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Plats och tid Rådhussalen, klockan 08:15 – 11:35, ajournering 09:20-09:40 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson 2:e vice ordf (M) ej § 65 
Mats Bondesson 1:e vice ordf (C) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) ej § 61 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Månsson (S) 
Ingvar Andersson (S) 
Lennart Lindqvist (S) § 61 
Lennart Lindqvist (S) § 65 

 Gitte Ejdetjärn (S) 
Ulrika Berggren (SD) 
Stefan Sörensson (L) 
Magnus Olsson (M) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

Lennart Lindqvist (S) §§ 56-60, 62-64, 66-77 
 

Övriga Ulrika Nordén Johansson 
Annelie Gustafsson 
Ann-Sofie Johansson 
Nanny Strand 
Lena Jarl Hellgren 
Elisabeth Rydberg 
Anna Lyggemark 
Adam Lorentsson 
Matilda Natt och Dag 
Sofi Ridbäck 
Christina Svensson 

Förvaltningschef §§ 56-58, 73 
Verksamhetsstrateg §§ 56-57, 73 
Controller §§ 56-58, 73 
Planarkitekt §§ 56-60, 73 
Planarkitekt §§ 60-61 
Arkitekt §§ 61-63 
Planarkitekt §§ 63-65 
Byggnadsinspektör §§ 64-68 
Bygglovarkitekt §§ 67-70 
Bygglovarkitekt §§ 56-58, 67-73 
Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 56-77  

Utses att justera Magnus Olsson (M) 

Justeringsdatum  2020-03-24 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande ………………………………………… ………………………………………… 
 

 Magnus Olsson §§ 56-64, 66-77 Lennart Lindqvist, § 65 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-03-18 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-03-25 

Tillkännages t.o.m.: 2020-04-15 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 56 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Magnus Olsson (M) till att justera protokollet. 
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§ 57 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändringar: 
 
Ärende 18. Verksamheten informerar, utgår 
 
Information om införande av digital bygglovsprocess i Karlshamn läggs till med § 73. 
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§ 58 Byggnadsnämndens resultatrapport januari-februari 2020 2019/2793 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa resultatrapport för perioden januari-februari 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämndens verksamheter har upprättat resultatrapport för perioden januari-
februari 2020. 
 
Periodens utfall beräknas balansera under året, under förutsättning att nämnden tilldelas 
medel för personalkostnad till följd av två tjänster kopplade till bidrag för ”ökat 
bostadsbyggande”. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Resultatrapport byggnadsnämnden januari-februari 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Verksamhetsstrateg Annelie Gustafsson 
Verksamhetscontroller Annette Ericsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 59 Intern kontroll byggnadsnämnden 2019 2019/118 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna intern kontrollplan 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Efter uppföljning av kontrollpunkterna, rättssäker myndighetsutövning, beslut i nämnden 
enligt regelverken och på ett säkert sätt hantera situationer som upplevs som hotfulla för 
ledamöter så kan man från nämndens sida konstatera att det inte finns några större 
avvikelser. 
 
Under kontrollpunkten beslut i nämnden enligt regelverk har 42 st nämndbeslut 
överklagats. Av dessa har 4 st domslut gått nämnden emot. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Intern kontrollplan 2019  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomicontroller Anette Ericsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 60 Detaljplan för Asarum 3:23 m. fl. 2018/545 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2020-03-03 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2020-03-03, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av fler bangolfbanor både 
inomhus och utomhus, genom att utöka bangolfens markområde. Syftet med 
detaljplanen är även att pröva möjligheten till byggnation av fler bostäder i östra delen 
av planområdet. Planområdet omfattas av gällande översiktsplan under område B2. 
Kransbebyggelse och B3. Asarumsdalen. För området gäller detaljplan B79 och B94. 
B79 medger idrottsändamål, bangolf och bostäder. B94 medger bostadsändamål. 
 
Planområdet ligger inom det geografiska riksintresseområdet för totalförsvar enligt 
miljöbalkens tredje kapitel. Riksintresset avser område med särskilt behov av 
hinderfrihet. Riksintresset bedöms inte påverkas av föreslagen planläggning då 
byggnader och andra objekt inte kommer överstiga 20 meters höjd över marknivån. 
 
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. 
 
Samråd genomfördes mellan den 28 januari och 18 februari 2019. Totalt inkom 16 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse. Mellan samråds- och granskningskedet har ett utredningsskede 
följt. Utredningar som har tagits fram har nu inarbetats i planförslaget och 
byggnadsnämnden kan fatta beslut om att ställa ut detaljplanen för granskning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-03 
Plankarta, daterad 2020-03-03 
Planbeskrivning, daterad 2020-03-03 
Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-03 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-03-03 
Dagvattenutredning, daterad 2019-11-06 
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, daterad 2019-11-07 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2019-12-16 
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Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Asarums Bangolfklubb, Stenbackavägen 6, 374 53 Asarum 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Nanny Strand 
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§ 61 Detaljplan för Karlshamn 6:5 med flera (Räddningsstation)  - beslut om 

samråd 2018/3724 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2020-03-03, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få en betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs. 
 
Jäv 
 
Stefan Sörensson (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har ansökt om planläggning för ny räddningsstation på fastigheten 
Karlshamn 6:5. Platsen ligger strategiskt i nära anslutning till större vägar och möjliggör 
snabb utryckning till hela kommunen. 2018-12-05 tog byggnadsnämnden beslut om att 
pröva ansökan i en detaljplan och 2019-03-06 togs beslut om att arbetet med 
detaljplanen skulle påbörjas. 
 
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny räddningsstation på delar av 
fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. Planförslaget ska möjliggöra för en 
modern räddningsstation och medge erforderliga funktioner såsom byggnader för 
personal, tekniska anläggningar, parkeringar, fordon och övningsyta. För att uppnå 
optimala markhöjder kommer en del av berget att behöva sprängas bort och andra delar 
av marken att fyllas upp. En ny utfart för utryckning via Oljehamnsvägen kommer att 
tillskapas. Befintlig infart från Oljehamnsvägen till Tubbarydsvägen behöver flyttas något 
söder ut. 
 
Erforderliga utredningar avseende risker, naturvärden, trafik, massbalans och dagvatten 
har tagits fram. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-03 
Plankarta, daterad 2020-03-03 
Planbeskrivning, daterad 2020-03-03 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-03-03 
Detaljerad riskanalys WSP, daterad 2019-04-02, rev. 2020-01-16 
Naturvärdesinventering, WSP, daterad 2019-08-30 
Trafikutredning AFRY, daterad 2019-12-18 
Bullerberäkning, daterad 2019-10-15 
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Massbalans AFRY, daterad 2020-01-31 
Dagvattenutredning AFRY, daterad 2020-02-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Projektledare William Lavesson 
Mark och exploateringsingenjör Susanne Norlindh  
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 62 Karlshamn 5:1, del av. XXX Detaljplan 2019/469 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2020-03-03, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få en betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att upphäva delar av stadsplan A186. Den berörda delen 
utgörs av tre arrendetomter på Karlshamn 5:1 som kommunen arrenderar ut i form av 
bostadsarrende till privatpersoner. I den gällande stadsplanen A186 regleras delar av 
tomterna som allmän platsmark för park eller plantering och gata. 
 
Upphävandet av del av stadsplanen kommer att medföra att tomterna inte är reglerade 
av någon detaljplan utan att de istället ingår i sammanhållen bebyggelse enligt 1 kap. 4 
§ plan- och bygglagen (2010:900). Detta medför att byggnader och tomter inte längre 
kommer vara planstridiga och möjlighet att pröva bygglov med stöd av plan- och 
bygglagen kommer att möjliggöras. Strandskyddet kommer att återinträda i den del som 
upphävs. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få en betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-03 
Plankarta, daterad 2020-03-03 
Planbeskrivning, daterad 2020-03-03 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-02-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande:  
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
Mark och exploateringsingenjör: Susanne Norlindh  
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
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§ 63 Detaljplan för XXX 2019/61 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende ändring av 
detaljplan för Städet 5. 
 
Sammanfattning 
 
XXX ansökte om planläggning 2019-01-04 rörande XXX i Karlshamn. Ansökan gäller 
upphävande av tomtindelning för att möjliggöra köp av kommunal mark inom Karlshamn 
6:1 i anslutning till fastigheten XXX. 
 
Byggnadsnämnden ställde sig 2019-02-13 positiv till att pröva ansökan i en detaljplane-
process. Nu föreslås att byggnadsnämnden tar beslut om att stadsbyggnadsavdelningen 
påbörjar planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planbesked, daterat 2019-02-13.  
Protokollsutdrag BN § 37/2019. 
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
Emina Kovacic stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Elisabeth Rydberg, arkitekt 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 64 Planbesked Karlshamn 5:1 Idrottsvägen Detaljplan 2019/3917 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 
 
Sammanfattning 
 
Den 9 december 2019 inkom ansökan från kommunstyrelsen om att beställa en ny 
detaljplan vid Idrottsvägen i Vägga. Den nya detaljplanen syftar till att utveckla 
Marinkompaniets verksamhet, planlägga arrendetomterna som bostäder samt 
möjliggöra en ny sträckning av Idrottsvägen. Arrendetomterna bedöms kunna säljas 
efter planläggning av bostäder. 
 
Sammanfattningsvis bedöms planansökan kunna prövas i en detaljplaneprocess. 
Däremot finns det flertalet frågor som måste utredas innan platsen kan bedömas vara 
lämplig. Marken är sannolikt förorenad och kommer i så fall kräva sanering innan 
genomförande av detaljplanen. Området är också relativt lågt, ca + 2 meter över kartans 
nollplan, vilket innebär stor risk för översvämning vid höga vattenstånd. Detta innebär att 
detaljplanen måste ställa krav på utformning av byggnaderna och markens nivå för att 
säkra tillgänglighet och undvika skador på byggnader i framtiden. På det stora hela 
bedöms ansökan vara i enlighet med översiktsplanen men det är viktigt att en möjlig 
förlängning av strandpromenaden inte byggs bort. 
 
En konsekvens av förslaget är att båtuppställningsplatser kommer försvinna och det 
måste därför utredas var dessa platser ska kunna ersättas efter ett genomförande av 
planen. Svaneviks bryggförening har inkommit med ett negativt yttrande efter att ha läst 
om detaljplanen i tidningen. De menar att ändringarna kan innebära stora kostnader för 
båtägarna i området. Yttrandet finns med som bilaga till planbeskedet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2019-10-01 (inkom 2019-12-09) 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-03 
Yttrande från Räddningstjänsten, inkom 2019-12-23 
Yttrande från Svaneviks bryggförening, inkom 2019-12-30 
Yttrande från Miljöförbundet, inkom 2020-01-09 
Yttrande från KEVAB 2020-01-13 
Yttrande från KEAB, inkom 2020-01-16 
Yttrande från Länsstyrelsen Blekinge, inkom 20120-01-17 
Yttrande från Jesper Bergman, Miljöstrateg, inkom 2020-01-21 
Yttrande från Sara-Marie Rännbäck, Parkingenjör, inkom 2020-01-21 
Yttrande från Per Olsson, Trafikhandläggare, inkom 2020-01-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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Avgift 14 190 kronor   611-311-2020-689, Attest: 
 
(Faktura skickas separat) 
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§ 65 Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 mfl - Möllebacken - beslut om granskning 

2018/2124 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2020-03-03 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2020-03-03, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Jäv 
 
Magnus Olsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Reservation 
 
Görgen Lennarthsson (SD) reserverar sig mot att det som beskrivs i planen som 
”Bollplanen” bebyggs. 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler centrumnära bostäder i Möllebacken samt 
bryta upp den fasadmur som idag sträcker sig längs Regeringsgatan i östra delen av 
planområdet. Vidare syftar detaljplanen till att integrera Möllebackens unika kulturvärden 
med behovet att utveckla området i framtiden och på så sätt stärka de sociala värdena i 
området. 
 
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 26 juni 2019 att samråd skulle genomföras. Samrådet 
genomfördes under perioden 8 juli – 23 augusti 2019. Totalt inkom 39 yttranden. 
Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad samrådsredogörelse.  
 
Under hösten/vintern 2019/2020 har olika utredningar genomförts som har lett till det 
reviderade planförslaget i granskningshandlingarna.  
 
Det som förändrats är främst byggnadsvolymerna som har anpassats efter den 
kulturmiljöutredning som genomförts. ”Övre Möllebacken” ligger redan i ett högt läge och 
för höga hus där skulle medföra en för stor påverkan på Karlshamns stadsbild och den 
låga bebyggelsen runt om. Därför har koncentrationen av utvecklingen istället 
koncentrerats till Trosa 10, även om bollplanen fortfarande föreslås att bebyggas. 
Byggnaden på bollplanen har sänkts från åtta till fem våningar. Ändringarna markeras 
med röd text i planbeskrivningen.  
 
De mest väsentliga ändringarna från förra planförslaget listas nedan:  
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 Sänkning av föreslagen byggnadshöjd på Alingsås 28 (övre Möllebacken) och 
Karlshamn 2:1 (bollplan)  

o Alingsås 28 – tre våningar 
o Karlshamn 2:1 – fem våningar 

 Möjlighet att kunna bygga indragen våning på sexvåningshusen på Trosa 10 

 Möjlighet att kunna bygga igen ”hålrummen” mellan de befintliga loftgångshusen 
på Trosa 10. 

 Förslag om entrépartier i form av hiss ner till Regeringsgatan (trappa föreslås 
inte längre)  

 Nya utformningsbestämmelser som ska säkerställa god arkitektur i området 

 Mer prickmark som reglerar och begränsar var byggnader inte får placeras 

 Hårdgörandegrad på samtliga fastigheter, vilka syftar till att säkra en viss 
infiltrering av dagvattnet i framtiden  

 Införande av korsmark på bollplan för att begränsa byggnadens placering och 
minska påverkan på närliggande byggnad på Alingsås 28. 

 Mer kvartersmark på Simrishamn 14 och en förklaring kring friyta och möjlighet 
till större förskolegård. 

 Förskolan föreslås vara en våning och inte två. 
 
Det nya planförslaget bedöms anpassats till kulturmiljön på ett sätt som inte påverkar 
riksintresset för kulturmiljövård på ett negativt sätt. Det har skapats en balans mellan 
bevarande och utveckling där den nedre delen av Möllebacken möjliggörs den största 
förändringen medan övre Möllebacken ämnar bevaras till stor del. 
 
Markföroreningar har identifierats i planområdet och i detaljplanen finns därför en 
bestämmelse på all kvartersmark om att startbesked inte får ges förrän markens 
lämplighet för markarbete eller byggnation har säkerställts genom att eventuell 
markförorening har avhjälpts eller skydds- eller säkerhetsåtgärder har vidtagits innan 
projektering. Det finns en risk att Miljöförbundet anser att detta inte är tillräckligt i detta 
skede, utan att fler provtagningar behöver göras innan antagande av detaljplanen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-03  
Plankarta, daterad 2020-03-03  
Planbeskrivning, daterad 2020-03-03  
Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-03 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-02-19 
Yttrande från Länsstyrelsen gällande undersökning av betydande miljöpåverkan, 
daterad 2019-03-22 
Kulturhistoriskt underlag inför bygglovsansökan för kvarteren Trosa 10 & Alingsås 28, 
daterad 2019-03-26 
Trafikbullerberäkning, daterad 2019-11-15 
Rapport kontroll av komfortvibrationer, Lotsgatan, daterad 2019-11-14 
Dagvattenutredning, daterad 2019-12-12 
Översiktlig geoteknisk markundersökning, daterad 2019-12-13 
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik/miljö, daterad 2019-12-13 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2019-12-13 
Trafikutredning, daterad 2019-11-29 
Kulturmiljöutredning och konsekvensanalys, daterad 2020-02-05 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-03-18 

Sida 18(38) 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden Karlshamnsbostäder AB, Kyrkogatan 21, 374 36 Karlshamn  
Sökanden XXX 
Utredningsingenjör/Mark och exploateringsingenjör Michael Mårtensson  
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 66 XXX Olovligt byggnation av uterum 2018/2760 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att påföra fastighetsägaren XXX en byggsanktionsavgift enligt 9 kap. 7 § 1 p plan- och 
byggförordningen (2011:338) med ett belopp av 22 750 kronor om inte rättelse sker 
inom 60 dagar från att detta beslut vunnit laga kraft. Rättelse bedöms vara att ta bort 
ytterväggarna och fönsterpartierna på tillbyggnaden 
 
att förelägga XXX att riva växthuset senast 60 dagar efter att detta beslut vunnit laga 
kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit att påföra en byggsanktionsavgift har 
fastighetsägaren fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Ett yttrande från fastighetsägaren inkom 2020-03-15. Yttrandet ändrar dock inte 
nämndens bedömning i ärendet. 
 
Om inte rättelse genom rivning av ytterväggarna, enligt beslut, sker måste tillbyggnaden 
anmälas till byggnadsnämnden inom skälig tid i efterhand för att inte ännu en ytterligare 
dubblerad byggsanktionsavgift, med stöd av 9 kapitlet § 2 plan- och byggförordningen 
(2011:338), ska utfärdas. Skälig tid bedöms vara att lämna in en fullständig anmälan av 
tillbyggnaden inom 60 dagar från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
2018-08-06 anmäldes den olovliga byggnationen anonymt. Platsbesök har ägt rum i  
januari 2020. Vid detta konstaterades att även ett växthus byggts på fastigheten. 
Uterummets yta beräknas till 11 m2 enligt uppmätning på plats. Tillbyggnaden kräver 
anmälan och startbesked innan den får utföras eftersom den ligger inom detaljplanerat 
område.  
 
Det syns tydligt på drönarfoton från 2017 och flygfoton från 2016 och 2018 att 
tillbyggnaden har tillkommit mellan 2017 och 2018. Kommunicering har skett inom 5 år 
från att tillbyggnaden utfördes vilket är ett krav för utfärdande av byggsanktionsavgift 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kapitlet § 58. Växthus och vedbod överskrider 
maximal tillåten yta för bygglovsbefriade komplementbyggnader, friggebod, med 10 m2. 
Total yta är 25 m2 jämfört med maximal tillåten area 15 m2.  
 
Detta löser byggherren som planerat genom att planenligt riva växthuset i vår eftersom 
det bara används vintertid för att skydda växterna. Nästa vinter ska byggherren antingen 
hålla komplementbyggnaderna inom maximal tillåten area 15 m2 eller anmäla och få 
startbesked för överytan. 
 
Byggherren har trots förbudet enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) utfört 
en byggåtgärd som kräver anmälan med stöd 9 kap. 2 § 2., 9 kap. 6 § andra och sista 
stycket, 9 kap. § 4b 1. och 9 kap. 16 § plan- och bygglagen (2010:900) utan anmälan 
och startbesked.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-14 
Yttrande från byggherren och fastighetsägaren 
Byggsanktionsavgift uträkning  
Tre bilder på uterum 
Bild på vedbod och växthus  
Bild på växthus 
Utredning/bilder i ärendet som visar hur det såg ut före och efter tillbyggnad år från år. 
Anmälan olovligt byggt uterum 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsägaren: XXX 
 
Avgift 22 750 kronor   Attest: 611-311-2021-687, Attest: 
 
(Faktura skickas separat) 
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§ 67 Karlshamn 5:39 Kolleviks Camping olovligt markarbete 2020/771 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för beräkning av ytor och förslag till 
byggsanktionsavgift. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadsavdelningen har 2020-02-25 fått kännedom om att markarbeten, 
trädfällning och stamkvistning av träd skett på Kolleviks camping. Campingen bedrivs på 
Karlshamns kommuns mark genom avtal om tomträttsupplåtelse. Platsbesök har skett 
2020-02-25 och 2020-03-10 varvid det sista besöket byggherrens representant och 
miljöförbundets Ekolog närvarade. 
 
På plats konstaterades att uppfyllnad och nedschaktning på en yta på runt 2000 m2 
skett, ett stort träd som var skyddat i detaljplanen tagits bort, att beskärning skett på träd 
på kommunens naturmark samt att vissa träd bedöms ha stamkvistats och beskärts på 
ett felaktigt sätt, vilket kan leda till att träden dör, samt att stengärdsgårdar som enligt 
detaljplanen ska bevaras i möjligaste mån, skövlats och motfyllts med jordmassor. 
Formellt beslut om förbud mot fortsatt markarbete och om lovföreläggande fattades 
2020-03-04 genom ett delegationsbeslut. Länsstyrelsen är informerade om ärendet och 
kommer eventuellt att vidta åtgärder mot byggherren.  
 
Markens nivå förefaller ha ändrats och nerschaktade slänter på upp till 2 meter mellan 
överkant schaktyta och schaktbotten finns. Uppfyllnader upp emot 1,5 meter bedöms 
även finnas på fastigheten. Att ändra färdig marks nivå kräver marklov enligt 9 kap. 11 
§ plan och bygglagen (2010:900) samt startbesked enligt 
10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) innan det får utföras. För träd som är 
skyddade i detaljplanen krävs marklov enligt 9 kap. 12 § plan och bygglagen 
(2010:900) samt startbesked enligt 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) innan de 
tas bort från fastigheten. 
 
Några stenmurar finns inom planområdet. Dessa tillför enligt detaljplanen karaktär till 
området och har vissa natur- och kulturmiljövärden. Stenmurarna inom kvartersmark 
skyddas i detaljplanen genom bestämmelse. Stenmurar ska så långt möjligt bevaras. 
Rivningslov bedöms inte krävas för att riva stenmurar däremot kan återuppbyggnad av 
rivna stenmurar bli aktuellt om det ställs krav på detta i bygglovet eller av Länsstyrelsen. 
Ekologen anser att stengärdsgårdarna ska återställas till utseende innan markarbetena 
påbörjades. Runt 20 meter stengärdsgård bedöms vara riven, skadad eller motfylld med 
schaktmassor.  
 
Upplysningar angående möjligheten till rättelse för att undgå byggsanktionsavgift 
 
Det finns enligt 11 kap. § 54 plan- och bygglagen (2010:900) möjlighet till rättelse för att 
undgå byggsanktionsavgift för markabetena. Rättelse bedöms vara att återställa 
marknivåerna till ursprunglig höjd innan markarbetena påbörjades samt att återställa 
stenmuren som motfyllnad skett emot till ursprungligt utseende och utformning i samråd 
med Länsstyrelsen och ekolog.  
 
För trädfällningen bedöms det inte möjligt att göra rättelse för att undgå 
byggsanktionsavgift eftersom trädet är nedsågat och borttransporterat från fastigheten. 
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Däremot kan ett eventuellt ett senare rättelseföreläggande om att förelägga byggherren 
att återplantera ett nytt träd av samma sort komma ifråga.  
 
Upplysningar 
 
Ansökan om marklov i efterhand ska snarast möjligt ske. Ytterligare markarbeten får inte 
ske förrän marklovet vunnit laga kraft och startbesked för marklovet utfärdats. Om inte 
rättelse, genom marklov och startbesked i efterhand, sker inom skälig tid ska ny 
fördubblad byggsanktionsavgift enligt 9 kapitlet § 2 plan- och byggförordningen 
(2011:338) utfärdas. Skälig tid bedöms vara att söka marklov senast 30 dagar efter att  
detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslutsunderlag 
 
Illustrationsplan med markarbetena markerade och nummergivna 
Gällande detaljplan över området  
Uppskattning sanktionsarea 
Uträkning byggsanktionsavgift för markarbeten utan marklov 
Bildspel 1 
Bildspel 1b 
Bildspel 2 
Bildspel 3 
Bildspel 4 
Bildspel 5 
Bildspel 6 
Bildspel 1, hur det såg ut innan markarbeten 2018 
Bildspel 2, hur det såg ut innan markarbeten 2018 
Bildspel 3, hur det såg ut innan markarbeten 2018 
Tillägg till tjänsteskrivelse: Uträkning byggsanktionsavgift för trädfällning utan marklov  
Tillägg till tjänsteskrivelse: Planbeskrivning för skyddade träd och för skyddad 
stengärdsgård 
Tillägg till tjänsteskrivelse: Situationsplan för skyddad borttaget träd 
Tillägg till tjänsteskrivelse: Bild på nu borttaget träd 
Tillägg till tjänsteskrivelse: Yttrande från byggherren 
Tillägg till tjänsteskrivelse: Yttrande från ekolog 
Tillägg till tjänsteskrivelse: Yttrande från sakkunnig angående skyddat nedtaget träd 
Tillägg till tjänsteskrivelse: Bild på stubbe som tillhör skyddat nedtaget träd 
Tillägg till tjänsteskrivelse: Yttrande2 från byggherren 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
beräkning av ytor och förslag till byggsanktionsavgift. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande frågar om nämnden vill avgöra ärendet under dagens sammanträde eller 
återremittera det och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet. 
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Beslutet skickas till: 
 
Byggherren: My Camping I Sverige AB, Box 7, 374 21 Karlshamn 
Byggnadsinspektör Adam Lorentsson 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
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§ 68 Karlshamn 5:1 XXX - Olovlig ändring och tillbyggnad av sidobyggnad 

2019/3254 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att fastighetsägaren XXX påförs en byggsanktionsavgift om 3 488 kronor i 
enlighet med 9 kapitlet 10 § 3 p Plan- och byggförordningen (PBF) för att ha utfört en 
bygglovspliktig fasadändring utan bygglov och startbesked om inte rättelse sker inom 60 
dagar från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
att föreslå att fastighetsägaren XXX påförs en byggsanktionsavgift om 2 906 kronor i 
enlighet med 9 kapitlet 11 § 2 p Plan- och byggförordningen (PBF) för att ha gjort en 
väsentlig ändring som berör bärande konstruktioner innan anmälan och startbesked om 
inte rättelse sker inom 60 dagar från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att fastighetsägaren påförs byggsanktionsavgifter 
ges ni möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-04-15. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-04-13. 
 
Sammanfattning 
 
Byggherrens kontakt med stadsbyggnadsavdelningen inleddes hösten 2019. 2019-10-
07 lades ett tillsynsärende upp eftersom olovlig fasadändring utan bygglov eller 
startbesked bedömdes ha utförts. Den 9 januari 2020 söktes bygglov, som 2020-03-16 
beviljades på delegation. Byggnaden ligger på allmän plats i Väggaparken på en 
arrendetomt som ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården. Byggnaderna 
inom tomtplatsavgränsningen bedöms ha högt kulturhistoriskt värde.  
 
Fasadändring inom detaljplanerat område kräver bygglov enligt 9 kap. 2 § 3.c och 
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) innan det får utföras. 
Ändring av en byggnads bärande delar kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § 3. och 
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) innan det utförs. Enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap. 52 § ska byggsanktionsavgift tas ut när någon 
bryter mot dessa bestämmelser.  
 
Rättelse bedöms vara att återställa utseende och utformningen av byggnaden till det 
utseende som var innan fasadändringen och ändringen av de bärande konstruktionerna 
påbörjades, till utseende enligt ursprungligt bifogat foto. 
 
Beslutsunderlag 
 
Situationsplan med byggnaden inringad 
Lokaliseringskarta Karlshamn 5.1, XXX 
Bilder efter och före utförd fasadändring  
Uträkning byggsanktionsavgift fasadändring 
Yttrande från byggherrens representant 
Tillägg tjänsteskrivelse: Uträkning byggsanktionsavgift, ändring som berör bärande 
konstruktioner 
Tillägg tjänsteskrivelse: Bygglovsgrundande plan- och fasadritningar 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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Beslutet skickas till 
 
Byggherren: XXX 
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§ 69 XXX, Tillbyggnad av enbostadshus 2019/3839 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
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 en tillbyggnad åt söder i ett och ett halvt plan med en likadan huskropp 
som den befintliga. Tillbyggnaden har en byggnadsarea på mark som upptar 38 kvm 
bruttoaren blir 62 kvm. Tillbyggnaden får mansardtak likt befintligt hus och träpanel med 
en stående locklist likt befintligt hus vilken målas i en vit kulör. Fönster av trä med vit 
kulör. Tak av betongpannor med röd kulör. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan A 40 och åtgärden bedöms vara förenlig med denna. 
Sammantaget bedöms åtgärden vara förenlig med förutsättningarna för bygglov enligt 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen.  
 

Fastighetsägarna till XXX har lämnat synpunkter på ansökan. Fastighetsägarna menar 

att tillbyggnaden till stor del skulle ta kvälls- och eftermiddagssolen från deras hus och 
uteplats intill huset. Samt att åtgärden skulle försämra utsikten vilken nu är träd och 
himmel till att istället bli fasad och väldigt mycket svart tak.  
 

Fastighetsägaren till XXX har inkommit med yttrande och har synpunkter på 

tillbyggnadens placering och utformning vilka fastighetsägaren anser avviker mot 
strukturen i området. Fastighetsägaren påpekar att tillbyggnaden får en gavel med 
fönster som kommer att ligga rakt mot dennes hus.  Fastighetsägaren känner också oro 
för uteplatser, och andra tillbyggnader som kan tillkomma. 
 
Enligt plan- och bygglagens 2 kap. 9 § får byggnadsverk inte medföra en betydande 
olägenhet. 

Byggnadsnämndens bedömning till följd av vad som föreskrivs i detaljplanen samt att 
byggnaderna ligger i en tätbebyggd kvarterstruktur så är de olägenheter som beskrivits 
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av de klagande inte större än att de får accepteras. Byggnadsnämnden anser därmed 
att olägenheterna inte är av en sådan omfattning att de är betydande i den mening som 
avses i PBL. 

Byggnadsnämnden bedömer att byggnaden på XXX fortsatt kommer att ha sin 
huvudfasad mot gatan. Tillbyggnaden ska uppföras med träfasad och spröjsade fönster 
vilket passar in i omgivande bebyggelse. (8 kap 1 § PBL). Tillbyggnaden utformas i 
samma stil som den ursprungliga byggnaden. Åtgärden bedöms därför utföras varsamt. 
(8 kap, 17 § PBL). 

Sökande har getts tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter. Sökande menar att de 
inte vill göra en utbyggnad som ser ut som en låda eftersom det inte passar stilen på ett 
20-talshus, utan vill göra en gedigen tillbyggnad i samma stil som huset är idag. 
Sökanden påpekar att tillbyggnaden gott och väl håller avstånd till tomtgränser, samt att 
många andra hus i kvarteret är utbyggda på liknande sätt, stadsbilden kommer därmed 
inte att förändras. Angående oro för flera tillbyggnader så påpekar sökande att det inte 
ska byggas något mer än det som redovisas i bygglovet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, inkommen 2020-03-02 
Ansökan, inkommen 2019-02-10 
Situationsplan, inkommen 2020-02-10 
Planritning entréplan, inkommen 2020-01-07 
Planritning övreplan, inkommen 2020-01-07 
Fasad söder inkommen 2020-01-07 
Fasad öster inkommen 2020-01-16 
Fasad norr inkommen 2020-01-07 
Fasad väster inkommen 2020-01-16 
Sektionsritning, inkommen 2020-01-07 
Yttrande med erinran, inkommen 2020-02-16 
Yttrande med erinran, inkommen 2020-02-03 
Svar från sökande på inkomna synpunkter, inkommen 2020-03-01 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 

 färdigställandegaranti 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider 
för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Nact AB, XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
XXX  
XXX 
 
Avgift 15 233 kronor   Attest: 611-311-2021-670 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 70 Viken 3 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av tält 2020/392 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen 
(2020:900) 
 
att kontrollansvarig inte krävs. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
E.ON har inkommit med ett yttrande eftersom E.ON har en regionnätsluftledning 50 
öster om planerad tillfällig byggnad. E.ON vill understryka vikten av att tältduken är väl 
förankrad så att det inte finns risk för att duken, eller delar av duken lossnar och därmed 
riskerar att blåsa upp eller av och in i luftledningsområdet. 
 
För arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste 
iakttas. Därför måste, i god tid innan arbete i närheten av strömförande friledning, 
kontakt tas med XXX, ONE Nordic AB, tfn 070-673 48 00 (se vidare E-Ons yttrande med 
föreskrifter). 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för uppställning av tält. Tiden ansökan avser är 10 
år, bygglovet är därmed giltigt till 2030-03-18. 
 
Anledningen till att behovet av tältet uppstått är att företaget är del av projektet 
samordnad varudistribution och behöver därför frigöra yta inne i Munkahusterminalen. 
Gods som normalt placeras i terminalen kommer därför att placeras i tältet istället. 
 
Tältet har en byggnadsarea på 792 kvm. Byggnadshöjden är 6,6 meter. Tältduken har 
en mörkgrå kulör. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan A 257. Åtgärden strider mot detaljplanen då tältet 
placeras på prickad mark (mark som inte får bebyggas) samt närmare tomtgräns än 4,5 
meter 3,8 meter). Grannar och berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Det har inte inkommit något yttrande med erinran. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-24 
Ansökan, inkommen  2020-01-24 
Situationsplan, inkommen 2020-01-31 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2020-01-24 
Yttrande från E-on, inkommit 2020-02-24 
Informationsblad från e-on, inkommit 2020-02-24 
 
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 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Munkahusterminalen/XXX, Tenngränden 1, 37431 Karlshamn  
 
Avgift 14 602 kronor   Attest: 611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 71 XXX Strandskyddsdispens för betongplatta 2019/3735 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om dispens för rubricerad åtgärd, med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § 
samt 7 kap. 15 § miljöbalken. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om strandskyddsdispens har 
sökanden fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Sökanden inkom med ett yttrande 2020-03-16. Yttrandet 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 dispens i efterhand från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för 
uppförande av betongplatta på fastigheten XXX.  
 
Sökanden redovisar att denne jämnade ut mellan två stora stenar till samma höjd som 
stenarnas höjd och lagt på ca 0,5 m grus i framkant mot havet. Ytan hårdgjordes sedan 
med betong för att motverka ras samt förebygga att havsytan stiger. Idag är ytan ca 3 m 
över havet. Ytan ska enligt sökanden användas som i och utlastning av båtar och som 
sittplats. Efter att åtgärden utfördes har sökanden uppmärksammats av 
tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst att dispens krävs.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan har tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden, sökanden har inte redovisat eller beskrivit några av värdena på platsen utan 
gjort bedömningen att allmänhetens tillgång till stranden inte påverkas och att 
betongplattan inte anses försämra livsvillkoren för djur eller växtarter. Sökanden anser 
vidare inte att åtgärden strider mot bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och skriver bland annat 
följande i sitt yttrande. Miljöförbundet anser att det saknas särskilt skäl för att ge 
dispens. Detta då det inte går att säga att platsen lagligen har varit ianspråktagen sedan 
innan 1975. Historiska flygfoton visar att fastighetens strandnära delar har varit kraftigt 
trädbevuxna fram till ca 2004. Det är även svårbedömt om betongplattan påverkar djur- 
och växtliv på platsen. (Se yttrande i sin helhet daterat 2020-01-17). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl saknas 
och att dispens därmed inte kan ges.  
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-03-18 

Sida 32(38) 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-03 
Ansökan, inkommen 2019-11-18 
Skrivelse med särskilt skäl, inkom 2019-12-01 
Situationsplan, inkommen 2019-11-18 
Foton, inkom 2019-11-18 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-01-17 
Yttrande från sökanden, inkom 2020-03-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Avgift 3 000 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
(faktura skickas separat) 
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§ 72 Munken 1 Tenngränden 2 Nybyggnad av industribyggnad 2020/232 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ( 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 2020-04-15. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-04-13. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av lagerlokal/ industribyggnad/garageplatser på fastigheten 
Munken 1. Byggnaden är enligt ritningarna 390 kvm stor och placeras 2,9 m från 
tomtgräns. Byggnaden föreslås enligt sökanden uppföras med grå putsfasad och 
antrasitfärgat plåttak. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan A257 och åtgärden strider mot gällande detaljplan 
vad gäller prickmark (mark som inte får bebyggas), samt mot avstånd till tomtgräns. 
(Byggnadsstadgan § 39, 4,5 m från tomtgräns). Byggnaden kommer enligt ritningar 
placeras ca 20 % på yta som inte får bebyggas och 2,9 m från tomtgräns. Alternativ 
placering för byggnaden med 4,5 m från tomtgräns bedöms av handläggare som goda. 
 
Grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter. Inga negativa yttrande har inkommit. 
 
Åtgärden bedöms strida mot bestämmelserna i 9 kap. 30 § (2010:900) på ett sådant sätt 
att avvikelsen inte bedöms vara en liten avvikelse enligt 9 kap. 31b §. Förslag till beslut 
är därmed att ansökan avslås med stöd av 9 kap. 30 § (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 
Ansökan, daterad 2020-01-12 
Situationsplan, inkommen 2020-01-24 
Fasad- och sektionsritningar, inkomna 2020-01-13 
Planritning, inkommen 2020-01-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: Gered Rundqvist, Smidesvägen 5, 37450 Asarum 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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§ 73 Information om digital bygglovsprocess 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetsutvecklare Annelie Gustafsson och bygglovarkitekt Sofi Ridbäck informerar 
om arbetet med den digitala bygglovsprocessen.  
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§ 74 Redovisning av delegationsbeslut mars 2020/5 
 
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 2020-02-05 – 2020-03-03. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2020-02-05 - 2020-03-03 
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§ 75 Underrättelser från Lantmäteriet mars 2020/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 

att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 
2020-02-18 Älmta 1:9 Avstyckning – avslutad 

förrättning 
   
2020-02-24 Froarp 3:12 Avstyckning – avslutad 

förrättning 
   
2020-02-24 Mörrum 13:5 Avstyckning – avslutad 

förrättning 
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§ 76 Handlingar för kännedom mars 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.   
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2020-02-05 – 2020-03-04 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom mars. 
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§ 77 Beslutsuppföljning mars 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 3 mars 2020 
Ärenderapport mätning 2020-03-02 
 


