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Ordförande Jan Bremberg  
   
   
Justerande Magnus Olsson  

 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-06-24 

Sida 2(27) 

 
 

 
   
 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-06-24 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-06-30 

Tillkännages t.o.m.: 2020-07-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-06-24 

Sida 3(27) 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§ 148 Val av justerare ................................................................................................... 4 

§ 149 Fastställande av dagordning ............................................................................... 5 

§ 150 Information om riktlinjer för hållbart byggande ..................................................... 6 

§ 151 Del av Karlshamn 6:5 m.fl. - Beslut om granskning 2018/3724 ............................ 7 

§ 152 XXX och XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av ridhus 
2020/283 .................................................................................................................. 9 

§ 153 XXX Tillbyggnad av garage 2018/2689 ............................................................. 11 

§ 154 XXX Anmälan om olovlig tillbyggnad och ändring av bärande konstruktioner 
garage 2016/488..................................................................................................... 13 

§ 155 XXX Nybyggnad av enbostadshus, mur och plank, marklov 2020/1508 ............ 16 

§ 156 Spiggen 4, Erik Dahlbergsvägen 101, Tillbyggnad av affärshus 2020/1618 ...... 18 

§ 157 XXX Rivning och nybyggnad av fritidshus 2020/1256 ....................................... 21 

§ 158 Verksamheten informerar .................................................................................. 23 

§ 159 Redovisning av delegationsbeslut 24 juni 2020/5 .............................................. 24 

§ 160 Underrättelser från Lantmäteriet 24 juni 2020/6 ................................................ 25 

§ 161 Handlingar för kännedom 24 juni 2020/5 ........................................................... 26 

§ 162 Beslutsuppföljning 24 juni 2020/5 ...................................................................... 27 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-06-24 

Sida 4(27) 

 
 
§ 148 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Magnus Olsson (M) att justera protokollet. 
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§ 149 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 150 Information om riktlinjer för hållbart byggande  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Katrine Svensson, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen informerar nämnden 
om den manual och riktlinjer för hållbart byggande, som är under framtagande. 
Uppdraget som ifrån början kom från utbildningsnämnden, i samband med nybyggnation 
av förskolor och skolor, var att ta fram en kvalitetsmanual för just förskolor och skolor.  
 
Uppdraget växte sedan till att nu ge förslag på övergripande riktlinjer samt manual för 
hållbart byggande – kvalitetsprogram. Riktlinjer och manual som ska omfatta alla de 
byggnader som fastighetskontoret förvaltar. Innan förslagen bereds av 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska alla nämnder få information om ärendet. 
 
Syftet med att arbeta fram riktlinjer och manual är bl a att höja standarden på 
kommunala byggnader, få bättre energieffektivitet och egen energiproduktion, minska 
miljöpåverkan från byggnation samt att öka säkerhet, trygghet och tillgänglighet. 
 
Manualen ska ge ett helhetsperspektiv på arbetssättet vid byggande. Utgångspunkt ska 
vara det arbetssätt som miljöbyggnad silver innebär. Det är en miljöcertifieringsnivå vid 
byggande. På grund av kostnadsskäl ska certifiering inte göras fullt ut, men arbetssättet 
ska ändå vara detsamma som om certifiering skulle genomföras. Livscykelkostnader 
ska göras för att få med driftskostnader. Allt detta ger sannolikt något högre 
investeringskostnader, men med vinsten flexibla byggnader med en lång livslängd. 
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§ 151 Del av Karlshamn 6:5 m.fl. - Beslut om granskning 2018/3724 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2020-06-09 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2020-06-09, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Jäv  
 
På grund av jäv deltar inte Gitte Ejdetjärn (S) och Stefan Sörensson (L) i 
handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation på delar av 
fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. Planförslaget ska möjliggöra för en 
modern brandstation 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. För att gående och cyklister på ett säkert sätt ska kunna passera 
området längs Tubbarydsvägen reserveras mark för en gång- och cykelväg i 
planområdets västra del. 
 
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 den 18 mars 2020, § 61 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 30 mars - 27 april 2020. Totalt inkom 21 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse.  
 
Erforderliga utredningar avseende risker, naturvärden, trafik, massbalans och dagvatten 
har tagits fram. Dessa ligger till grund för planförslaget. Mellan samråds- och 
granskningsskede har dagvattenutredningen och trafikutredningen kompletterats. Dessa 
kompletteringar har nu inarbetats i planförslaget och byggnadsnämnden kan fatta beslut 
om att ställa ut detaljplanen för granskning.   
 
Det nya kvarteret behöver också ett namn. I närområdet finns bland annat 
kvartersnamnet Byggmästaren (Beijer). Då byggmästaren namnsattes 1990 angavs att 
”Inom Tubbarydsområdet har kvarteren namn efter olika yrkesgrupper som t ex Åkaren, 
Stensättaren, Rörmokaren m.fl. till vilken kategori det föreslagna kvartersnamnet kan 
inordnas.” När kvartersnamn inom planområdet ”Västerport” togs fram användes samma 
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tema (yrkesgrupper) och de fastställda kvartersnamnen är Timmermannen, 
Skomakaren, Reparatören, Taktäckaren, Köpmannen och Maskinisten.  
 
Nuvarande brandstation ligger inom kvarteret Brandmannen. Namnberedningsgruppen 
har gjort bedömningen att det är lämpligt att fortsätta inom kategorin yrkesgrupper inom 
det nu aktuella planområdet. Namnberedningsgruppen har därför mot bakgrund av 
ovanstående beslutat att föreslå kvartersnamnet: Kvarteret Brandmästaren. 
Namnförslaget kommer att följa planförslaget under granskningen. Detaljplan för 
Karlshamn 6:5 m.fl. (Brandstation) - Beslut om granskning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-09 
Plankarta, daterad 2020-06-09  
Planbeskrivning, daterad 2020-06-09 
Samrådsredogörelse, daterad 2020-06-09 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-03-03, reviderad 2020-06-09 
Detaljerad riskanalys, WSP, daterad 2019-04-02, reviderad 2020-01-16 
Naturvärdesinventering, WSP, daterad 2019-08-30 
Trafikutredning, AFRY, daterad 2019-12-18 
PM Ökad godstrafik Oljehamnsvägen, AFRY, daterad 2020-06-08 
Bullerberäkning, daterad 2019-10-15 
Massbalans AFRY, daterad 2020-01-31 
Dagvattenutredning, AFRY, daterad 2020-02-17, reviderad 2020-06-03 
PM Grundvattenpåverkan, AFRY 2020-06-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Projektledare William Lavesson 
Mark och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 152 XXX och XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av 

ridhus 2020/283 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan 
 
att med stöd av 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (2010:900), villkora att lämna positivt 
förhandsbesked om ridhuset placeras enligt alternativ 3. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
För prövning av bygglov ska bygglovsansökan med tillhörande handlingar lämnas in. 
Hustyp och färgsättning bör bestämmas i samråd med bygglovarkitekten. 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän sökanden mottagit beslut om bygglov och 
startbesked. Innan ansökan om bygglov görs bör radonprov tas. Alternativt kan 
byggnationen utföras radonsäkert. 
 
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 om förhandsbesked på fastigheterna XXX och XXX inkom till 
byggnadsnämnden den 16 januari 2020. Mottagningsbevis skickades till sökande den 
20 januari 2020. Ansökan innehöll två olika alternativ för placering av ridhus. Alternativ 1 
låg delvis inom strandskyddat område. Alternativ två låg utanför strandskyddat område.  
 
Yttrande inkom från en av grannarna med erinran mot alternativ två, att det skulle ta 
mycket av deras utsikt varpå ett tredje alternativ togs fram i samråd med berörd granne. 
Innan det tredje alternativet togs fram låg ansökan vilande då sökande funderade på att 
söka strandskyddsdispens för att kunna placera ridhuset enligt alternativ 1.  
 
In- och utfart till ridhus planeras från Hokavägen. Det finns en befintlig anslutning som 
enligt ansökan kommer att behöva förlängas. Fastigheterna är belägna i norra delen av 
Tostarp. Den tänkta platsen för ridhuset är idag något kuperad skogsmark bevuxen med 
barr- och lövträd.  
 
Området omfattas av gällande översiktsplan Karlshamn 2030 under B9. Tostarp – 
Froarp – Tararp. Översiktsplanen anger att jord- och skogsbrukets intressen ska 
beaktas och att ny bebyggelse får tillkomma i form av kompletteringar till befintlig 
bebyggelse. Området ligger utanför detaljplanerat område och delvis utanför 
sammanhållen bebyggelse.  
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Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret 3 kap. 9 § miljöbalken. Inga andra 
kända natur- eller kulturvärden påverkas av föreslagen åtgärd. Den tänkta placeringen 
av ridhuset ligger utanför strandskyddat område.  
 
Rågrannar, Miljöförbundet Blekinge Väst, Trafikverket, Länsstyrelsen, Försvarsmakten 
och Luftfartsverket samt berörda tjänstemän inom kommunen har tillskrivits. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-09 
Ansökan, inkommen 2020-01-16 
Situationsplan, inkommen 2020-01-16 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkommen 2020-01-27 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommen 2020-01-29 
Yttrande från granne på XXX, inkommen 2020-02-06 
Yttrande från granne på XXX, inkommen 2020-02-08 
Yttrande från Karlshamns Energi och Vatten, inkommen 2020-02-10 
Yttrande från Försvarsmakten, inkommen 2020-02-14 
Yttrande från granne på XXX, 2020-02-15 
Reviderad ansökan, inkommen 2020-04-03 
Reviderad situationsplan, inkommen 2020-04-21 
Grannens medgivande, inkommen 2020-04-03 
Yttrande från Luftfartsverket, inkommen 2020-04-28 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkommen 2020-04-29 
Yttrande från Karlshamns Energi och Vatten, inkommen 2020-05-07 
Yttrande från Mark- och exploateringsenheten, inkommen 2020-05-08 
Yttrande från Försvarsmakten, inkommen 2020-05-20 
Yttrande från Trafikverket, inkommen 2020-06-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Nanny Strand 
 
Avgift: 7947 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 153 XXX Tillbyggnad av garage 2018/2689 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 §, 31 b och 31 d § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov ges sökanden 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-08-19. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-08-17. 
 
Sammanfattning 
 
En anmälan inkom 2016-02-02 om olovligt byggande på rubricerad fastighet som ligger 
inom detaljplanerat område. Taket ska ha höjts, ändrat taklutning samt ökat 
storleksmässigt i längd och bredd. Efter platsbesök 2016-02-10, 2016-05-27 och 2020-
06-08 kunde detta bekräftas. Enligt mätning 2020-06-08 sticker taket ut 72 cm från 
ytterväggen mot bostadshuset på tomten, och 2,6 meter från ytterväggarna i en 
triangelform på baksidan av garagegaveln. 
 
Enligt uppgift från byggherren har taket även byggts på och blivit ca 40 cm högre. 
Bedömningen från stadsbyggnadsavdelningen 2016 blev att ett lovföreläggande ska 
upprättas och skickas till fastighetsägarna. På grund av tjänstledighet och hög 
arbetsbelastning har ärendet därefter legat i träda från 2016 till 2018.  
 
2018-05-30 fattade byggnadsnämnden beslut om att lovförelägga byggherrarna och 
tillika fastighetsägarna. 2018-07-22 söktes bygglov i efterhand. På grund av 
tjänstledighet och hög arbetsbelastning har ärendet därefter legat i träda igen från 2018 
till 2020. Beslut om föreläggande om komplettering av ansökan fattades 2020-04-03. 
2020-04-15 inkom kompletterande ritningar och kontrollplan. Vid granskning 2020-05-13 
uppdagades att ansökan i efterhand om tillbyggnad av tak inte bedöms följa 
detaljplanen. 
 
Ett separat tillsynsärende angående olovligt byggande hanteras parallellt på grund av 
den lovpliktiga tillbyggnaden av yttertak och ändringen som berör bärande 
konstruktioner som skett utan bygglov eller anmälan. 
 
Ansökan avser tillbyggnad av garagetak i efterhand på fastigheten XXX. Tillbyggnaden 
är 12 kvm med takutsprång över 50 cm inräknade. 
Fastigheten omfattas av detaljplan A 208 och åtgärden strider mot detaljplanen vad 
gäller yta. Detaljplanen anger att gårdsbyggnad på maximalt 20 kvm får byggas endast 
om detta för varje enskilt fall prövas vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt 
bebyggande av kvarteret. 1970 beviljades bygglov för det ursprungliga garaget med 118 
% planavvikelse, 43,6 kvm istället för detaljplanens 20 kvm.  
 
Med takutsprång över 50 cm enligt bygglovsansökan inräknad så blir avvikelsen 279%, 
och total byggyta 55,7 kvm, vilket sammantaget inte bedöms som en liten avvikelse 
eftersom detaljplanen endast anger 20 kvm gårdsbyggnad under vissa förutsättningar. 
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Den bakre delen av den nya takkonstruktionen har ett takutsprång som mest på 260 cm 
i en triangelform, utformat som ett skärmtak över soptunnor och trädgårdssaker, denna 
bygglovspliktiga tillbyggnad är uppmätt till 4,5 kvm. Långsidorna på taket sticker ut 73 
cm från ytterväggarna mot bostadshuset, och denna andra bygglovspliktiga tillbyggnad 
är uppmätt till 7,6 m2. Ett så stort takutsprång bedöms heller inte förenligt med ett 
prydligt och ett ändamålsenligt bebyggande av kvarteret med tanke på hur det går i 
klinch med bostadshusets relativt korta, 1970- tals, takutsprång på långsidorna och 
gavlarna av taket. 
 
Berörda grannar har hörts på grund av planavvikelsen och yttrandetiden gick ut den 23 
juni 2020. Fem yttranden utan erinran har inkommit.  
 
Beslutsunderlag 
 
Bygglovsansökan, daterad 2018-07-22 
Plan- och fasadritningar, diarieförda 2020-04-15 
Bild- och ritningskollage, utseende efter och före till- och ombyggnation av tak, daterad 
2020-06-08 
Yttrande 1 från fastighetsägarna, daterat 2016-06-01 
Yttrande 2 från fastighetsägarna, diariefört 2018-05-16 
Yttrande 3 från fastighetsägarna, daterat 2020-06-04 
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
XXX 
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§ 154 XXX Anmälan om olovlig tillbyggnad och ändring av bärande konstruktioner 

garage 2016/488 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att byggherrarna och fastighetsägarna XXX och XXX föreslås påföras en 
byggsanktionsavgift av 3 560 kronor enligt 9 kap. 7 § 2 p plan- och byggförordningen 
(2011:338), om inte rättelse sker inom 365 dagar från att detta beslut vunnit laga kraft. 
Rättelse bedöms vara att ta bort allt garagetak som sticker ut mer än 50 cm från 
ytterväggarna.  
 
att byggherrarna XXX och XXX föreslås påföras en byggsanktionsavgift av 9 589 kronor 
i enlighet med 9 kap. 11 § 2 p plan- och byggförordningen (2011:338), om inte rättelse 
sker inom 365 dagar från att detta beslut vunnit laga kraft. Rättelse bedöms vara att 
återställa taket till ursprungligt utseende innan ombyggnationen av taket påbörjades. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att byggherrarna och fastighetsägarna påförs en 
byggsanktionsavgift ges sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut 
i ärendet på nämndens sammanträde 2020-08-19. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit 
in till byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-08-17. 
 
Sammanfattning 
 
En anmälan inkom 2016-02-02 om olovligt byggande på rubricerad fastighet som ligger 
inom detaljplanerat område. Taket ska ha höjts, ändrat taklutning samt ökat 
storleksmässigt i längd och bredd. Efter platsbesök 2016-02-10, 2016-05-27 och 2020-
06-08 kunde detta bekräftas. Enligt mätning 2020-06-08 sticker taket ut 72 cm från 
ytterväggen mot bostadshuset på tomten, och 2,6 meter från ytterväggarna i en 
triangelform på baksidan av garagegaveln. 
 
Enligt uppgift från byggherren har taket även byggts på och blivit ca 40 cm högre. 
Bedömningen från stadsbyggnadsavdelningen 2016 blev att ett lovföreläggande ska 
upprättas och skickas till fastighetsägarna. På grund av tjänstledighet och hög 
arbetsbelastning har ärendet därefter legat i träda från 2016 till 2018. 2018-05-30 
fattade byggnadsnämnden beslut om att lovförelägga byggherrarna och tillika 
fastighetsägarna.  
 
2018-07-22 söktes bygglov i efterhand. På grund av tjänstledighet och hög 
arbetsbelastning har ärendet därefter legat i träda igen från 2018 till 2020. Beslut om 
föreläggande om komplettering av ansökan fattades 2020-04-03. 2020-04-15 inkom 
kompletterande ritningar och kontrollplan. Vid granskning 2020-05-13 uppdagades att 
ansökan i efterhand om tillbyggnad av tak inte bedöms följa detaljplanen.  
 
Bygglovsansökan i efterhand hanteras i ett separat ärende och förslag till beslut, som är 
framskrivet till byggnadsnämnden, är avslag på bygglovsansökan i efterhand, främst på 
grund av för stor planavvikelse.  
 
Tillbyggnaden av takkonstruktionen bedöms kräva bygglov för tillbyggnad enligt 9 kap. 2 
§ 2 p plan- och bygglagen (2010:900). Detta eftersom takutbyggnaden sticker ut mer än 
50 cm utanför ytterväggarna och därmed räknas som en bygglovspliktig tillbyggnad på 
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12 kvm enligt mätning på plats. Enligt svensk standard, SIS, ska takutsprång över 50 cm 
räknas som bygglovspliktig tillbyggnad av garaget i detta fall. 
 
Även ansökan om startbesked, anmälan, krävs i enlighet med 6 kap. § 5 2 p plan- och 
byggförordningen (2011:338), innan åtgärd som berör bärande konstruktioner utförs. 
Detta med tanke på att takkonstruktionen har byggts om, höjts och att takytan blivit 
större, vilket berör bärande konstruktioner som får högre laster på grund av den extra 
takkonstruktionen och den betydligt större takytan som skapats. 
 
Fastighetsägaren har yttrat sig muntligt vid platsbesök och skriftligt 3 gånger via mail. 
XXX beskriver att XXX i augusti 2015 ringt stadsmiljöavdelningen innan åtgärden 
utfördes och fått till svar att bygglov inte krävs. Det finns ingen tjänsteanteckning som 
styrker detta i diariet och inget bygglov, anmälan eller startbesked finns för åtgärderna. 
 
Enligt 2 yttranden daterade 2016-01-16 och 2018-05-16 kontaktades 
stadsbyggnadsavdelningen, innan ombyggnation påbörjades, i augusti månad 2015. 
Enligt byggherrarnas yttrande 2016-01-16, 2018-05-16 och 2020-06-04 var taket platt 
när arbetet med att bygga den nya takkonstruktionen påbörjades 2016. Enligt foton från 
mäklare var taket platt när det såldes till byggherrarna 2013. Även enligt flygfoton i 
bildcollage syns att tillbyggnaden av taket skett mellan 2014 och 2018.  
 
Därmed har den som anspråket riktas mot getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter 
överträdelsen, vilket är ett krav för att kunna ta ut byggsanktionsavgift, eftersom 
överträdelsen enligt dessa yttranden bedöms ha påbörjats efter augusti månad 2015 då 
kontakt för ombyggnation enligt uppgift togs med stadsmiljöavdelningen.  
 
Byggherren har även yttrat sig över hur de ser på ett utfärdande av byggsanktionsavgift i 
yttrande diariefört 2018-05-16. Även i bygglovsansökan i efterhand daterad 2018-07-22 
har byggherren yttrat sig över utfärdande av byggsanktionsavgift. Sammantaget bedöms 
det som att kraven enligt 11 kap. § 58 plan- och bygglagen (2010:900) har uppfyllts.   
 
Upplysningar om vad som ska ske om beslut om avslag på bygglovsansökan 
vinner laga kraft 
 
Om beslut om avslag på bygglovsansökan vinner laga kraft, måste ansökan om 
startbesked, anmälan, göras samt beslut om anmälan och startbesked fattas, innan tak 
utskjutande mer än 50 cm tas bort. Detta eftersom väsentlig ändring som berör bärande 
konstruktioner kräver anmälan, i enlighet med 6 kap. § 5 3 p. plan- och 
byggförordningen (2011:338), och startbesked enligt 10 kap § 3 2 p. plan- och 
bygglagen (2010:900) innan det får utföras.  
 
Detta för att säkerställa att beslut om anmälan och startbesked, eller bygglov och 
startbesked, fattas innan mer arbete som berör bärande konstruktioner utförs. Om 
rättelse sker genom att tak som sticker ut mer än 50 cm från ytterväggarna tas bort, 
bedöms inte resterande ombyggnation vara bygglovspliktig, utan att endast kräva 
anmälan för ändring som berör bärande konstruktioner i efterhand.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-05 
Uträkning byggsanktionsavgift för tillbyggnad, daterad 2020-06-02 
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Uträkning byggsanktionsavgift för väsentlig ändring som berör bärande konstruktioner, 
daterad 2020-06-02 
Bildkollage, utseende efter och före till- och ombyggnation av tak, daterad 2020-06-08 
Yttrande 1 från fastighetsägarna, daterat 2016-06-01 
Yttrande 2 från fastighetsägarna, diariefört 2018-05-16 
Yttrande 3 från fastighetsägarna, daterat 2020-06-04 
Anmälan om olovligt byggande, inkommen 2016-02-02 
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
XXX 
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§ 155 XXX Nybyggnad av enbostadshus, mur och plank, marklov 2020/1508 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglag (2010:900)  
 
att bevilja marklov med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglag (2010:900)  
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus samt marklov på fastigheten XXX. 
Bostadshuset byggs i två våningar med en byggnadsarea på 200 kvm. Byggnaden 
karaktäriseras av ett modernt formspråk där flera sammankopplade ”boxar” ställs 
bredvid och ovanpå varandra. Första våningen som delvis har en förhöjd takhöjd 
innehåller bland annat kök, vardagsrum och sovrum. Våning två med en bruttoarea på 
65 kvm innehåller sovrum och badrum. På taken planeras för takterrasser. Huset putsas 
i vitt och får stora glaspartier i svart aluminium.  
 
Huset placeras där det sedan tidigare finns ett mindre fritidshus som avses rivas. 
Marken kring huset justeras i höjd och stödmurar uppförs i anslutning till naturmarken. 
Utfyllnad sker under och kring huset med cirka 1 meter. Detta då fastigheten ligger lågt 
och detaljplanen därför kräver att uppfyllnad görs för att klara eventuella 
havsnivåhöjningar. Förslagna höjder bedöms som lämpliga i förhållande till 
förutsättningarna på platsen. 
 
I norr gränsar området till en mindre gata och enfamiljshus i 1-2 våningar av skiftande 
ålder och karaktär. Bedömning görs att påverkan på utsiktsförhållandena inte kan anses 
som en betydande olägenhet, inte heller kan nybyggnaden anses få en betydande 
påverkan på landskapsbilden.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område (C52). I gällande detaljplan regleras 
högsta tillåtna totalhöjd. I inkommen ansökan föreslås två skorstenar och en mindre 
klimatanläggning som sticker upp ovanför denna tillåtna höjd. Bedömning görs att dessa 
mindre och smala byggnadsdelar inte påverkar omgivningen på ett sådant sätt som kan 
anses utgöra en olägenhet. Avvikelsen får ses som liten och förenlig med detaljplanens 
syfte.  
 
Grundläggning kommer ske på plushöjd strax under 2,5 meter över havet och uppges 
därför utföras med särskild grundläggningsteknik som inte riskeras att skadas av vatten. 
Bland annat utförs bottenplatta med vattentät betong. 
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Sökanden är medveten om förutsättningarna på platsen och de skador som kan uppstå 
på grund av höjd havsnivå, såsom vattenskador och risk för sättningar till följd av 
försämrad markstabilitet vid översvämningar.  
 
Berörda grannar är tillskriva och har givits möjlighet att yttra sig.  
 
Sammantaget bedöms åtgärderna uppfylla förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 
31b § samt marklov enligt 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-09 
Ansökan, daterad 2020-04-20 
Nybyggnadskarta, daterad 2020-04-22 
Markplaneringsritning 2020-06-01 
Marksektionsritning, daterad 2020-04-22 
Plan- och sektionsritningar, daterad 2020-04-22 
Fasadritningar, daterade 2020-06-04  
PM-grundläggning, daterat 2020-05-28 
Referensbild stödmur, daterad 2020-06-01 
 
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 
 alternativt energiförsörjningssystem har redovisats för 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. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 33 971 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 156 Spiggen 4, Erik Dahlbergsvägen 101, Tillbyggnad av affärshus 2020/1618 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov.  
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig.  
 
att Miljöförbundet Blekinge Västs 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 tillbyggnad av affärshus på fastigheten Spiggen 4. Tillbyggnaden har en 
byggnadsarea om 810 kvm. Tillbyggnaden ersätter den befintliga tillbyggnad vilken till 
största del rivits. En vägg har sparats och nu avser fastighetsägaren återuppbygga 
volymen. Användningen för den tillkommande ytan anges för handelsändamål. Del av 
ytan är tänkt för bilbesiktning av personbilar. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan A349 från 2006. Användningen är kontor och handel. 
Handel får utgöra högst 6200 kvm våningsyta. Våningsyta ska översättas till bruttoarea.  
Enligt sökandes uppgifter och beräkningar utförda av stadsbyggnadsavdelningen så ger 
tillbyggnaden en överyta på ca 32 % mot den tillåtna andelen bruttoarea handel.  
 
Fastigheten är potentiellt förorenad. Detaljplanen kompletterades i ett sent skede med 
skrivelserna, 
 

 Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande eller likvärdigt  
 

 Inför byggnation/entreprenadarbete ska förorenade massor under 
nytillkommande byggnader tas bort ner till ett frostfritt djup om minst 1,5 meter 
samt i övrigt enligt direktiv från tillsynsmyndighet, (Miljöförbundet Blekinge Väst). 

 
I gällande detaljplan gjordes bedömningen att en utökad handelsyta inte är förenlig med 
en fortsatt hantering och försäljning av drivmedel på fastigheten. För att säkra detta i 
den gamla planen infördes en bestämmelse om att bygglov för ytterligare 
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handelsändamål inte får ges förrän arrendeavtalet rörande upplåtelse av fastigheten 
Spiggen 4 för lagring, försäljning och distribution av drivmedel sagts upp.  
 
Arrendeavtalet avseende bensinstationen löpte ut 2005-12-31 och kommer inte att 
förlängas. Bensinstationen har monterats ned och området i anslutning till denna 
sanerades under april 2006. Den nya detaljplanen avser inte fortsättningsvis möjliggöra 
användande av fastigheten för bilserviceändamål/garage med bilservice.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har yttrat sig angående detta: ”Miljöförbundets erfarenhet 
av bilprovningsverksamheter jämfört med andra verksamheter kopplade till bilservice, 
såsom verkstad, fordonstvätt och drivmedelsförsäljning, är att risker för att föroreningar 
uppkommer är väsentligt lägre vid bilprovningsanläggningar då lagring av farligt avfall, 
service och hantering av oljor m.m. inte förekommer eller förekommer i liten omfattning. 
Trafikrörelserna till en bilprovning bör kunna jämföras med de till en butik.” 
 
Sökande menar att ”lokal som är redovisad som ” bilbesiktning personbilar ” är avsedd 
för besiktningsverksamhet, vilket får betraktas som en typ av handel, man säljer en 
tjänst. Inga reparationer förekommer, och ingen uppställning av bilar. Man kör in, utför 
kontrollerna, ofta med elektroniska instrument, vilket innebär att det är en väldigt ren 
verksamhet som inte smutsar ner, och sedan lämnar man lokalen inom loppet av 10-15 
minuter.” 
 
Berörda grannar och Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig över 
ansökan. Det har inkommit ett negativt yttrande från en granne på XXX. Grannen menar 
att bygget inte är ett problem men trafiksituationen. ”Byggnadens yta blir större och med 
ett antal in och utfarter blir det inte många p-platser kvar på tomten. Gustavsborgsvägen 
är hårt belastad med alla fordon som ska in och ut med många tillbud och olyckor i stort 
sett dagligen.”  
 
Sökande har redovisat hur trafikflödet vid bilbesiktningen ska genomföras med separat 
in och utfart och trafikbelastningen bör inte bli större än för en butik. Sökande har även 
redovisat parkeringsplatser. Byggnadens yta blir inte större än den byggnad som 
tidigare låg på platsen och som delvis finns kvar (en vägg återstår). 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har inkommit med ett yttrande gällande föroreningarna. Av 
detta framgår att marken vid den planerade byggnaden behöver provtas avseende 
föroreningar, innan byggnation påbörjas. Innan provtagningarna genomförs ska 
miljöförbundet kontaktas i god tid för att kunna lämna synpunkter på 
provtagningsplanen.  
 
Krav på sanering kan komma att ställas, beroende på vad 
provtagningsresultaten visar. Om en misstänkt eller konstaterad förorening upptäcks på 
fastigheten ska miljöförbundet omgående upplysas om detta enligt 10 kap. 11 § 
miljöbalken. Detta gäller oavsett att föroreningar tidigare har påträffats inom fastigheten. 
 
Byggnaderna ska uppföras i radonsäkert eller likvärdigt utförande, för att undvika 
risken för att människor utsätts för flyktiga ämnen från marken. Detta framgår 
även av detaljplanehandlingarna. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-08 
Ansökan, daterad 2020-05-12 
Nybyggnadskarta/situationsplan, inkommen 2020-05-12 
Planritning och sektionsritning, inkommen 2020-05-12 
Fasadritning, inkommen 2020-05-12 
Situationsplan trafik, 2020-06-09  
Yttrande med erinran inkommit, 2020-05-19 
Verksamhetsbeskrivning inkommen, 2020-06-09 
Miljöförbundets skrivelse inkommit 2020-06-08  
Miljöförbundets yttrande inkommit,  2020-06-03 
 
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 
 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 
 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 Miljöförbundets godkännande för att påbörja byggnation avseende 

provtagningsresultat/sanering  
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta Pär Jansson med förslag på tider för samråd. 
Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgärden är 
tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX  
Kontrollansvarig: XXX 
Granne med erinran: XXX 
 
Avgift: 83 556 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 157 XXX Rivning och nybyggnad av fritidshus 2020/1256 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31b plan och bygglagen (2010:900) 
 
att bevilja rivningslov enligt 9 kap. 34 §  
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig.  
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser rivning och nybyggnad av fritidshus. Ny byggnadsarea på mark blir 85 
kvm. Fasad av liggande träpanel behandlad med järnvitriol. Tak, plåtarbeten och 
takavvattning av plåt. Befintligt hus som rivs ska flyttas till en annan fastighet.   
 
För fastigheten gäller detaljplan D2A från 1964. Förslaget avviker mot gällande 
detaljplan eftersom största tillåtna byggnadsarea för bostadshus (fritidsstuga) är 60 kvm. 
Uthus i form av vedbod, torrklosett, skärmtak för bil ska sammanbyggas med 
bostadshuset. Bostadshusets byggnadsarea kan då uppgå till 80 kvm, men enligt 
planen skall de 20 kvadratmeterna ha egna entréer.  
 
Avvikelsen bedöms som liten och sammantaget bedöms åtgärden uppfylla 
förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap. 31b § plan och bygglagen (2010:900)  
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan, det har inte inkommit 
några yttranden med erinran.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-26 
Ansökan, inkommen 2020-04-07 
Nybyggnadskarta/ inkommen 2020-05-13 
Planritning, inkommen 2020-04-07 
Fasadritning nordväst och nordöst, inkommen 2020-05-13 
Fasadritning sydväst och sydöst, inkommen 2020-05-13 
Sektionsritning, inkommen 2020-04-07 
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För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 

 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider 
för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 21 575 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 158 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar nämnden om, 
 

 Att stadsbyggnadskontoret för närvarande arbetar med många mindre bygglov 
som beviljas på delegation. Några större bygglov är också på gång. 

 Ärende gällande Bjärnö som kommer att bli aktuellt för nämnden att behandla 
under hösten 2020. Frågor kring strandskydd är aktuella och diskuteras i 
ärendet.  

 Eventuellt studiebesök för nämnden på Eriksberg till hösten, för att se 
nybyggnationer som nu står klara.  
 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-06-24 

Sida 24(27) 

 
 
§ 159 Redovisning av delegationsbeslut 24 juni 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 2020-05-22 – 2020-06-09.  
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 20-05-22 - 20-06-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-06-24 
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§ 160 Underrättelser från Lantmäteriet 24 juni 2020/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas, 
 
 
2020-05-25 XXX och XXX Fastighetsreglering – 

underrättelse om avslutad 
förrättning K19513 

   
2020-06-08 XXX Avstyckning – 

underrättelse om avslutad 
förrättning K19537 
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PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-06-24 

Sida 26(27) 

 
 
§ 161 Handlingar för kännedom 24 juni 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2020-05-22 – 2020-06-09 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för kännedom 2020-05-22 - 2020-06-09 
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2020-06-24 
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§ 162 Beslutsuppföljning 24 juni 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ärenderapport mätning 2020-06-08 
Planplan 9 juni 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


