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Plats och tid Årydssalen, klockan 08:15—11:20. Ajournering kl. 09:20-09:40. 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson 2:e vice ordf (M) 
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) 
Tonnie Philipsson Ledamot (V) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  Ersätter  
Ulf Månsson (S)  Mats Bondesson (C) § 219  
 

Närvarande 
ersättare 

Ulf Månsson (S) §§ 209-218, 220-228 
Kerstin Linde (S) 
Ulrika Berggren (SD) 
Johan Wolgast (MP) 
Catarina Flod (M) 
Ingvar Andersson (S) 
Lennart Lindqvist (S) 

 

 

Övriga Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt § 209-211 
Nanny Strand, planarkitekt § 209-212 
Anna Lyggemark, planarkitekt § 212-213 
Sofi Ridbäck, bygglovsarkitekt § 212-214, 220-221, 227 
Matilda Natt och Dag, bygglovsarkitekt, § 212-221, 227 
Thomas Norman, bygginspektör, § 213-218, 220-221, 227 
Katharina Rödl, teckentolk 
Janeth Gummesson, teckentolk 
Anna Persson, utredare 

  

 

 

 

Paragrafer §§ 209-228  

Utses att justera Kennet Bengtsson (S) 

Justeringsdatum  2019-11-06 
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Sekreterare …………………………………………  
 Anna Persson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande ………………………………………… 

Kennet Bengtsson 
 

 

 
 
 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-10-30 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-11-06 

Tillkännages t.o.m.: 2019-11-27 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
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§ 209 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Kennet Bengtsson (S) till att justera protokollet. 
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§ 210 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 211 Detaljplan för XXX (Österport) - Beslut om antagande 2015/4896 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2019-10-15 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2019-10-15, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 217, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar detaljplan för XXX m.fl., (Österport) 
Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900) 
 
Sammanfattning 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för utveckling av befintliga och nya 
verksamheter samt för nya bostäder. Genom att medge användningarna centrum, 
bostäder och vård, skapas förutsättningar för en funktionsblandad bebyggelse och en 
god levnads- och boendemiljö.  
 
Ett genomförande av aktuell planändring bedöms inte få någon betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 25 april 2018, § 79 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 14 maj – 4 juni 2018. Totalt inkom 25 yttranden. 
Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad samrådsredogörelse, 
daterad 2019-06-11.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 juni 2019 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 8 juli – 23 augusti 2019. Totalt inkom 16 
yttranden under granskningstiden. Samtliga yttranden finns återgivna och 
kommenterade i upprättat granskningsutlåtande, daterat 2019-10-15.  
 
Vissa justeringar av planhandlingarna har gjorts. Ändringarna bedöms inte vara av 
allmänt intresse eller utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig 
för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-15 
Plankarta, daterad 2019-10-15 
Planbeskrivning, daterad 2019-06-11  
Granskningsredogörelse, daterad 2019-10-15 
Samrådsredogörelse, daterad 2019-06-11 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2018-03-06 
Planprogram för Karlshamn 5:1 m.fl. för Sjölyckan, daterat 2017-08-30 
Miljöteknisk markundersökning, Golder Associates, daterad 2012-11-15 
Naturvärdesbedömning, Miljöförbundet Blekinge väst, daterad 2017-05-05  
Översiktlig geotekniskt utlåtande, SWECO, daterad 2017-03-17 
Miljöteknisk markundersökning, WSP, daterad 2017-04-03 
Dagvattenutredning Sjölyckan, SWECO, daterad 2017-03-20 
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Detaljerad riskbedömning för planprogram Sjölyckan, WSP, daterad 2017-03-02 
Rapport – Sjölyckan trafikutredning, SWECO, daterad 2017-03-17 
Rapport – Sjölyckan trafikutredning, SWECO, daterad 2018-01-30 
Trafik- och parkeringsutredning, SWECO, daterad 2018-10-08 
Kompletterande miljöteknisk undersökning, WSP, daterad 2019-05-08 
Kostnadsberäkning, WSP, daterad 2019-09-11 
Naturvärdesbedömning ekar, Skogsstyrelsen, daterad 2019-10-09 
 
Beslutet skickas till 
Sökande XXX 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 212 Detaljplan för XXX m.fl. 2018/2970 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterad 2019-10-15, och till denna hörande handlingar 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få en 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) 
 
att ändra nockhöjd i plankarta från 20 meter till 30 meter 
 
att ge handläggaren i uppdrag att justera höjden i planbeskrivningen och att därefter 
skicka ut planen på samråd. 
 
Reservationer 
 
Tonnie Philipsson (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Sammanfattning 
 
Örmo Bruk AB har ansökt om upprättande av ny detaljplan för fastigheten XXX. 
Närliggande fastigheter erbjöds att delta i detaljplanen. Av de som erbjöds att vara med 
tackade PGR Fastigheter i Carlshamn, ägare till XXX ja till att vara med. Syftet med 
planläggning är att öka byggrätten för de fastigheter som ingår i planområdet. 
Byggnadsnämnden ställde sig 2018-10-03 positiv till att pröva ansökan i en detaljplan. 
Planavtal har upprättats 2019-05-17 mellan de sökande och Karlshamns Kommun. 
Planområdet är cirka 24 000 m2 stort och består av fastigheterna XXX, XXX, XXX och 
del av XXX. I gällande översiktsplan Karlshamn 2030 är området utpekat som 
utvecklingsområde för verksamheter och planförslaget bedöms därför förenligt med 
översiktsplanens intentioner. Planområdet omfattas av detaljplan B54 och B55 som 
båda medger etablering av industriverksamhet. Inom planområdet finns åtta 
skyddsvärda träd utpekade. Vid platsbesök kunde det konstateras att fyra av de åtta 
träden fanns kvar. Av de fyra träden, samtliga ekar, bedömdes ett av dem vara värt att 
skydda i detaljplanen.  
 
Planarkitekt Nanny Strand föredrar ärendet och önskar justera underlagen så att en 
nockhöjd på 30 meter tillåts då det rör sig om ett industriområde där markanvändningen 
inte är lika känslig, det finns inte heller några bostäder som kan bli skuggade i området. 
Handläggare gör således bedömningen att man i samrådet bör pröva en högre höjd för 
att ge planen en bättre flexibilitet.  
 
Utskickat tjänstemannaförslag kompletteras därför med tillägg av följande beslutssatser 
under sammanträdet: 
 
att ändra nockhöjd i plankarta från 20 meter till 30 meter 
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att ge handläggaren i uppdrag att justera höjden i planbeskrivningen och att därefter 
skicka ut planen på samråd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-16 
Plankarta, daterad 2019-10-16 
Planbeskrivning, daterad 2019-10-16 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-07-04 
 
Yrkanden 
 
Tonnie Philipsson (V) yrkar att sista meningen i andra stycket på sidan 13 i 
planbeskrivningen ändras från ”En av de fyra ekarna bedöms vara ett jätteträd och bör 
sparas samt skyddas så långt det är möjligt” till ”En av de fyra ekarna bedöms vara ett 
jätteträd och skall sparas samt skyddas”. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer de tre att-satserna i de utskickade handlingarna under proposition 
och finner att nämnden beslutar bifalla desamma. 
 
Därefter prövar ordföranden Tonnie Philipssons (V) tilläggsyrkande och finner att 
nämnden avslår yrkandet.  
 
Slutligen prövar ordföranden om nämnden biträder de två att-satser som handläggaren 
kompletterat tjänstemannaförslaget med och finner att nämnden beslutar att biträda 
förslaget.  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: XXX, Örmo Bruk AB, Bygatan 17, 289 71 Sibbhult  
Ekonom: Ann-Sofie Johansson 
Stadsarkitekt: Emina Kovacic 
Planarkitekt: Nanny Strand 
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§ 213 Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, 

avstyckningar av XXX 2019/2843 
 
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. 
 
På fastigheten finns en eller flera ej uppodlade impediment (eventuellt åkerholmar 
och/eller odlingsrösen i jordbruksmark), vilka i så fall omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt 7 kap. miljöbalken. Vid åtgärder som riskerar påverka dessa värden 
negativt krävs dispens från skyddet. Länsstyrelsen är den myndighet som hanterar 
frågor rörande detta. Länsstyrelsen kan endast ge dispens om det finns särskilda skäl. 
 
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”. 
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5. Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta länsstyrelsen. 
 

6. Planerad uppvärmningsmetod framgår inte av översända handlingar. Att inrätta 
en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark ska anmälas till 
Miljöförbundet. 

 
Sammanfattning 
 
Ansökan inkom 29 augusti 2019 och gäller två intilliggande avstyckningar av den 
privatägde fastigheten XXX. Fastighetsägare är XXX och de tänkta avstyckningarna är 
cirka 19 500 m2 respektive 8 000 m2 stora. Enligt ansökan planeras ett nytt 
enbostadshus på vardera avstyckningstomt som är cirka 16 x 10 meter i två våningsplan 
och med en taklutning på cirka 35 grader.  
 
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.  
 
Området är utpekad brukningsvärd jordbruksmark enligt länsstyrelsen. De aktuella 
avstyckningarna 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.  
 
De nya infarterna får inte försämra trafiksäkerheten på den enskilda vägen. 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.   
 
Sammanfattningsvis bedöms ansökan vara förenlig med intentionerna i kommunens 
översiktsplan. Åtgärderna bedöms inte stå i konflikt med något allmänt eller enskilt 
intresse och bedöms inte heller påverka närliggande odlingsmark negativt.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås byggnadsnämnden ställa sig positiv till 
lokalisering av två enbostadshus på de föreslagna platserna då marken bedöms vara 
lämplig för ändamålet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14 
Ansökan, inkommen 2019-08-29 
Yttrande från Länsstyrelsen Blekinge, inkom 2019-09-10 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2019-09-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden och fastighetsägare: XXX Mörrum (faktureringsadress: XXX) 
 
Avgift 10 742 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 214 XXX Nybyggnad av mur 2019/2151 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ansökan avslås med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglag (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. Ett yttrande från 
sökanden inkom 2019-10-28 där sökanden också valde att revidera sin ansökan. 
Yttrandet eller revideringen ändrar dock inte nämndens bedömning i ärendet. 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser uppförande av stödmurar på fastigheten XXX. 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.  
 
Ärendet kommunicerades 2019-10-16 enligt förvaltningslagen § 25 varvid sökanden 
valde att revidera ansökan till att endast omfatta stödmuren som vetter åt nordost. 
Bygglovsarkitekt Sofi Ridbäck föredrar ärendet och anför att förslaget om att avslå 
ansökan kvarstår. Inga nya uppgifter har i övrigt tillförts ärendet.  
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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 
Yttrande över förslag till avslag, reviderad ansökan, 2019-10-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
 
Avgift 3 000 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 215 XXX Anmälan om uppställd kebabvagn/partytält/uteservering Kungsgatan 

2019/2714 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avskriva ärendet om sanktionsavgift då rättelse skett genom att matvagnen flyttats. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsinspektör Thomas Norman föredrar ärendet. Då vagnen har flyttats från 
platsen föreslår byggnadsinspektören att ärendet avskrivs.  
 
Bakgrund 
 
En anmälan inkom 2019-08-19 till byggnadsnämnden angående en matvagn samt ett 
serveringstält som placerats på fastighet XXX samt på gatumark, Karlshamn 2:1. 
 
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”. 
 
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. 
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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. 
 
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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§ 216 XXX Anmälan om olovlig byggnation 2019/1612 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 11 kap. 51, 52, 53 §§ plan- och bygglagen (2010:900, PBL) och 9 kap. 
12 § 8 punkt, Plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) föreslå att fastighetsägare 
XXX och XXX påförs en sanktionsavgift om 6 278 kronor om inte rättelse skett, genom 
att beräkningsgrundande murarna har tagits bort senast 30 dagar efter att detta beslut 
har vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår byggsanktionsavgift ges fastighetsägaren 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2019-11-20. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-11-18. 
 
Sammanfattning 
 
En fråga inkom 2019-04-22 kommunen gällande bygglov för byggnationer som utförts 
på fastigheten XXX. 
 
När byggnadsnämndens tjänsteman besökte platsen konstaterades att murar hade 
uppförts utan erforderligt bygglov och startbesked. 
 
Fastighetsägaren har sedan sökt och fått bygglov samt startbesked i efterhand. 
 
Nämnden har att ta ställning till byggsanktionsavgift inklusive möjligheten till rättelse. 
 
På fastighetens framsida mot gatan har de fyra högre murdelarna räknats med i 
sanktionsavgiften, en sammanlagd längd på 1,5 löpmeter. På baksidan har de 
sanktionsgrundande murarna beräknats ha en sammanlagd längd på 9,5 löpmeter.  
 
Till grund för beräkning av löpmeter mur som uppförts utan erforderligt lov blir således 
11 meter. Vilka murar som avses framgår av bilaga, kallad ”beräkningsgrundande 
murar” där murverkens utbredning är markerade med röd färg. 
 
För att rättelse ska anses ha skett ska de beräkningsgrundande murarna tas bort.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14 
Måttsatta foton på uppförda murar, daterade 2019-07-20 
Beräkning av byggsanktionsavgift 
Beräkningsgrundande murar 
 
Beslut skickas till 
 
XXX 
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§ 217 XXX Olovligt uppställd husbil 2019/2607 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet för ytterligare handläggning. 
 
Sammanfattning 
 
En anonym anmälan inkom 2019-08-06 om två uppställda husbilar på varsin fastighet 
vid Bergavägen i Mörrum. Detta beslut gäller en av bilarna.  
 
Enligt 6 kap. 2 § 6 punkten Plan- och byggförordningen (2011:338) krävs inte bygglov 
för uppställning av fritidsbåt, husvagn eller husbil som 
       a) placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus,  
       b) är av säsongskaraktär,  
       c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och  
       d) inte placeras i anslutning till en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 
 
Husbilen kan dock ställas närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs 
medger det. I detta fall står husbilen närmre gränsen än 4,5 meter till gatan, som är en 
allmän plats. Ett medgivande från en allmän platsmark innebär ett beviljat bygglov med 
tillhörande start- och slutbesked. Detta saknas för rubricerad åtgärd. 
 
Byggnadsinspektör Thomas Norman föredrar ärendet och redogör för att det under 
morgonen inkommit uppgifter om att husbilen regelbundet använts och flyttats. Om de 
nya uppgifterna är korrekta påverkar de huruvida sanktionsavgift ska utdelas i ärendet 
eller inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14 
Foto, daterat 2019-08-13 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning för att utröna 
huruvida placeringen av husbilen kan anses vara varaktig eller inte.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att nämnden 
beslutar att återemittera ärendet.  
 
Beslutet skickas till 
 
Handläggare Thomas Norman 
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§ 218 XXX Olovligt uppställd husbil, ny in- och utfart 2019/2608 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avskriva ärendet då husbilen är flyttad.  
 
Sammanfattning 
 
En anonym anmälan inkom 2019-08-06 om två uppställda husbilar på varsin fastighet 
vid Bergavägen i Mörrum. Detta beslut gäller en av bilarna.  
 
Enligt 6 kap. 2 § 6 punkten Plan- och byggförordningen (2011:338) krävs inte bygglov 
för uppställning av fritidsbåt, husvagn eller husbil som 
       a) placeras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus,  
       b) är av säsongskaraktär,  
       c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och  
       d) inte placeras i anslutning till en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 
 
Husbilen kan dock ställas närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs 
medger det. I detta fall står husbilen närmre gränsen än 4,5 meter till gatan, som är en 
allmän plats. Ett medgivande från en allmän platsmark innebär ett beviljat bygglov med 
tillhörande start- och slutbesked. Detta saknas för rubricerad åtgärd. 
 
Byggnadsinspektör Thomas Norman föredrar ärendet och informerar nämnden om att 
husbilen nu flyttats från platsen. Därmed föreslår byggnadsinspektören att nämnden 
beslutar att avskriva ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14 
Foto, daterat 2019-08-13 
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
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§ 219 XXX, XXX Tillbyggnad av befintlig stallbyggnad 2019/2702 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31§ Plan och bygglagen (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig  
 
att miljöförbundets yttrande ska beaktas  
 
Jäv 
 
Mats Bondesson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
 
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 
 
En ansökan om bygglov kom in till byggnadsnämnden 2019-06-16. Ansökan avser 
tillbyggnad av befintlig stallbyggnad. Nytillkommen byggnadsarea på mark är 235 kvm. 
Byggnaden redovisas i ansökan med fasad av trä med grå kulör och tak av 
betongpannor i röd kulör. I den tillbyggda delen finns boxar med plats för fyra hästar.  
 
Fastigheten ligger inte inom område med detaljplan men inom område för 
sammanhållen bebyggelse. I översiktsplanen, Karlshamn 2030, ingår området som 
landsbygd och natur.  
 
Grannar och övriga remissinstanser har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Det har 
inkommit ett yttrande med erinran 2019-09-24. Yttrandet berör sammanfattningsvis 
dåligt vattentryck, sedan det byggdes ett nytt hus, högt uppe på berget. Vidare berör 
yttrandet ökad trafik och ökad nedskräpning från hästar. Samt att ett stort stall orsakar 
liv och rörelse i området.  
 
Sökande har inkommit med ett svar på grannens negativa yttrande 2019-10-15 och 
framhåller sammanfattningsvis att hästarna fortsatt är en hobbyverksamhet. ”Vi ansöker 
om en tillbyggnad av befintligt stall till 4st boxplatser (istället för 3st befintliga) 
Därmed anser vi inte att detta utgör någon större skillnad mot tidigare ägares storlek på 
deras hobbyverksamhet.”  
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Miljöförbundet Blekinge väst inkom med ett yttrande utan erinran 2019-09-23. Skulle det 
i framtiden uppstå problem till följd av hästhållningen, kommer det att hanteras som en 
tillsynsfråga.  Yttrandet innehåller en rad upplysningar, se yttrandet daterat 2019-09-23.   
 
Karlshamn Energi har inkommit med ett yttrande 2019-10-02. Avlopp från djurhållning 
medges inte. Angående synpunkten på dåligt tryck så beror detta på att området ligger 
relativt högt i förhållande till vattentornet. Trycket är dock inom det område som är 
godkänt. Rekommendationen är att inte använda snålspolande kranar. Tillbyggnaden 
kommer inte påverka trycket. I övrigt inget att erinra i bygglovet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-15 
Ansökan, inkommen 2019-08-16 
Situationsplan, inkommen 2019-08-29 
Uppgifter om mått inkommen 2019-08-29 
Planritning väster, inkommen 2019-08-16 
Planritning öster, inkommen 2019-08-16 
Planritning söder, inkommen 2019-08-16 
Planritning norr, inkommen 2019-08-16 
Fasadritning, inkommen 2019-08-16 
Sektionsritning, inkommen 2019-08-16 
Yttrande från XXX 2019-09-24 
Yttrande från miljöförbundet inkommen 2019-09-23 
Yttrande från Karlshamns energi inkommen 2019-10-02 
Svar från sökande gällande yttrande från Torarp 4:30 inkommen 2019-10-15 
 
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 

 Brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 

 Ritningar över bärande och stabiliserande konstruktioner har upprättats av 
byggherren och godkänts av BN  

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
Granne med erinran: XXX  
 
Avgift 23 558 kronor    Attest: 611-311-2021-670 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 220 XXX Tillbyggnad av enbostadshus med uterum 2019/2881 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglag (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 2019-11-20. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-11-18. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med uterum på fastigheten XXX.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan A40 och åtgärden strider mot gällande detaljplan vad 
gäller hur stor yta av tomten som får bebyggas. Enligt detaljplanen så får endast 1/5 av 
tomtens yta bebyggas vilket med fastighetens nuvarande storlek blir 103,6 kvm. Den 
mindre byggrättens ursprung går att härleda till ett trädgårdsstadsideal som fanns vid 
planens tillkomst. Stora tomter med en bredare förgårdsmark och en mindre byggrätt. 
På fastigheten finns idag en huvudbyggnad på ca 74 kvm och komplementbyggnader på 
ca 44 kvm. Då är inte friggeboden enligt situationsplanen medräknad. Med det tilltänkta 
uterummet så skulle den totala byggnadsarean för fastigheten bli ca 153 kvm, ca 50 
kvm mer än planen medger och ca 47% avvikelse.  
 
Berörda grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Sökanden äger både fastigheten XXX och den intilliggande fastigheten i söder XXX. De 
två fastigheterna har tidigare varit en fastighet som delades 1981. När detaljplanen 
gjordes och bestämmelserna om 1/5 av tomtens yta får bebyggas så var fastigheten 
alltså dubbelt så stor som idag.  
 
Möjlighet finns för sökanden att genom en fastighetssammanslagning av lantmäteriet 
öka byggrätten.  
 
Med anledning av planavvikelsens storlek samt sökandens möjlighet att slå samman 
sina två fastigheter och på det sättet öka byggrätten så föreslås att ansökan avslås med 
stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14 
Ansökan, daterad 2019-09-03 
Situationsplan, inkommen 2019-09-03 
Plan- och , fasadritningar, inkomna 2019-09-03 
Foton och modell, inkomna 2019-09-03 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
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§ 221 Digitaliserad handläggning inom stadsbyggnadsavdelningen 2019/3292 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att övergå till digital handläggning inom stadsbyggnadsavdelningen 
 
att övergå till digital arkivering när förutsättningarna för detta är klara. 
 
Tonnie Philipsson (V) deltar inte i beslutet.  
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har tidigare beslutat att Stadsbyggnadsavdelningen ska arbeta för 
att övergå till ett bygglovsprogram som stöder mer digital handläggning och e-tjänster. 
Upphandling har gjorts och arbetet med att beställa program och påbörja införandet ska 
snart starta.  
 
Enligt uppgift från arkivföreståndare behöver separat beslut tas om att övergå till digital 
handläggning och digital arkivering. Förslag är därför att byggnadsnämnden nu beslutar 
om detta.  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Kommunstyrelsen, för kännedom  
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-10-30 

Sida 24(31) 

 
 
§ 222 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att informationen läggs till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om följande: 
 

 Samrådsmöte – detaljplan i Mörrum 

 Samrådsmöte – FÖP Svängsta 

 Möte om Möllebacken 

 Inbjudan till regeringskansliet och Boverket 

 Öppet hus i Rådhuset – den 4 december eftermiddag/kväll 

 Frukostmöte med Länsförsäkringar 

 Möte med Sveriges byggindustrier 

 Möte om kollektivtrafiken på NetPort 

 Chefsdagen 

 Startmöte Janneberg & Strömma 

 Info om Best Western 

 Adam Lorentsson, bygginspektör, är tillbaka från föräldraledighet 
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§ 223 Redovisning av delegationsbeslut 30: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 2019-09-24 – 2019-10-15. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-09-24 – 2019-10-15. 
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§ 224 Underrättelser från Lantmäteriet 30:e oktober 2019/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 
2019-10-01  XXX Underrättelse om avslutad 

förrättning K13327, Skuggärende: 
Ledningsrätt berörande XXX 
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§ 225 Handlingar för kännedom 30:e oktober 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2019-09-24 – 2019-10-15 
 
Beslutsunderlag 
 
Ärendenr  §  Datum  Ärende  

 
2018/1673 79/19 2019-09-27 Dom mål nr XXX, XXX, 

Miljödomstolen avvisar 
överklagandena. 
 

2019/616 80/19 2019-10-02 Beslut från XXX om avslag och 
återförvisning XXX 
 

2019/340 81/19 2019-10-02 Beslut kommunfullmäktige KF § 159 
Budget 2020 med flerårsplan 2021-
2022 
 

2013/2900 82/19 2019-10-02 Beslut KF § 166/2019 Detaljplan för 
XXX m.fl. – antagande 
 

2013/2900 83/19 2019-10-07 Beslut från Länsstyrelsen XXX att inte 
pröva kommunens beslut om 
antagande av detaljplan för XXX m.fl. 
 

2019/1 84/19 2019-10-08 Beslut XXX om upphävande av 
förordnandeområden inom områden 
som utgör militära skyddszoner 
 

2018/3924 85/19 2019-10-10 DOM mål nr XXX MMD avslår 
yrkandet om syn och avslår 
överklagandet, XXX 
 

2019/2431 86/19 2019-10-11 Underrättelse om beslut XXX 
Avvisning av upphävande av 
strandskydd XXX 
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§ 226 Beslutsuppföljning 30:e oktober 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse  
Planplan 2019-10-15 
Ärenderapport mätning 2019-10-15 
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§ 227 Yttrande till Mark- och miljödomstolen. Karlshamn 5:20 

Strandskyddsdispens för staket 2017/3932 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att lämna följande yttrande 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder (hädanefter Stiftelsen) äger fastigheten 
Karlshamn 5:20. På fastigheten finns idag en byggnad som inrymmer lokaler som hyrs 
ut för exv. bröllop och andra fester. Stiftelsen ansökte 2017-11-20 hos 
Byggnadsnämnden i Karlshamn (hädanefter Byggnadsnämnden) om dispens från 
strandskydd för att uppföra ett staket kring byggnaden. Byggnadsnämnden beslutade 
2018-02-28 bl.a. att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c §§ miljöbalken (MB) ge dispens 
från bestämmelserna i 7 kap. 15 § MB för uppförande av staket och att dispensen skulle 
vara tidsbegränsad.  
 
Länsstyrelsen upphävde Byggnadsnämndens beslut. Länsstyrelsens beslut har nu 
överklagats till Mark- och miljödomstolen av Stiftelsen och Byggnadsnämnden har 
förelagts att yttra sig över innehållet i överklagan. Byggnadsnämnden har begärt 
anstånd att inkomma med yttrande till den 10:e november och har fått det godkänt av 
domstolen.  
 
Innehållet i stiftelsens överklagan 
Byggnadsnämnden har ingenting att erinra gällande gemensam handläggning med mål 
nr M 3749-18. 
 
Byggnadsnämnden medger att Mark- och miljödomstolen fastställer 
Byggnadsnämndens beslut i enlighet med Stiftelsens femtehandsyrkande. 
Byggnadsnämnden motsätter sig Stiftelsens övriga yrkanden.  
 
Att åtgärden är dispenspliktig följer av 7 kap. 15 § 2 p. Undantaget från dispensplikten 
för byggnader och anläggningar som funnits vid strandskyddsbestämmelsernas 
införande  gäller endast vid väl dokumenterad och långvarigt obruten hävd av ett 
markområde samt en ålder på byggnader eller anläggningar som innebär att dessa 
uppförts före strand-skyddets införande. Markägaren har i detta fall kunnat visa att 
byggnaden funnits på platsen sedan sekelskiftet 1800/1900-tal och att 
restaurangverksamhet bedrivits i vart fall sedan 1990-talet. Det innebär inte att det är 
visat att det område som nu är aktuellt att uppföra staketet på omfattats av hävden av 
markområdet (jfr Karnov Lexinos lagkommentar t. 7 kap. 15 §, avsnitt 2.2). Dispens 
krävs därför för att få uppföra staket i enlighet med ansökan. 
 
Det föreligger skäl att bevilja dispens med stöd av 7 kap. 18 b och c §§ MB. Av 7 kap. 
18 c § 1 st. 1 p. får, vid prövningen av om särskilda skäl för att bevilja dispens föreligger, 
beaktas om området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. Stiftelsen har i detta fall kunnat visa att den del av 
strandskyddsområdet där man önskar uppföra staketet inte är allemansrättsligt 
tillgängligt och att privatiseringen av det aktuella området skett på lagligt vis. 
Allmänheten har inte fri tillgång till fastigheten, utan enbart vid besök på restaurang- och 
uthyrningsverksamheten. Oavsett från vilket håll man närmar sig fastigheten syns 
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byggnaden från fastighetsgränsen. Det måste alltså ha stått klart för den som närmat sig 
fastigheten att den inte är avsedd för allmänt nyttjande. Det utgör därför ingen utökning 
av det privatiserade området att uppföra staket enligt ansökan.  
 
Dispensen ska dock vara tidsbegränsad i enlighet med Byggnadsnämndens beslut. Av 7 
kap. 25 § MB följer att vid prövning av frågor enligt 7 kap. ska hänsyn tas även till 
enskilda intressen. En inskränkning i stiftelsens rätt att använda marken får därför inte 
gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. På grund härav har 
Byggnadsnämnden meddelat en tidsbegränsad dispens, vilken ska gälla till dess att 
Karlshamn 5:20 återgår till kommunen. Med denna åtgärd skyddas det allmänna 
intresset som strandskyddet utgör på lång sikt, medan stiftelsens rätt att disponera 
marken på kort sikt kan tillgodoses.  
 
Ajournering 
 
Nämnden ajournerar sig för överläggning kl. 09:20-09:40.  
 
Beslutet skickas till 
 
Mark- och miljödomstolen 
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§ 228 Sammanträdestider för byggnadsnämnden 2020 2019/3380 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa föreslagna sammanträdestider för byggnadsnämnden 2020 
 
att sammanträdena börjar 08:15. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till sammanträdestider för byggnadsnämnden 2020 presenteras enligt följande: 
 
22 januari 
19 februari 
18 mars 
15 april 
13 maj 
3 juni 
24 juni 
19 augusti 
9 september 
7 oktober 
28 oktober 
18 november 
9 december 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkanden 
 
Kennet Bengtsson (S) yrkar bifall till framlagt förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden beslutar bifalla 
förslaget.   
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstemän 
Kommunkansliet 
 
 
 
 
 
 
 


