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Plats och tid Årydssalen, klockan 08:15 – 11:50, ajournering 09:30-09:45 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson 2:e vice ordf. (M) ej § 232 
Mats Bondesson 1:e vice ordf. (C) ej § 233 
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) § 232 
Ulf Månsson (S) § 233 

 Magnus Olsson (M) 
Mats Bondesson (C) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

Ulf Månsson 
Kerstin Linde 
Ulrika Berggren 
Johan Wolgast 
Catarina Flod 
Ingvar Anderson 
Lennart Lindqvist 

(S) §§ 229-231, 234-250 
(S) 
(SD) ej § 232 
(MP) ej § 243 
(M) §§ 231-250 
(S) 
(S) 

 

Övriga Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt 
Matilda Natt och Dag, bygglovarkitekt 
Jeanette Conradsson, planarkitekt 
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt 
Nanny Strand, planarkitekt 
Adam Lorentsson, byggnadsinspektör 
Thomas Norman, byggnadsinspektör 
Daniel Pudelski, praktikant 
Elisabeth Rydberg, arkitekt 
William Lavesson, projektledare 
Ann-Sofie Johansson, controller 
Katharina Rödl, teckentolk 
Christina Svensson, sekreterare 

§§ 229-230, 249 
§§ 229-250 
§§ 233-237, 239-242 
§§ 233-234, 239 
§ 233 
§§ 229-232, 243,249 
§§ 229-232, 243 
§§ 235-242 
§§ 234-235, 237,239 
§§ 229-250 
§§ 244-248, 250 
§§ 244-248,250 
§§ 229-230, 249 
§§ 229-250 
 

 

Paragrafer §§ 229-250  

Utses att justera Lars Hasselgren (M) 

Justeringsdatum  2019-11-25 
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Sekreterare …………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande …………………………………………  
 

 Lars Hasselgren 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-11-20 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-11-26 

Tillkännages t.o.m.: 2019-12-17 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 229 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Lars Hasselgren (M) till att justera protokollet. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-11-20 

Sida 5(35) 

 
 
§ 230 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 231 XXX - planläggning - planbesked 2019/3043 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig negativ till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om planläggning inkom den 16 september 2019 och syftet är att skapa en ny 
detaljplan för fastigheten XXX, för att kunna bygga en permanentbostad samt ett garage 
och en gäststuga. Fastigheten omfattas av gällande översiktsplan Karlshamn 2030 
under område A7. Vägga – Kollevik. För området och fastigheten finns planprogram, 
Program för Väggaområdet som antogs av kommunfullmäktige 2014. Fastigheten 
omfattas av område K. Yttervägga. För Yttervägga finns även områdesbestämmelser 
från 1993. 
 
Översiktsplanen talar för att bevara och utveckla de kvalitéer som finns vad gäller 
rekreation och friluftsliv då området utgör ett av Karlshamns viktigaste, tätortsnära 
grönområde. Planprogrammet för Yttervägga anger att det är väsentligt att bevara 
områdets karaktär vad gäller vägar och bebyggelse. Även områdesbestämmelserna 
syftar till att reglera byggnaders största bruttoarea för att bibehålla området som ett 
fritidshusområde. 
 
Området berörs även av riksintresse för högexploaterad kust, totalförsvaret – område 
med särskilt behov av hinderfrihet och riksintresse för friluftsliv. Marken i Yttervägga är 
småkuperad med rikliga inslag av kala höjder. Vegetationen utgörs av buskar och 
lövträd. Vägsystemet uppfyller inte moderna krav för permanentbebyggelse. Till området 
finns idag utbyggda vatten- och avloppsledningar. 
 
Fastigheten omfattas av strandskydd och förslag till utvidgat strandskydd för 
Väggaparken i Karlshamn kungjort 18 maj 2018. Vägga natur- och kulturpark utgör, 
tillsammans med Bjälkudden och naturområdet kring Lindeborgssjön, Karlshamns 
tätorts främsta rekreations- och friluftsområde. Området är även påverkat av stigande 
havsnivåer. Under handläggningstiden har synpunkter på planbeskedet inkommit. 
Synpunkterna berör bland annat strandskydd, stigande havsnivåer, bevarandet av 
områdets karaktär vad gäller bebyggelse och natur. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2019-09-16 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-05 
 
Yrkanden 
 
2:e vice ordförande Magnus Olsson (M) och Lars Hasselgren (M) yrkar bifall till att ställa 
sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 
 
Tonnie Philipsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer tjänstemannaförslaget att ställa sig negativ till att 
pröva ansökan i en detaljplaneprocess mot Magnus Olssons och Lars Hasselgrens 
yrkande och finner att nämnden bifallet det förstnämnda. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX, XXX, 374 30 Karlshamn 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef: Emina Kovacic 
Planarkitekt: Nanny Strand 
 
Avgift 3 000 kronor   611-311-2020-689, Attest 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 232 Detaljplan för Marieberg 1:151 m.fl. (Mariegården) - Beslut om granskning 

2017/1667 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2019-11-05 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2019-11-05, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap.18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Jäv 
 
2:e vice ordförande Magnus Olsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planen är att pröva möjligheten att komplettera användningen bostäder med 
vård och kontor för del av fastigheten Marieberg 1:151. Utöver att möjliggöra för en 
flexiblare användning syftar även planen till att pröva möjligheten att förtätat 
bebyggelsen genom att tillåta ytterligare en våning. Detaljplanen syftar också till att 
möjliggöra för en kommunal lekplats. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 21 augusti 2019, § 166 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 9 september– 27 september 2019. Totalt inkom 
19 yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse.  
 
Samrådet har lett till förändringar som inarbetats i planförslaget och byggnadsnämnden 
kan nu fatta beslut om att ställa ut detaljplanen för granskning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-06 
Plankarta, daterad 2019-11-05 
Planbeskrivning, daterad 2019-11-05 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-03-07, reviderad 2019-11-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande Karlshamnsbostäder AB, Box 53, 374 21 Karlshamn 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 233 XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus, avstyckning 2019/3132 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Jäv 
 
1:e vice ordförande Mats Bondesson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 
 
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. 
 
I ärendet har berörd sakägare/granne 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 förhandsbesked/lokaliseringsprövning inkom 2019-09-25 till 
byggnadsnämnden. Ansökan gäller en tänkt avstyckning från fastigheten XXX och 
byggnation av ett enbostadshus. Avstyckningen avses bli cirka 3 000 m2 och 
huvudbyggnaden planeras bli ett envåningshus. Den tänkta tomten är belägen utmed 
Kattkroksvägen, nordväst om Asarum. Tillfart avses ske där det idag finns en befintlig 
infart till skogsområdet. Enligt ansökan ska anslutning ske till kommunalt vatten och 
avlopp. Detta är möjligt, men kräver en längre utbyggnad av VA-nätet, vilket kan ta tid. 
 
Den tänkta fastigheten/tomten är idag skogsmark, i huvudsak bevuxen med lövträd med 
inslag av barrträd. Det finns en del större träd och även stenmurar på området. Behöver 
man avverka något träd som kan klassas som skyddsvärt eller särskilt skyddsvärt kan 
det krävas en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, MB, till Länsstyrelsen. 
Stenmurar i skogsmark är inte skyddade, men den mur som vetter ut mot vägen kan 
vara biotopskyddad, för tänkt infart finns öppning i muren. En anmälan om samråd 
behöver lämnas in till Länsstyrelsen före det att eventuella åtgärder som kan kräva 
samråd görs.  
 
Sökt åtgärd bedöms vara förenlig med Karlshamns kommuns översiktsplan, Karlshamn 
2030. Inga riksintressen bedöms påverkas negativt. I anslutning till den tänkta 
fastigheten finns jordbruksmark. Med beaktande av bebyggelsemiljön, att det rör sig om 
bebyggelse på landsbygden, bör viss omgivningspåverkan från jordbruksverksamhet 
och djurhållning få accepteras. 
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Den föreslagna placeringen av ett nytt enbostadshus på del av fastigheten XXX enligt 
ansökan bedöms kunna ske utan att påverka landskapsbild, kultur- och naturvärden 
negativt.  
 
Rågrannar, Miljöförbundet Blekinge Väst, Trafikverket och berörda tjänstemän inom 
kommunen har tillskrivits. Samtliga inkomna yttranden/meddelanden från sakägare, med 
undantag av yttrande från ägare till XXX, har varit utan erinran. 
 
Kommunen gör bedömningen att åtgärden är förenlig med de grundläggande 
lokaliseringskraven i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och att positivt 
förhandsbesked kan lämnas. 
 
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-04 
Ansökan, inkommen 2019-09-25 
Karta, inkommen 2019-09-25 
Foto, inkommet 2019-09-25 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2019-10-14 
Yttrande från trafikhandläggare, inkommet 2019-10-17 
Yttranden från Karlshamn Energi och Vatten AB, inkomna 2019-10-24 
Yttrande från ägare till XXX, inkommet 2019-10-20 
Mail från Länsstyrelsen, inkommet 2019-10-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt: Emina Kovacic 
Planarkitekt: Jeanette Conradsson 
 
Avgift 10 742 kronor   611-311-2020-696 Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 234 XXX, Lokaliseringsprövning, nybyggnad av fritidshus (villavagn) 2019/3012 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan och bygglagen (2010:900) 
 
att kontrollansvarig inte krävs 
 
att Miljöförbundets yttrande ska beaktas. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nyetablering av fritidshus (villavagn) på en avstyckad fastighet taxerad 
som småhusenhet. Villavagnen omfattar 40,5 kvm byggnadsarea. Fasaden är klädd 
med en plåt i en ljus beige kulör tak av plåt i svart kulör.  
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse. I översiktsplanen, Karlshamn 2030, anges den huvudsakliga 
utvecklingsinriktningen vara ”Landsbygd och natur” där ny bebyggelse får tillkomma i 
form av kompletteringar till befintlig bebyggelse.  
 
Området är utpekat som brukningsvärd jordbruksmark. Bedömning har gjorts av 
kommunens miljöstrateg att marken inte går att bruka på ett rationellt sätt eftersom det 
är en för liten yta. 
 
Det finns en befintlig infart till fastigheten från väg 571 breddning av befintlig anslutning 
har godkänts av väghållaren som är trafikverket. Fastigheten ligger inte inom 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Miljöförbundet har fått in en 
ansökan om enskild avloppsanläggning på fastigheten. Miljöförbundets preliminära 
bedömning är att det går att anlägga en enskild avloppsanläggning på platsen. 
 
Det har inkommit ett yttrande med erinran från granne på XXX som har synpunkter 
angående vatten och avlopp. De är oroade över sin vattentillgång samt över att 
avloppsvatten ska nå deras brunn. Sökande har bemött yttrandet och skriver ”Där vi ska 
lägga ner avloppsanläggningen är i helt andra ändan från grannens vatten (brunn). När 
det gäller att vi kan orsaka att deras vattentillgång minskar så ska vi borra så pass djupt 
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så det berör inte deras brunn. ”Jag var ute i Mörrum i fredags o pratade med grannarna 
XXX och det är inga problem för deras del om vi gör som tänkt.” 
 
För att uppfylla kraven på lämplig utformning och placering på den avsedda marken 
samt hänsyn till stads- och landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan har 
villavagnen placerats indragen från vägen och med långsida med fönsterpartier mot 
vägen. Grannfastigheten har en fasad av gul plåt varför utformningen inte strider mot 
helhetsverkan på platsen. Bedömning måste göras i varje enskilt fall om villavagnar kan 
uppfylla kraven med hänsyn till omgivningspåverkan och intresset av god helhetsverkan 
enl PBL 2 kap 6 § samt 8 kap 1§. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-31 
Ansökan, daterad 2019-09-12 
Nybyggnadskarta/situationsplan, inkommen 2019-10-11  
Yttrande från granne inkommen 2019-10-05 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-09-12  
Fullmakt, daterad 2019-09-12 
Yttrande från miljöförbundet 2019-10-24 
Beslut från trafikverket inkommen 2019-10-11 
Yttrande från trafikverket 2019-10-03 
Yttrande över grannes synpunkter, inkommen 2019-10-27  
 
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 
Granne: XXX 
 
Avgift 11 718 kronor     611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked  
(faktura skickas separat) 
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§ 235 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) besluta att fastighetsägare 
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 föreslagit byggsanktionsavgift har fastighetsägaren fått 
möjlighet att yttra sig om detta innan nämnden fattar beslut i ärendet. Fastighetsägaren 
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 
 
En fråga inkom 2019-04-22 till 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. 
 
Byggnadsinspektören konstaterade vid besök på platsen 2019-11-19 att ingen rättelse 
gjorts. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-14 
Måttsatta foton på uppförda murar, daterade 2019-07-20 
Beräkning av byggsanktionsavgift 
Beräkningsgrundande murar 
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Beslut skickas till 
 
XXX 
 
Avgift 6 278 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
(faktura skickas separat) 
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§ 236 XXX Tillbyggnad av enbostadshus med uterum 2019/2881 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan 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. 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 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 
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Foton och modell, inkomna 2019-09-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Avgift 3 000 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 237 XXX Anmälan om tillbyggnad av komplementbyggnad utan erforderligt 

bygglov 2016/2963 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 37 § Förvaltningslagen (2017:900) ändra beslut § 198 om 
sanktionsavgift, genom att upphäva detsamma och ersätta det med nedanstående att-
sats 
 
att med stöd 9 kap. 6 § 1 punkt, Plan- och bygglagen (2010:900) avskriva ärendet 
eftersom tillbyggnaden är befriad från lovplikt nu när ett medgivande från granne har 
inkommit och bygglov inte behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i 
bebyggelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2017-12-06 § 226 att påföra fastighetsägare XXX en 
sanktionsavgift om inte en olovligt uppförd tillbyggnad tas bort inom en viss tid. Så 
skedde inte varpå byggnadsnämnden 2019-10-09 återigen tog beslut § 198 om att 
tillbyggnaden skulle tas bort. 
 
Ett medgivande från berörd granne inkom 2019-10-21 vilket innebär att bygglov inte 
krävs om inte bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i 
bebyggelsen. 
 
Med hänsyn till områdets karaktär med fastigheter upp mot 4 000 kvadratmeter, beläget 
i utkanten av Hällaryds samhälle, gör stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att 
bygglov inte behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-04 
Byggnadsnämndens beslut § 198, daterat 2019-10-09 
Medgivande från granne, daterat 2019-10-21 
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
XXX 
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§ 238 Karlshamn 9:1 Olovligt byggande utan startbesked och olovligt 

ibruktagande utan slutbesked 2019/3519 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 11 kap. 51, 52, 53 §§ plan- och bygglagen (2010:900, PBL) och 9 kap. 
6 § 2 punkt, plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) föreslå att byggherren 
Karlshamns kommun, gatuenheten påförs en byggsanktionsavgift om 2 844 kronor om 
inte rättelse har skett senast 30 dagar efter att detta beslut har vunnit laga kraft 
 
att med stöd av 9 kap. 3 a § PBF sätta ned byggsanktionsavgiften till hälften, 1 422 
kronor. 
 
Reservation 
 
Tonnie Philipsson (V) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit att besluta om byggsanktionsavgift, ges 
byggherren möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på 
nämndens sammanträde 2019-12-11. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-12-09. 
 
Sammanfattning 
 
Bygglov beviljades 2014-09-23 för belysningen av den östra sidan av Hinsetunnelns 
ingång, delegationsbeslut § 726/14, men någon kontrollplan inkom aldrig till 
byggnadsnämnden varför inget startbesked kunde ges. Kontrollplan krävs för den 
bygglovspliktiga åtgärden enligt plan- och bygglagen (2010:900) 10 kap. 6 §. 2019-10-
02 informerades Christer Martinsson på projektkontoret, som ärvt ärendet, om att 
bygglovspliktig belysning förefaller vara monterad och tagen i bruk utan start- och 
slutbesked och att byggsanktionsavgift kan komma att utfärdas på grund av detta. 
 
I detta fall har byggherren brutit mot en bestämmelse i plan- och bygglagen (PBL), och 
enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten (BN) därför ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift). Byggsanktionsavgiften för att ha byggt enligt beviljat bygglov utan 
startbesked beräknas till 1422 kronor, då beviljat bygglov fanns innan byggnationen 
påbörjades, baserat på 2018 års prisbasbelopp, då åtgärden antagligen påbörjades 
2017 eller 2018 enligt byggherrens representant.  
 
Något skäl för att ytterligare sätta ner byggsanktionsavgiften bedöms inte finnas. 
Prisbasbeloppet för 2018 är marginellt lägre än 2017 och därför har 2018 års 
prisbasbelopp använts eftersom det inte är konstaterat exakt när belysningen 
monterades. Någon byggsanktionsavgift för att ha tagit den bygglovspliktiga belysningen 
i bruk utan slutbesked bedöms inte finnas eftersom det inte finns något startbesked, 
detta enligt tolkning av tillgänglig rättspraxis. 
 
För att rättelse ska anses ha skett krävs att belysningen tas bort. Eftersom bygglov finns 
kan belysningen återigen monteras efter att byggherren erhållit ett startbesked, dock 
senast 2019-12-10 då bygglovet går ut. Innan startbesked kan utfärdas ska, enligt 
bygglovet, delegationsbeslut § 726/14, en ”relevant kontrollplan för åtgärden ha 
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upprättats och godkänts”. Det är byggherren som upprättar kontrollplanen och 
byggnadsinspektör som på delegation av byggnadsnämnden godkänner kontrollplanen 
och därefter fattar beslut om startbesked. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-10-30 
Uträkning byggsanktionsavgift 
Bild från 2019-10-02 på belysning monterad utan startbesked 
Bygglov 2014-09-23, delegationsbeslut § 726/14 
Foton på provmonterad belysning tillhörande ovanstående bygglovsärende, diariefört 
2014/2952 
 
Yrkanden 
 
Tonnie Philipsson (V) yrkar att sanktionsavgiften ska beräknas som sju ljuspunkter. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer tjänstemannaförslaget mot Tonnie Philipssons 
yrkande och finner att nämnden bifallet det förstnämnda. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggherren: Karlshamns kommun, Gatuenheten, Rådhuset, 374 81 Karlshamn 
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§ 239 Asarum 51:6, Nybyggnad av flerbostadshus (Lss-boende) 2018/4145 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan och bygglagen (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig 
 
att Miljöförbundets yttrande ska beaktas. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus som ska användas som LSS- 
boende samt uppförande av tillhörande förrådsbyggnad och parkeringsplats.  
 
Byggnaden föreslås bli 2 våningar med sex stycken lägenheter samt gemensamma 
utrymmen med tillgång till kök, sällskapsrum, aktivitetsrum, personalutrymme och 
tvättstuga. 
 
Fasaden är enligt ansökan av trä som grånar, fönster är av trä klädda med aluminium 
med grå kulör. Taket är av plåt och har en grå kulör. 
 
Byggnadsarean är 332 kvm och komplementbyggnaden har en byggnadsarea på 66 
kvm, total byggnadsarea är 398 kvm. Bruttoarean är 685 kvm med 
komplementbyggnaden inräknad. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B 84 och åtgärden anses förenlig med denna.  
Åtgärden bedöms även vara förenlig med resterande förutsättningar för bygglov enl 9 
kap. 30 § plan och bygglagen 2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-04 
Ansökan rev, daterad 2019-11-05 
Ansökan med uppgifter om KA inkommen 2018-11-28  
Nybyggnadskarta/situationsplan, inkommen 2019-10-31 
Planritning, inkommen 2019-11-04 
Fasadritning inkommen 2019-10-31 
Sektionsritning, inkommen 2019-10-31 
Marksektion, inkommen 2019-10-31 
Plan- fasad- sektions ritning förrådsbyggnad, inkommen 2019-10-31 
Tillgänglighetsgranskning, inkommen 2019-10-31 
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Verksamhetsbeskrivning 2019-09-23 
Yttrande från Miljöförbundet 2019-10-14.  
Yttrande från Karlshamns energi, inkommen 2019-10-18 
Karta dagvattenledning, inkommen 2019-10-18 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 

 alternativt energiförsörjningssystem har redovisats för BN 

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman Bertil Nyh 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: Karlshamns kommun, projektavdelningen, William Lavesson, Rådhuset 
37481  
Kontrollansvarig: XXX, projektbyggaren teknik Syd AB, Ronnebygatan 13, 37435 
Karlshamn  
 
Avgift 49 686 kronor    611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked  
(faktura skickas separat) 
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§ 240 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 2019/3346 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 
7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av enbostadshus i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som anges på karta 
tillhörande beslut. 
 
Upplysningar 
 
Detta beslut gäller först när Länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till Länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten XXX. Den nya byggnaden placeras på samma plats som 
tidigare beläget enbostadshus som brunnit ner.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan är ianspråktaget på ett sådant 
sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Bebyggelse finns på fastigheten 
sedan innan 1960 enligt kommunens historiska kartmaterial.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: befintlig tomtmark.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och inkom med yttrande 
2019-11-14. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-04 
Skrivelse om särskilda skäl, daterad 2019-10-15 
Ansökan, inkommen2019-10-14 
Situationsplan, inkommen 2019-10-14 
Foton, inkomna 2019-10-14 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-11-14 
Tomtavgränsningskarta, daterad 2019-11-04 
 
Beslutet skickas till 
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Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 765 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
(faktura skickas separat) 
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§ 241 XXX Rivning och nybyggnad av fritidshus 2019/3155 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglag ( 2010:900) 
 
att bevilja frivilligt rivningslov med stöd av 9 kap 14 § och 34 § plan- och bygglag 
(2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Reservation 
 
Görgen Lennarthsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yttrande. 
 
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 samt rivning av befintligt fritidshus på 
fastigheten XXX. Den nya byggnaden föreslås placeras på samma plats som den 
befintliga byggnaden, som de avser riva. Byggnaden föreslås uppföras med träfasad 
behandlas med tjärvitriol ( grå), svart papp på tak och grå träfönster. Trappa/stege till loft 
samt till entré av byggnad är inte redovisad men vi förutsätter att detta löses på ett 
lämpligt sätt. ( Inga krav på tillgänglighet på berörda punkter då huset är ett fritidshus)  
 
Byggnaden uppförs på plintar för att minimera behovet av sprängning. Byggnaden är i 
en våning med sadeltak med 22 graders lutning. Byggnadens grundläggning, 
fasadmaterial och kulör samt höjd är anpassade för att smälta in i landskapet och inte 
ändra landskapets siluett i någon högre grad. Byggnaden är anpassad till sin omgivning 
och har god färg- form och materialsamverkan.  
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger däremot inom strandskyddat område och 
inom område med landskapsbildskydd. 
 
Strandskyddsdispens och dispens från landskapsbildskyddet har beviljats av 
Länsstyrelsen i Blekinge.  
 
Då fastigheten ligger utanför planlagt område så krävs inte rivningslov för att få riva 
huvudbyggnaden på fastigheten. I ansökan är dock rivningslov sökt och ansökan tolkas 
därmed som en frivillig ansökan om rivningslov som får göras enligt 9 kap 14 § plan- och 
bygglagen. Granskning ska då göras mot 9 kap 34 § om bygganden omfattas av 
rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller bör bevaras på grund av 
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byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller 
konstnärliga värde. Bedömning har gjorts att så inte är fallet och att rivningslov kan 
beviljas.  
 
Berörda grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter. Inga negativa åsikter har 
inkommit.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 209-11-04 
Ansökan, daterad 2019-09-08, inkommen 2019-09-27 
Nybyggnadskarta/situationsplan, inkommen 2019-09-27 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-09-27 
Foton befintlig byggnad, inkom 2019-09-27 
 
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 

 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. 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar avslag till att bevilja bygglov för nybyggnad av 
fritidshus på XXX. Orsak: Den föreslagna byggnaden följer på intet sätt vedertagen 
byggtradition på platsen/området. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer tjänstemannaförslaget att bevilja bygglov och 
frivilligt rivningslov mot Görgen Lennarthssons yrkande och finner att nämnden bifallet 
det förstnämnda. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 19 530 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 242 XXX Nybyggnad av förråd 2019/3150 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan om bygglov 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 2019-12-11. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-12-09. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av 5,5 kvm stort förråd på fastigheten XXX. 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område A220 och ansökan strider mot gällande 
detaljplan. Byggnaden är enligt situationsplanen placerad 100 % på mark som inte får 
bebyggas. Bygganden föreslås även placeras 0,5 m från fastighetsgräns mot granne 
samt mot allmän plats. Avståndet 0,5 m är inte i linje med de riktlinjer som gäller i 
detaljplanens bestämmelser om avstånd till fastighetsgräns.  
 
Övergångsbestämmelse § 39. Undantag kan dock göras om ingen annan lämplig 
placering finns på tomten. Avståndet 0,5, är även i minsta laget för att kunna underhålla 
byggnaden från den egna fastigheten. Avståndet kan även inverka på möjligheterna att 
sköta vegetation på den allmänna platsen i nära anslutning. 
 
Åtgärden bedöms inte vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § 
plan- och bygglagen (2010:900) varvid förslag till beslut är att ansökan avslås. 
Bedömning har även gjorts att åtgärden inte kan bedömas vara en sådan liten avvikelse 
som kan beviljas med stöd av 9 kap 31b § plan- och bygglag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-04 
Ansökan, daterad 2019-09-25 
Situationsplan, inkommen 2019-09-26 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-09-26 
Foto, inkom 2019-09-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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§ 243 Stadsbyggnadspriset 2019 2019/3080 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna Västerås 1 och Helsingborg 27, som kandidater till 2019 års 
stadsbyggnadspris. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadspriset avser medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i 
fokus samt öka allmänhetens intresse för vår byggda miljö. Priset ska tilldelas den som 
gett den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts 
under de senaste fem åren. Byggnadsprojektet måste vara färdigställt senast den 20 
september 2019 för att kunna nomineras till årets pris. Priset kan tilldelas ett projekt 
tillhörande något eller några av följande fyra kategorier, god arkitektur, god 
byggnadsvård, god livsmiljö och god tillgänglighet. 
 
2019 års stadsbyggnadspris föreslås tilldelas antingen Västerås 1 eller Helsingborg 27, 
med följande motivering. 
 
Västerås 1 
Juryns motivering: 
 
Genom en inspirerande kombination av varsam renovering och uppfriskande förnyelse 
har huset omvandlats från en anonym och nedgången byggnad till ett hus som får oss 
att lyfta blicken och njuta. Lekfullt mönstrade balkongräcken, vackra nya fönster och 
koppartak vittnar om omsorgsfullt hantverk, känsla för material och en eftersträvansvärd 
ambition att återskapa byggnadens praktfulla karaktär. Ut mot gatan har 
fastighetsägaren lagt stor omsorg i att varsamt lyfta fastighetens äldre drag. Som 
intressant kontrast till detta har de mindre exponerade gårdsfasaderna tillåtits moderna 
inslag. Smarta planlösningar och utnyttjande av vindsvåningen har mer än fördubblat 
antalet lägenheter i ett av Karlshamns mest eftertraktade lägen. Ett utmärkt exempel på 
genuin, ansvarsfull och långsiktig satsning på god arkitektur och god byggnadsvård från 
en av Karlshamns lokala fastighetsägare. 
 
Byggherre: Norlena Fastighets AB Adress. Marc Ljungström 
Arkitekt: Arbetena har utförts av byggherren med i huvudsak egen personal. 
Objektet belönas för God arkitektur och god byggnadsvård.  
 
Helsingborg 27 
Juryns motivering: 
 
Likt ett glatt utropstecken i ett exponerat och viktigt läge utmärker sig detta variationsrika 
hus från långt håll. Tomtens långsmala utbredning och platsens utmanande topografi 
bemästras föredömligt genom en rad spännande, till synes enkla grepp. Den, för 
Karlshamns rutnätsstad utmärkande vertikalitet betonas ytterligare genom tydlig yttre 
uppdelning i fyra huskroppar som genom färg, form och material bildar en harmonisk 
och varierande helhet. En väl genomtänkt takutformning trollar bort husets översta 
våning och får det att upplevas som en naturlig och efterlängtad del av gaturummet. 
Utan att ge avkall på den tid den representerar skapas det inte enbart flera funktionella 
lägenheter i ett eftertraktat läge utan även en fungerande brygga mellan omgivande 
kulturhistoriskt intressant bebyggelse och vår samtid. 
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Byggherre och byggföretag: PMB Construction Sverige AB 
Arkitekt: Sven Gustafsson, White Arkitekter 
Objektet belönas för God arkitektur och god byggnadsvård. 
 
Priset delas ut den 24 januari 2020 på Karlshamns Näringslivsgala, KAN-galan, och 
består av ett diplom med motivering samt en skylt att fästa vid objektet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Emina Kovačić, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Nanny Strand, planarkitekt 
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§ 244 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovačić informerar om följande: 
 

 Arbete med Janneberg startat 

 Information om detaljplan för Best Western 

 Möte med Sokigo, digitaliseringsprocess sätts igång 

 Möte kring handelsstrategin fortsättning 

 BTH föreläsning för 1:or 

 Möte med JSB m.fl. angående ny detaljplan 

 Möte om Rättviksmodellen 

 Möte med bostadsrättsföreningen Karlshamnshus 4 

 Kvällsmöte om Stärnö Sjöstad 
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§ 245 Redovisning av delegationsbeslut november 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 2019-10-16 – 2019-11-05. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-10-16 – 2019-11-05. 
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§ 246 Underrättelser från Lantmäteriet november 2019/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 

2019-10-17  XXX: Underrättelse om avslutad 
förrättning K9396, Avstyckning av 

XXX 
 

2019-10-25 XXX Underrättelse om avslutad 
förrättning K18353, 

fastighetsbestämning XXX 
 

2019-10-28 XXX Underrättelse om avslutad 
förrättning K19312, avstyckning från 

XXX 
 

2019-10-29 XXX Underrättelse om avslutad 
förrättning K18469, 
fastighetsreglering och bestämning 

XXX. 
 

2019-11-04 XXX Underrättelse om avslutad 
förrättning K19255, avstyckning från 

XXX. 
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§ 247 Handlingar för kännedom november 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2019-10-16 – 2019-11-05: 
 
Beslutsunderlag 
 

Ärendenr  §  Datum  Ärende  
 

2019/3155 87/19 2019-10-16 Beslut från Länsstyrelsen 521-4201-

2019 om strandskyddsdispens XXX 

 
2019/1 88/19 2019-10-18 Beslut M 2248-19 från Mark- och 

miljödomstolen, MMD avslår 
överklagandet om 
strandskyddsdispens och 

vattenverksamhet XXX 

 
2019/2839 89/19 2019-10-22 Beslut KS § 263 Riktlinjer för 

dataskydd 
 

2019/3274 90/19 2019-10-23 Protokollsutdrag kommunstyrelsen KS 
§ 269 Sammanträdestider 2020 för 
kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott. 
 

2018/2297 91/19 2019-10-24 Protokoll från Svea hovrätt i P 6537-19 
– Mark- och miljööverdomstolen 

medger inte prövningstillstånd, XXX. 

 
2018/151 92/19 2019-10-25 Protokoll mål nr P 9351-19 – Mark- och 

miljööverdomstolen medger inte 

prövningstillstånd, XXX. 

 
2019/892 93/19 2019-10-28 Beslut 403-4404-2019 att upphäva 

byggnadsnämndens beslut och 
återförvisa ärendet för fortsatt 

handläggning, XXX. 
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§ 248 Beslutsuppföljning november 2019/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse  
Planplan 2019-11-05 
Ärenderapport mätning 2019-11-05 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2019-11-20 

Sida 34(35) 

 
 
§ 249 Internbudget och verksamhetsplan, byggnadsnämnden 2020 2019/2781 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering av underlaget 
 
att ärendet behandlas på sammanträdet i december. 
 
Sammanfattning 
 
Kommande år inom byggnadsnämndens verksamhet kommer att präglas av olika former 
av effektiviseringar. Inom bygglov kommer vi att implementera en digital process i syfte 
att underlätta vår ärendehantering, skapa större transparens och minska klyftan mellan 
medborgare och kommunens tjänstepersoner och folkvalda. Parallellt med det kommer 
vi att utföra generell översyn av våra processer i syfte att utveckla verksamheten.  
 
När det gäller planverksamhet kommer vi, förutom löpande verksamhet att ge oss in i 
planering av nya områden och upprättande av planprogram och detaljplaner av de 
nyförvärvade markområdena. Under detta år planerar vi även att slutföra vårt 
kommuntäckande bostadsförsörjningsprogram samt bedriva löpande detaljplanearbete. 
 
Mätningsverksamheten påverkas indirekt av de val plan- och bygglovverksamheten 
prioriterar då de servar dessa. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse 
Förslag till verksamhetsplan BN 2019-2022, med fokus på budget 2020 
Internkontrollplan 2019-2022 
 
Yrkanden 
 
Tonnie Philipsson (V) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av underlaget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Tonnie 
Philipssons yrkande och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Controller Anette Ericson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
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§ 250 Mörrum 57:20 Information om rivning och nybyggnad av skola i Mörrum 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Projektledare William Lavesson från samhällsbyggnadsförvaltningens projektkontor 
informerar om rubricerat projekt. 
 


