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§ 184 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Görgen Lennarthsson (SD) att justera protokollet. 
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§ 185 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 186 Byggnadsnämndens resultatrapport januari-augusti 2020 2019/2793 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa resultatrapport för perioden januari-augusti 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämndens verksamheter har upprättat resultatrapport för perioden 
januari-augusti 2020. 
 
Byggnadsnämnden har för perioden en positiv avvikelse om 588 tkr. 
Helårsprognos bedöms till noll. 
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatrapport byggnadsnämnden januari-augusti 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Verksamhetsstrateg Annelie Gustavsson 
Verksamhetscontroller Annette Ericsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 187 Detaljplan för del av Karlshamn 8:1 m.fl. (Stärnö sjöstad) - redovisning av 

trafik- och bullerutredning 2019/914 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har under flera år, parallellt med att stenbrytningen har avslutats, arbetat 
med planläggning och utredningar samhöriga med den framtida användningen av bryt-
ningsområdet på Stärnö. Syftet med detaljplanen har fram till och med 2018 huvudsak-
ligen handlat om att möjliggöra område för turism, fritid och kultur samt verksamheter 
kopplade till dessa. Under denna period utreddes ett stort antal frågor, bland annat 
rörande bergteknik, föroreningar, geoteknik, vatten, risker, marinarkeologi och diabas-
förekomsten. Fördjupade kunskaperna om föroreningssituationen ledde fram till frågan 
om att byta inriktning för planarbetet och inkludera bostäder i detaljplanen. Kommun-
fullmäktige beslutade den 18 februari att ge byggnadsnämnden i uppdrag att starta ett 
nytt detaljplanearbete inom det aktuella området med bostadsändamål som huvudsak-
ligt syfte. 
 
Som underlag för detaljplanearbetet har två arkitektkontor givits i uppdrag att inkomma 
med förslag gällande den framtida utformningen av Stärnö sjöstad – en ny stadsdel i 
Karlshamn. Syftet har varit att ta fram en strukturplan som är attraktiv och hållbar, en 
medvetet gestaltad stadsdel, avseende såväl grönstruktur som bebyggelsestruktur och 
infrastruktur. 
 
Förslagen redovisar hur allmänna/offentliga platser (gator, parker och torg etcetera) och 
byggnader för i huvudsak boende, med inslag av vissa lokaler för exempelvis service, 
handel, restaurang eller annan verksamhet kan placeras i den nya stadsdelen samt hur 
vattenområdet kan användas och husbåtar lokaliseras. 
 
Stor vikt har lagts vid att utgå från de specifika förutsättningar som finns på den aktuella 
platsen och förslagen redovisar ett tydligt och övertygande angreppssätt, de tar tillvara 
platsens kvalitéer, utvecklar dessa och skapar mervärden för området. 
 
Aspekter som stigande havsnivåer och ett förändrat klimat, trygghet och tillgänglighet, 
hantering av dagvatten, områdets koppling till omgivningen, hur parkering och angöring 
kan lösas samt hur området kan gestalts med målet att uppnå en god bebyggelsemiljö 
och arkitektoniska kvalitéer behandlas i förslagen och skugg- och solstudie liksom 
etappvis utbyggnad redovisas. De två förslagen kommer på olika sätt att utgöra un-
derlag i det fortsatta planarbetet.  
 
Efter genomförda arkitektstudier har en trafik- och bullerutredning tagits fram. Syftet har 
varit att ur trafiksynpunkt analysera de två olika förslagen till strukturplaner och dess 
olika scenarier samt konsekvensbeskriva bostadsbebyggelse på Stärnö ur ett trafik‐, 
luft‐ och bullerperspektiv. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-21 
Strukturplan Stärnö sjöstad, förslag upprättat av FOJAB 
Strukturskiss Stärnö sjöstad, förslag upprättat av Sydväst arkitektur och landskap 
Trafik- och bullerutredning Stärnö sjöstad, daterad 2020-05-15, upprättad av AFRY 
Bilaga buller  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 188 XXX Lokaliseringsprövning 2020/2154 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt förhands-
besked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och med-
delande 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. Byggnads-
arbetena får inte påbörjas förrän sökanden mottagit beslut om bygglov och startbesked. 
Innan ansökan om bygglov görs bör radonprov tas. Alternativt kan byggnationen utföras 
radonsäkert. 
 
Upplysningar från Miljöförbundet Blekinge Väst 
 

1. Tillstånd för ny eller ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos Miljöför-
bundet Blekinge Väst. Ansökan blir då ett separat ärende, som prövas av miljö-
förbundet. Ansökan om enskild avloppsanläggning görs på en särskild blankett, 
som finns på miljöförbundets hemsida (http://www.miljovast.se/1307). Man kan 
också kontakta miljöförbundet och få blanketten hemskickad. 
 
Vilken reningseffekt som behövs för en enskild avloppsanläggning varierar, be-
roende på omgivningsfaktorer så som närliggande dricksvattenbrunnar och hur 
känslig recipienten är. Detta granskas vid en ansökan om enskilt avlopp 
 

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

3. Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta länsstyrelsen. 

 
Upplysningar från kommunens trafikenhet 
 

1. Sökanden ska själv stå för anslutning till Köljavägen. Asfaltering ska ske minst 2 
meter in på infarten.  
 

2. Vid behov kan en sidotrumma krävas för att avleda vattnet vid infarten.  
 

3. Sikten på Köljavägen får inte försämras av den nya anslutningen.  
  

http://www.miljovast.se/1307
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Upplysningar från Karlshamn Energi AB 
 

1. Ansökan om anslutning till det kommunala vattenledningsnätet ska sökas hos 
Karlshamn Energi AB. Ansökan kan göras digitalt på Karlshamn Energis hem-
sida (https://www.karlshamnenergi.se/vatten/anslutning/). Förbindelsepunkt före-
slås ske cirka 350 meter sydöst om fastigheten.  
 

2. I övrigt ska riktlinjer i ”ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av 
Karlshamns allmänna vatten- och avloppsanläggning” följas: 
https://www.karlshamnenergi.se/wp-

content/uploads/2018/12/Allmänna_bestämmelser_ABVA.pdf både vad gäller 
dricksvatten, avloppsvatten, dräneringsvatten eller dagvatten.  

 
Sammanfattning 
 
Ansökan om förhandsbeskedet inkom den 2 juli 2020 och gäller avstyckning av tomt, 
samt byggnation av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad, strax väster 
om Hällaryd.  
 
Situationsplanen har under handläggningstiden reviderats då tomten från början låg i 
angränsning till en åkerholme. Miljöförbundet yttrade sig inledningsvis om att åker-
holmen kan vara biotopsskyddad och att dess naturvärden riskerade påverkas negativt 
vid ett genomförande enligt ansökan. Därför flyttade sökanden tomtgränsen västerut och 
efter revideringen ansåg Miljöförbundet att avstyckningen inte längre riskerade påverka 
naturvärdena negativt.  
 
Avstyckningstomten ligger utanför strandskyddat område men ligger inom brukningsvärd 
jordbruksmark. Den samlade bedömningen är att den aktuella avstyckningen inte be-
döms påverka jordbruksintresset i ett större sammanhang. Goda möjligheter till lokal 
produktion av livsmedel kommer finnas kvar på fastighet XXX, samt på närliggande 
fastigheter, även efter föreslagen avstyckning.  
 
Fastighet XXX ingår i utvecklingsområde O, Östra mellan- och Kustbygden, i 
kommunens översiktsplan. I delområdet ses utveckling av nya bostäder som positivt så 
länge det inte krävs några större förändringar i infrastrukturen eller det påverkar det 
generella jordbruks- eller skogsbruksintresset negativt.   
 
Sammanfattningsvis bedöms ansökan vara förenlig med intentionerna i kommunens 
översiktsplan. Åtgärderna bedöms inte stå i konflikt med något allmänt eller enskilt 
intresse och bedöms inte heller påverka närliggande odlingsmark negativt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-24 
Ansökan, inkommen 2020-07-02 
Situationsplan (reviderad), inkommen 2020-07-16 
Yttrande från Miljöförbundet, inkommit 2020-08-10 
  

https://www.karlshamnenergi.se/vatten/anslutning/
https://www.karlshamnenergi.se/wp-content/uploads/2018/12/Allmänna_bestämmelser_ABVA.pdf
https://www.karlshamnenergi.se/wp-content/uploads/2018/12/Allmänna_bestämmelser_ABVA.pdf
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXX och XXX 
Fastighetsägare, XXX och XXX  
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
 
Avgift 10 927 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 189 XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked 4 fritidshus för uthyrning 

2020/2065 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Allmänna 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. 

 

 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.  

 
Övriga upplysningar 
 

 Hela Bjärnö omfattas av landskapsbildskydd enligt NVL 19 § för området 
Karlshamn, Hällaryds Skärgård, Bjärnö med flera. Det kan krävas tillstånd från 
länsstyrelsen för att utföra vissa åtgärder. Det är upp till sökanden att ta kontakt 
med Länsstyrelsen Blekinge innan byggnation kan påbörjas.  
 

 Byggnadernas anpassning till landskapet och omgivande miljö är viktigt i det här 
förhandsbeskedet. Höga krav kommer att ställas på gestaltning och utformning 
vilket bevakas under bygglovshandläggningen. God färg, form samt 
materialverkan är en förutsättning för att bygglovet ska kunna beviljas.  

 
 En förutsättning för byggnationen är att vattentillgång och avloppshantering går 

att lösa. Det är upp till sökanden att ta fram en lösning på ett fungerande system 
för vatten och avlopp innan byggnation kan påbörjas. Eventuella enskilda 
anläggningar måste först ansökas hos, och godkännas av, Miljöförbundet 
Blekinge Väst.  

 

 Två av byggnaderna gränsar till strandskyddat område. Ianspråktagande av 
mark inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens vilket endast kan 
fås om det finns särskilda skäl. Det är Länsstyrelsen i Blekinge län som beslutar 
om eventuell strandskyddsdispens.   



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-09-09 

Sida 14(60) 

 
 

 
 En arkeologisk utredning måste genomföras innan byggnation och markarbeten 

kan påbörjas för att säkerställa att eventuella fornlämningar inte kommer till 
skada av föreslagen byggnation. Eftersom det rör sig om ett så pass litet område 
(fyra hus) står länsstyrelsen för den inledande utredningens kostnad. Om det 
skulle visa sig att det finns fornlämningar under mark där husen är placerade 
krävs ytterligare en arkeologisk undersökning innan byggnationen kan påbörjas. 
Denna bekostar i så fall sökanden. Det är upp till sökanden att kontakta 
Länsstyrelsen Blekinge för att anordna en inledande arkeologisk utredning innan 
byggnation kan påbörjas.   

 
 Det finns stenmurar inom området som föreslås bebyggas. Dessa kan omfattas 

av det generella biotopskyddet. Åtgärder på skyddade murar kräver dispens från 
Länsstyrelsen Blekinge. Det är upp till sökanden att vid behov ansöka om 
dispens från skyddet.  

 
 Det finns höga naturvärden där byggnaderna föreslås. För att inte påverka 

naturvärden knutna till den aktuella betesmark som omger byggnaderna är det 
viktigt att området fortsätter att hävdas, företrädelsevis genom bete, samt att 
näring i form av gödsel eller näringsrik matjord inte tillförs till marken.   

 

 För att minimera påverkan på närliggande träd kan en förflyttning (några meter i 
ostlig riktning) av det södra huset vara lämplig. Detta för att minska risken för att 
trädet utsätts för skuggning. Frågan bevakas under bygglovshandläggningen.  

 
Upplysningar från Miljöförbundet Blekinge Väst 
 

 Om skyddsvärda träd kan komma att påverkas negativt, kan det krävas samråd 
med länsstyrelsen. Kontakta då länsstyrelsen för att stämma av ett eventuellt 
behov av samråd enligt 12 kapitlet, 6 § miljöbalken (även kallat 12-6-samråd). 
Negativ påverkan på skyddsvärda träd omfattar förstås avverkning eller 
kraftigare beskärning, men även skador som kan uppkomma vid 
anläggningsarbeten. Till exempel att köra över trädens rötter med tunga 
fordon/maskiner, att höja marknivån över trädens rotsystem eller lägga upp 
massor eller byggmaterial på rötterna.  
 

 Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 
 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om förhandsbeskedet inkom den 23 juni 2020 och gäller byggnation av fyra 
hus för uthyrning på fastighet XXX på ön Bjärnö i Karlshamns skärgård. Det är 
fastighetsägaren till XXX som har ansökt om byggnationen. Med ansökan bifogades 
även underlag framtaget av en arkitekt från FOJAB. Bilagan finns med som 
beslutsunderlag i ärendet.  
 
Konceptet med byggnationen är att öka tillgängligheten för allmänhet och turister genom 
att skapa nya övernattningsmöjligheter i form av fritidshus för uthyrning. Enligt ansökan 
ska placering och orientering ske på naturens villkor med minsta möjliga ingrepp för att 
säkerställa befintliga naturvärden inte påverkas negativt. Enligt ansökan är ambitionen 
sammanfattningsvis att stärka skärgårdens attraktivitet, tillgängliggöra Bjärnö för fler, 
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gynna friluftsliv och folkhälsa, ansluta till ARK56 samt skapa unika bostäder med litet 
ekologiskt fotavtryck genom omsorgsfull gestaltning av helhet och detaljer.  
 
Ärendet är komplext då det är många avvägningar från olika intressen som måste göras. 
Främst handlar det om påverkan på eventuella natur- och kulturvärden på ön. Därför har 
en naturvärdesinventering genomförts av SWECO vars rapport och bilaga finns med 
som beslutsunderlag till ärendet.  
 
Enligt inventeringen finns höga naturvärden där ett av husen är placerade, påtagligt 
naturvärden där två hus är placerade och visst naturvärde vid ett av husen. Inga av de 
tre rödlistade arterna som Miljöförbundet Blekinge Väst har flaggat för i sitt yttrande 
påträffades inom inventeringsområdet.  
 
Genom att inventera befintliga naturvärden och upplysa om dess värden har 
bedömningen gjorts att intressen om naturvård, ekologiskt känsliga områden och 
liknande inte påverkas negativt i ett större perspektiv. Trots att de föreslagna 
byggnaderna kommer påverka markfloran på platsen där husen är placerade kommer 
denna påverkan att vara mycket lokal. Samtliga av de arter som identifierats i samband 
med inventeringen är spridda över betydligt större områden än de områden som 
kommer påverkas av de planerade husen, och även över större ytor än de avgränsade 
inventeringsområdena. Det finns således ingen risk att bevarandestatusen för någon av 
dessa arter kommer att äventyras på vare sig lokal eller regional skala på grund av 
planerad bebyggelse. 
 
Med hänsyn till att det inte föreligger någon risk för att bevarandestatusen för någon av 
de berörda arterna hotas och att husen endast tar några procent av den aktuella 
betesmarken i anspråk, bedöms risken för att naturvärdena som helhet inom den 
aktuella betesmarken kommer att påverkas negativt som försumbar. Av största vikt för 
att de hävdgynnade naturvårdsarterna, och således även naturvärdena som helhet, 
bevaras och fortsätter utvecklas i en positiv riktning är istället att området fortsätter att 
hävdas, företrädesvis genom bete, samt att näring i form av gödsel eller näringsrik 
matjord inte tillförs till marken. 
 
I övrigt bedöms ansökan vara positiv utifrån friluftslivets- och besöksnäringsperspektivet. 
Anpassningen till landskapsbilden är väsentlig för ärendet då hela Bjärnö omfattas av 
landskapsbildskydd. Enligt ansökan ska påverkan på både natur och omgivning vara så 
minimal som möjligt och det finns ett stort fokus på anpassning och utformning av de 
fyra fritidshusen. De ska dessutom placeras på plintar och inte avgränsas med några 
tomtgränser, vilket minimerar påverkan på omgivningen. Byggnadernas anpassning till 
landskapet och omgivande miljö är därför viktigt och höga krav kommer att ställas på 
gestaltning och utformning vilket bevakas under bygglovshandläggningen. God färg, 
form samt materialverkan är en förutsättning för att bygglovet ska kunna beviljas.  
 
Vatten och avlopp ska enligt ansökan kopplas till den kommunala anslutningspunkten 
vid Guö men för att göra det måste husen först kopplas till enskilda ledningar mellan 
Bjärnö och Tjärö. Då dessa ledningar redan idag är underdimensionerade ställer det 
krav på sökanden att finna lösningar för att kunna anslutas till systemet. Att 
dimensionera upp ledningarna är kostsamt men det är en förutsättning om befintliga 
ledningar ska kunna användas. Vilken lösning som sökanden väljer att göra ska 
bevakas vid framtida bygglovshandläggning.  
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Sammanfattningsvis bedöms föreslagen utveckling vara i enlighet med kommunens 
intentioner utifrån den kommunövergripande översiktsplanen. Frågor kring utformning, 
materialval, arkitektur, beaktande av natur- och kulturvärden, hemfridszon, 
avfallshantering, vatten- och avloppsproblematiken, parkering och båtplatser bedöms 
vara tillräckligt utredda i detta skede för att bedöma platsen vara lämplig för föreslagen 
byggnation.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-26 
Ansökan, inkommen 2020-06-23 
Bilaga till ansökan - situationsplan och konceptbeskrivning, inkommen 2020-06-23 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2020-06-30 
Bemötande från Sökanden ang. miljöförbundets yttrande, daterat 2020-07-03 
Yttrande, XXX, inkom 2020-07-06 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-12 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-12 
Yttrande med erinran från Köpegårda intresseförening, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran med bilagor, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran, XXX och XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran med bilaga, XXX, inkom 2020-07-14 
Yttrande med erinran, Bjärnö Bryggförening, Bjärnö intresseförening, Bjärnö vatten- och 
avloppsförening, inkom 2020-07-23 (förlängd yttrandetid) 
Bemötande från Sökanden ang. parkering, angöring m.m., daterat 2020-08-24 
Bemötande från Sökanden ang. vatten och avlopp, daterat 2020-08-24 
Naturvärdesinventering, daterad 2020-08-31 
Objektsbilaga Naturvärdesinventering, daterad 2020-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden och fastighetsägare XXX, XXX 
Arkitekt Kjell Adamsson, kjell.adamsson@fojab.se, FOJAB, Hallenborgs gata 1a, SE-
211 19 Malmö 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
Sakägare som lämnat yttranden:  
 
XXX 
XXX 
XXX  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX  

mailto:kjell.adamsson@fojab.se
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XXX  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX  
XXX, ordförande Köpegårda Intresseförening, XXX 
 
Avgift 20 400 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 190 XXX Anmälan om ändring av bärande konstruktion före beslut om anmälan 

och startbesked 2016/488 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att byggherrarna XXX och XXX påförs en byggsanktionsavgift av 8 655 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 föreslagit att påföra en byggsanktionsavgift 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. Över-
klagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du fått 
detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
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 storleks-
mässigt i längd och bredd. Efter platsbesök 2016-02-10, 2016-05-27 och 2020-06-08 
kunde detta bekräftas.  
 
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 arbets-
belastning 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 arbetsbe-
lastning har ärendet därefter legat i träda igen från 2018 till 2020. Beslut om före-
läggande 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.  
 
Rättelse, genom att tak utskjutande mer än 50 cm har tagits bort har skett under juli 
månad, samt att bygglovsansökan har efter att rättelsen skett återtagits av sökande. 
Därför kan bygglovsärendet avskrivas eftersom den del av taket som bedömdes kräva 
bygglov tagits bort. 
 
Beslut om anmälan och startbesked i efterhand har fattats på delegation 2020-07-16.  
 
Enligt 6 kapitlet § 5 2 p plan- och byggförordningen (2011:338) krävs beslut om an-
mälan, samt startbesked enligt 10 kapitlet § 3 plan- och bygglagen ( 2010:900) innan 
åtgärd som berör bärande konstruktioner utförs. Detta med tanke på att takkonstruktion-
en har byggts om, höjts och att takytan blivit större, vilket berör bärande konstruktioner 
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som får högre laster på grund av den extra takkonstruktionen och den betydligt större 
takytan som skapats. 
 
Fastighetsägarna har yttrat sig muntligt vid platsbesök och skriftligt 4 gånger. Bygg-
herren beskriver att han i augusti 2015 ringt stadsmiljöavdelningen innan åtgärden ut-
fördes och fått till svar att bygglov inte krävs. Det finns ingen tjänsteanteckning som 
styrker detta i diariet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-22 
Uträkning byggsanktionsavgift för ändring som berör bärande konstruktioner, daterad 
2020-07-24 
Bildkollage, utseende efter och före till- och ombyggnation av tak, daterad 2020-07-27 
Yttrande 1 från fastighetsägarna, daterat 2016-06-01 
Yttrande 2 från fastighetsägarna, diariefört 2018-05-16 
Yttrande 3 från fastighetsägarna, daterat 2020-06-04 
Yttrande 4 från fastighetsägarna, daterat 2020-07-14 
Anmälan om olovligt byggande, inkommen 2016-02-02 
 
Beslutet skickas till: 
 
XXX 
XXX 
 
Avgift 8 655 kronor   611-311-2021-687. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 191 XXX Olovlig uppfyllnad utan marklov 2020/1202 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 

att föreslå att byggherrarna XXX och XXX påförs en byggsanktionsavgift på 2 092 
kronor för att ha utfört marklovspliktigt arbete utan marklov med stöd av 9 kap. 17 § 1 p 
Plan- och byggförordningen (2011:338), under förutsättning att rättelse inte sker innan 
detta beslut vunnit laga kraft. 
 
att föreslå att byggherrarna XXX och XXX påförs en byggsanktionsavgift på 3 952 
kronor för att ha byggt bygglovspliktig mur utan bygglov och startbesked med stöd av 9 
kap. 17 § 1 p Plan- och byggförordningen (2011:338), under förutsättning att rättelse 
inte sker innan detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att byggherrarna påförs en byggsanktionsavgift 
ges sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämn-
dens sammanträde 2020-10-07. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-10-05. 
 
Sammanfattning 
 
Två anonyma anmälningar om olovlig markuppfyllnad upp emot 2 meter på fastigheten 
diariefördes 2020-04-02 och 2020-04-22. Enligt uppgift påbörjades markarbetena 
hösten 2019, ett djupt slukhål på tomten har fyllts igen och enligt uppgift har 20m2 fyllts 
upp samt en stödmur på runt 6 meter har byggts. Marklov i efterhand och bygglov för 
garage har sökts 2020-05-14, detta prövas i ett separat ärende, med förslag till bygg-
nadsnämndens beslut avslag. 
 
Närmsta grannar upplever en stor olägenhet på grund av stödmuren och utfyllnaden 
som skett utan marklov. Utsikten har förändrats från en slänt till en med stora stenar 
uppfylld stor parkering med fordon. Olägenheten bedöms vara extra stor på grund av att 
närmaste grannarna har uterum, i form av ett växthus, och uteplats beläget i tomtgrän-
sen, och denna nya utsikt, uppfyllnaden med parkering för fordon, bedöms vara en be-
tydande olägenhet.  
 
Markens nivå förefaller ha schaktats ner och fyllts upp emot 2 meter på ett sätt som 
innebär stor olägenhet för närmsta grannen. 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. Mur kräver bygglov enligt 6 
kapitlet 1 §  7 p plan- och byggförordningen (2011:338) samt startbesked enligt 10 kap. 
3 § plan- och bygglagen (2010:900) innan det får utföras. 

 
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 och stödmuren. Rättelse bedöms vara att 
återställa marknivåerna till ursprunglig höjd innan markarbetena påbörjades samt ta bort 
stödmuren innan detta beslut vunnit laga kraft. Om rättelse inte sker inom skälig tid efter 
att detta beslut vunnit kraft eller om inte marklov beviljas i efterhand kan ytterligare 
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dubblerad byggsanktionsavgift komma att utfärdas i enlighet med plan- och byggförord-
ningen 9 kapitlet 2 § (2011:338).  
 
Ytterligare hela tiden dubblerade byggsanktionsavgifter kan vidare utfärdas tills rättelse 
sker genom återställande till ursprungliga marknivåer och stödmuren tas bort eller om 
marklov och bygglov för stödmuren beviljas i efterhand. Den sammanlagda byggsank-
tionsavgiften för respektive överträdelse får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Bildcollage markuppfyllnad, diarieförd 2020-08-26 
Beskrivning och ritningar av utfyllnaden från byggherrarna, diarieförd 2020-04-17 
Marklovs- och stödmursritningar som visar omfattningen av utfört arbete, daterade 
2020-07-19 
Uträkning av byggsanktionsavgift för markuppfyllnad, diarieförd 2020-08-26 
Uträkning av byggsanktionsavgift för stödmur, diarieförd 2020-08-26 
Första anmälan om olovligt byggande inklusive kartskiss, diarieförd 2020-04-04 
Andra anmälan om olovligt byggande, diarieförd 2020-04-22 
 
Beslutet skickas till: 
 
XXX 
XXX 
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§ 192 XXX 105 Marklov i efterhand och nybyggnad av garage 2020/1650 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bifalla marklovsansökan i efterhand med stöd av 9 kapitlet 35 § 1 p plan- och bygg-
lagen (2010:900). 
 
att bifalla bygglovsansökan i efterhand för stödmuren med stöd av 9 kapitlet 35 § 1 p 
plan- och bygglagen (2010:900), och 6 kapitlet 1 § 7 p plan- och byggförordningen 
(2011:338) 
 
att bifalla bygglovsansökan för garaget med stöd av 9 kapitlet 31 b § plan- och bygg-
lagen (2014:900). 
 
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 Länsstyrel-
sen Blekinge län. 

 
Sammanfattning 
 
Två anonyma anmälningar om olovlig markuppfyllnad upp emot 2 meter på fastigheten 
diariefördes 2020-04-02 och 2020-04-22. Enligt uppgift påbörjades markarbetena 
hösten 2019, ett djupt slukhål på tomten har fyllts igen, samt en stödmur på runt 6 meter 
byggdes. Marklov i efterhand och bygglov för garage har sökts 2020-05-14. Ansökan 
har kompletterats 2020-06-29 och 2020-07-19. Detaljplanen tillåter inte separata garage 
som planen tolkas av stadsbyggnadsavdelningen och Boverket. Runt 3 % av garagets 
yta, 1,5 m2, förefaller också vara placerat på prickad mark som enligt detaljplanen ej får 
bebyggas.  
 
Eftersom ansökan avviker från detaljplanen på två sätt har berörda grannar hörts, varav 
tre hörts med erinran. Sökande har fått möjlighet att bemöta dessa yttranden och har 
bemött ett av dem. Närmsta grannar med erinran upplever redan idag en stor olägenhet 
på grund av stödmuren och utfyllnaden som skett utan marklov och bygglov. Utsikten 
har förändrats från en slänt till en med stora stenar uppfylld stor parkering med fordon.  
 
Om garaget också byggs bedöms olägenheten bli ännu större enligt närmsta berörda 
grannar. Olägenheten bedöms extra stor på grund av att närmaste grannarna har ute-
rum, i form av ett växthus, och uteplats beläget i tomtgränsen och denna nya utsikt, upp-
fyllnaden och det planerade garaget bedöms utgöra en betydande olägenhet. Utöver 
detta bedöms garaget vara planstridigt på två sätt. 
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Beslutsunderlag 
 
Bildcollage markuppfyllnad 
Bygglovsansökan 
Kontrollplan, situationsplan för garage, fasadritningar, planritningar, sektion och teknisk 
beskrivning. 
Situationsplan med markarbetets utbredning inritad, bilder och måttsättning av uppförd 
mur och marksektionsritningar. 
Foton på platsen garaget är tänkt att vara på med grannens uterum och uteplats i bak-
grunden. 
Yttrande, med erinran, från delägare till XXX med bilder på utförd uppfyllnad. 
Yttrande, med erinran, från delägare till XXX 
Yttrande, med erinran, från ägare till XXX 
Bemötande av yttrande från sökande på yttrande med erinran från ägare till XXX 
Bemötande av XXX yttranden från sökande 
Yttrande från sökande angående förslag till förslag till byggnadsnämndens beslut 
Gällande detaljplan F4  
Planbestämmelser för gällande detaljplan F4. 
 
Yrkande 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar bifall till marklovsansökan i efterhand, till bygg-
lovsansökan i efterhand för stödmuren och till bygglovsansökan för garaget. Yrkandet 
görs med motiveringen att tomten saknar förutsättningar för annan placering av garaget 
och då det kommer att placeras 10 meter från tomtgränsen bedöms det inte utgöra 
någon betydande olägenhet för närmsta berörda grannar. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 relevant fackmässig objektanpassad kontrollplan för åtgärden har upprättats av 
byggherren och godkänts av BN 
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Beslutet skickas till 
 
Sökande: XXX  
Berörd granne som yttrat sig med erinran: XXX 
Berörd granne som yttrat sig med erinran: XXX 
Berörd granne som yttrat sig med erinran: XXX 
Berörd granne som yttrat sig med erinran: XXX 
 
Avgift: 10 799 kronor   611-311-2021-670 Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 193 Karlshamn 2:1 Tillsyn och kontroll av nybyggnad av flytponton samt 

servering 2019/1763 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 11 kap. 51, 52, 53, 53 a §§ plan- och bygglagen (2010:900, PBL) och 9 
kap. 6 § 4 punkt, Plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) föreslås byggnadsägare 
XXX påföras en sanktionsavgift om 71 563 kronor om inte rättelse skett, genom att 
byggnaden på flytpontonen har tagits bort eller flyttats till den plats som beviljats i 
bygglov § 201 daterat 2018-12-05, senast 120 dagar efter att detta beslut har vunnit 
laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att byggnadsägare påförs en byggsanktionsavgift 
ges sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämn-
dens sammanträde 2020-10-07. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-10-05. 
 
Sammanfattning 
 
Det här ärendet togs som beslut § 147 upp på byggnadsnämndens sammanträde 2019-
06-26, varpå rättelse skulle ha skett senast 2020-01-06. Byggnadsnämndens personal 
missade dock att kontrollera om rättelse hade skett och XXX har inte visat något bevis 
på att rättelse skedde. Därför tas ärendet nu upp igen. 
 
Här kommer en tillbakablick: 
Tillsyn och kontroll av nybyggnad av flytponton samt servering om tidsbegränsat bygg-
lov för nybyggnad av flytponton samt servering beviljades 2018-12-05 i ärende 
2018/2116. När byggnationen närmade sig slutbesked i mitten på maj 2019 upptäcktes 
att bygglovet inte hade följts. Det som avvek var dels byggnaden på flytpontonen som 
jämfört med bygglovsritningen var flyttad cirka fyra meter från flytpontonens södra ände 
till flytpontonens mitt och samtidigt vridits 90 grader, dels att rampen som angör ponto-
nen från kajen hade en avvikande utformning jämfört med illustrationen som låg till 
grund för lovet. 
 
Byggnadsnämnden gav trots detta ett interimistiskt slutbesked, eftersom inga brister 
kunde konstateras utöver de avvikelser som beskriv ovan. 
Ett lovföreläggande, enligt 11 kapitlet 17 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) har 
2019-05-24 skickats till XXX. Lovföreläggandet avser ovanstående avvikelser. 
 
Bygglov för ändrad placering av byggnad på flytponton vann laga kraft 2019-11-21, men 
rättelse måste ändå ske för att undvika att byggnadsnämnden tar ut en byggsanktions-
avgift, som enligt 9 kap. 6 § 4 punkt, Plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) upp-
går till 143 127 kronor. 
 
För att rättelse ska anses ha skett ska byggnaden som uppförts utan erforderligt bygglov 
tas bort så att byggnaden på flytpontonen har tagits bort eller flyttats till den plats som 
beviljats i bygglov § 201 daterat 2018-12-05, senast 120 dagar efter att detta beslut har 
vunnit laga kraft. 
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Den avgiftsskyldige hade vid överträdelsen ett startbesked och ett beviljat bygglov. Att 
placeringen av byggnaden på flytpontonen avviker från bygglovet med ca fyra meter kan 
anses innebära en avvikelse av mindre allvarlig art. Den avgiftsskyldige har dessutom 
uppfyllt alla materiella samhällskrav, men förbisett den formella delen genom att med 
goda intensioner göra en felaktig bedömning då byggnadens placering ändras och där-
med inte följer givet bygglov. 
 
Mot bakgrund av ovanstående bedömer byggnadsnämnden att den beräknade 
byggsanktionsavgiften 143 127 kronor inte står i rimlig proportion till den överträdelse 
som har begåtts, och sätts därför ned till hälften. Den halverade byggsanktionsavgiften 
blir därmed 71 563 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-24 
Redovisning av byggsanktionsavgift 
Foton från platsbesök 2019-05-15 
Foto från platsbesök 2020-08-25 
Ritning och illustration som låg till grund för beslut om bygglov § 201, 2018-12-05 
Beslut § 147 om sanktionsavgift, daterat 2019-06-26 
Beslut § 201 om beviljat tidsbegränsat bygglov, daterat 2019-10-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsägare: XXX  
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§ 194 XXX Nybyggnad av enbostadshus, 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 
 
Lov för nybyggnad av enbostadshus, uppförande av mur samt ändring av mark har be-
viljats av byggnadsnämnden 2020-06-24 § 155, Dnr:2020/1508. 
 
Vid utsättning på tomten har fastighetsägaren önskat ändra placeringen av byggnaden 
för att kunna bevara två träd. Av den anledningen behövs nya beslut om lov. Bygg-
nadens utformning i plan och fasad ändras inte men placeringen samt markbearbet-
ningen ändrats på följande sätt: 
 
Byggnaden har parallellförskjutits 4 m i sydlig riktning och 1 m i västlig riktning. Bygg-
nadens höjdläge kommer inte att förändras, däremot följer utfyllnadsnivåerna med huset 
i det nya läget. Därutöver tillkommer en terrassering mot fastighetsgränsen i väster. 
Naturstensmur mot söder har ändrats till gränsmarkering/trappsteg av natursten. 
 
Ansökan är i övrigt lika tidigare ansökan och avser en nybyggnad av enbostadshus samt 
marklov på fastigheten XXX. Bostadshuset byggs i två våningar med en byggnadsarea 
på 200 kvm. Huset putsas i vitt och får stora glaspartier i svart aluminium och på taken 
planeras för takterrasser. 
 
Huset placeras där det sedan tidigare finns ett mindre fritidshus som rivs i enlighet med 
ett separat lovärende. 
 
Förslagna höjder bedöms även i reviderad ansökan som lämpliga i förhållande till förut-
sättningarna på platsen.  
Förändringen av byggnadens placering bedöms inte innebära en så stor skillnad på ut-
siktsförhållandena att de kan anses ge en betydande olägenhet, inte heller kan byggna-
den i föreslaget läge anses få en betydande påverkan på landskapsbilden.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område (C52). I gällande detaljplan regleras 
högsta tillåtna totalhöjd. Även i denna ansökan föreslås två skorstenar och en mindre 
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klimatanläggning som sticker upp ovanför denna tillåtna höjd, men avvikelsen kan ses 
som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
 
Av den anledningen har berörda grannar getts tillfälle att yttra sig över ansökan fram till 
och med 2020-09-06. 

 
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. 
 
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 för-
sämrad markstabilitet vid översvämningar.  
 
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 2020-08-24  
Ansökan, diarieförd som inkommen 2020-08-18  
Följebrev, daterat 2020-08-18 
Ritningsförteckning, daterad 2020-08-13 
Marksektioner, daterade 2020-08-13 
Plan, bottenvåning, daterad 2020-08-13 
Plan, ovanvåning, daterad 2020-04-22 
Takplan, daterad 2020-04-22 
Sektionsritning, daterad 2020-08-13 
Fasadritningar, daterade 2020-08-13 
Nybyggnadskarta information om ändrad placering, daterad 2020-08-13 
Nybyggnadskarta, daterad 2020-08-13 
Nybyggnadskarta ,arkplaneringsritning, daterad 2020-08-13 
Bygglov § 155, daterat 2020-06-24 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked  
 
Ändringen av åtgärden som gett upphov till det här beslutet om lov, bedöms inte behöva 
några nya handlingar för att få ett startbesked. Ett tekniskt samråd hölls 2020-08-06. 
 
Beslutet skickas till  
 
Sökanden: XXX  
Kontrollansvarig: XXX  
 
Avgift 7 973 kronor    611-311-2021-670, Attest:  
 
Enligt debiteringsbesked  
(faktura skickas separat) 
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§ 195 XXX Tillbyggnad av enbostadshus med uterum 2020/1918 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § 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. 
 
Sammanfattning 
 
Åtgärden avser ett uterum på 30 m2 byggnadsarea (BYA) som byggs till en fristående 
villa med en byggnadsarea på 117 m2 BYA, i XXX. Efter åtgärd skulle alltså 
huvudbyggnaden bli 147 m2 BYA, där gällande detaljplan A 261 från 1963 medger en 
BYA på 130 m2. Dessutom placeras uterummet så att dess närmaste del kommer 3 
meter från gräns till granne. Detaljplanen bestämmer ett avstånd till gräns på 4,5 meter. 
Dessa två avvikelser bedöms ändå som små och förenliga med detaljplanens syfte. 
 
Berörda grannar har tillskrivits och haft möjlighet att yttra sig fram till 2020-09-07. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-24 
Ansökan, daterad 2020-08-03 
Situationsplan, diarieförd som inkommen 2020-08-05 
Plan- och sektionsritning, diarieförd som inkommen 2020-08-05 
Fasadritning, diarieförd som inkommen 2020-08-05 
 
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 

 tillbyggnadens eller byggnadens energiprestanda har redovisats för BN 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 10 609 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 196 Stampens trädgård 2, Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält. 

2020/1921 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap. 33 § plan och bygglagen 
(2010:900).  
 
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 Länsstyrel-
sen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält på fastigheten Stampens 
trädgård 2 under perioden 24/10-3/4 2021. Syftet är att anordna event i tältet. Tältet har 
måtten 20x30 meter och upptar därmed en yta på marken som är 600 kvm. Nockhöjden 
är 6,20 meter, byggnadshöjden är 3 m. Tältet har vit kulör. I ansökan ingår även ett 
skärmtak som förbinder hotellet och tältet.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B19. Åtgärden strider mot denna eftersom byggna-
den delvis placeras på mark som inte får bebyggas. Av byggnadens 600 kvm placeras 
70 kvm på prickad mark vilket är en avvikelse på ca 11 %.  Byggnadsnämnden har där-
för hört rågrannar. Remiss har skickats till Räddningstjänsten västra Blekinge och till 
Miljöförbundet Blekinge väst samt till Karlshamn energi. 
 
Yttranden 
 
Det har kommit in två stycken yttranden med erinran. XXX som bor på XXX, skriver att 
eventverksamheten är mycket störande på grund av den orimligt höga ljudvolymen, vid 
vissa tillfällen så sent som till kl. 03.00 på natten. Musiken och basljudet är så 
genomträngande att det skapar vibrationer inne i huset. Den ansökta byggnaden är 
fortfarande en byggnad utan adekvat ljudisolering menar han. Han skriver också att 
tältet inte är dimensionerat för snölast och undrar hur det kommer att lösas då tältet står 
uppställt under vintermånaderna. Han menar vidare att ljudnivåerna har visat sig vara en 
stor olägenhet för boende i närområdet och undrar om det följer miljöbalken.  
 
XXX och XXX som bor på XXX har inkommit med ett yttrande. De bor i direkt anslutning 
till Best Western och upplever sådana bullernivåer att de inte kan bo i hemmet eller 
bjuda gäster och föra ett samtal i normal samtalston  
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när evenemangen pågår. Att i ett tält, med omgivande bostadsbebyggelse, spela hög 
discomusik till mellan 02.00 och 03.00 om nätterna kan omöjligt vara förenligt med 
miljöbalkens bestämmelser, skriver de. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens 
ansvar att arbeta förebyggande så att besökare eller närboende inte utsätts för skadliga 
ljudnivåer eller bullerstörningar. Att en verksamhetsutövare då väljer en tältduk för att 
dämpa buller är synnerligen oaktsamt. De vill poängtera att klagomålen inte gäller t ex  
trubadurkvällarna där evenemang pågår till kl. 22 eller 23. Dessa är vi endast positiva till 
då det både är viktigt och trevligt att det erbjuds nöjen och aktiviteter i kommunen.  
Att inte kunna vistas i sitt hem utan bli tvungen att åka iväg på helgerna för att kunna 
sova (vilket var fallet i december/januari) – det är helt enkelt oacceptabelt skriver de. 
 
Miljöförbundet skriver i sitt yttrande att verksamheten kan bedrivas så länge som man 
följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus och höga ljudnivåer. (se 
yttrandet i sin helhet i bilaga) 
 
Räddningstjänsten skriver i sitt yttrande angående slussen från tältet till byggnaden att 
slussen kan gå ända fram till byggnaden om fasaden är brandklassad. Detta måste 
säkerställas! Verksamheten måste också inkomma med en redovisning för fönsterplace-
ringen i fasaden där slussen ansluter. Detta för att Räddningstjänsten ska kunna göra 
en bedömning om brandspridning kan ske från tältet/slussen till byggnaden. Sökande 
har därför valt att inte bygga sluss utan endast ett skärmtak mellan byggnaden och 
tältet.  
 
Karlshamn energi har inget att erinra.  
 
Svar på inkomna yttranden 
 
Sökande har getts tillfälle, men valt att avstå från att yttra sig över inkomna synpunkter.  
 
Bedömning är att de bullernivåer som grannar vittnar om skulle kunna bedömas som en 
betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § plan och bygglagen (2010:900). Nu har sökande 
redovisat ett antal åtgärder för att dämpa bullernivåerna. Sökande kommer att justera 
ljudbilden och mäta ljudnivåerna. Väggarna blir betydligt tjockare och sökande kommer 
att isolera runt högtalarna så att basljuden blir betydligt mindre. Riktningen på högtalar-
na kommer vara inåt hotellet och den byggnaden ska då fånga upp det mesta av ljudet. 
Väggarna blir också betydligt tjockare. Att tältets dimensioner klarar snölast kommer 
följas upp och kontrolleras inför begäran om startbesked. Dock kommer tältet värmas 
upp inför event så ev. snölaster kommer då att smälta.  
 
Miljöförbundet kommer att följa upp så att ljudnivåerna inte överskrider folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer via egna mätningar. Verksamheten i tältet kommer bara kunna pågå så 
länge den följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. Bedömningen är därför att tältet kan 
tillåtas eftersom det uppfyller plan- och bygglagens förutsättningar för tidsbegränsat lov.  
 
Motivering  
 
Enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen ska prövning av åtgärdens omgivningspåverkan 
ske i alla bygglovsärenden. Åtgärder ska lokaliseras, placeras och utformas så att den 
inte medför påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa eller 
säkerhet. Den får inte heller innebära en betydande olägenhet för omgivningen på annat 
sätt. Av praxis framgår att det ska vara fråga om en olägenhet som är väsentlig för att 
det ska vara en betydande olägenhet enligt PBL. För att en störning ska anses utgöra 
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en olägenhet för människors hälsa, krävs att den har en viss varaktighet, antingen 
genom att den pågår under en sammanhängande tid eller att den återkommer, regel-
bundet eller oregelbundet.  
 
Sökande har nu redovisat ett antal bullerdämpande åtgärder, vilka kommer att följas upp 
av Miljöförbundet. Vad gäller fara för människors hälsa och säkerhet så har Räddnings-
tjänsten påpekat det olämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt i att bygga en sluten sluss 
mellan hotellet och tältet. Sökande har därefter redovisat en lämpligare och säkrare lös-
ning ur brandsäkerhetssynpunkt med enbart skärmtak.  
 
Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) får tidsbegränsade bygglov ges för en 
åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§ om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Sökande ska 
redovisa hur hen har tänkt återställa marken efter att tiden för bygglovet gått ut.  
 
Sammantaget bedöms åtgärden vara förenlig med förutsättningarna för tidsbegränsat 
bygglov enligt 9 kap. 33 § plan och bygglagen (2010:900). Alla förutsättningar enligt 30-
32 a §§ uppfyllds inte då byggnaden strider mot detaljplanen, god färg, form och materi-
alsamverkan samt inte klarar energikrav för permanent byggnad. Då tältet ska stå upp-
ställt ca sex månader bedöms åtgärden pågå under en begränsad tid. Då åtgärden av-
ser tält anses återställande av marken okomplicerat, eftersom den återställande åtgär-
den blir att tältet nedmonteras.  
 
Upplysningar  
 
Förorenad mark 
På grannfastigheten Stampens Trädgård 1, har det bedrivits handelsträdgård. Om upp-
förandet av tälten medför schaktarbete och det uppkommer överskottsmassor, ska 
dessa provtas, för att säkerställa att massorna hanteras på rätt sätt och av rätt mot-
tagare. I det fallet bör verksamhetsutövaren kontakta miljöförbundet, så att representa-
tiva prov tas ut och analyseras på relevanta parametrar. 
 
Räddningstjänstens upplysningar:  
Utrymningsvägarna ska vara minst 120 cm breda med godkända beslag. Beslag i form 
av panikregel rekommenderas. 
 
Utrymningsvägarna ska bestå av dörrar, dvs. inte snörad tältduk. 
 
Det ska vinterunderhålls utanför samtliga utrymningsvägar så att de inte blockeras av 
snö eller liknande. 
 
Det ska finnas nödbelysning i tältet. Alternativt används genomlysta utrymningsskyltar 
vid utrymningsvägarna. Detta kan då ersätta nödbelysning i tältet. 
 
I en samlingslokal ska det finnas en skylt som anger hur många personer inklusive per-
sonal som samtidigt får vistas i lokalen. 
 
Handbrandsläckare ska placeras väl synligt i tältet. Gångavstånd till närmsta brandred-
skap ska inte överstiga 25 meter. 
 
Då det räknas som en samlingslokal så ska det finnas ett automatiskt brandlarm i tältet. 
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Det ska finnas ett automatiskt utrymningslarm kopplat till brandlarmet. 
Utrymningslarmet ska även kunna utlösas manuellt. Utrymningslarmet ska bestå av en 
ljudsignal där ljudstyrkan är anpassad till den omgivande ljudnivån i tältet. Då utrym-
ningslarmet utlöses ska antingen musiken i lokalen tystna så att ljudsignalen hörs, alter-
nativ kan ett blixtljus användas. Om blixtljus används istället för att tysta musiken är det 
viktigt att detta skiljer sig ifrån eventuella andra ljus i lokalen t.ex. ljus från scenen. Det 
är också viktigt att blixtljuset syns överallt i lokalen. 
 
Verksamheten har idag tillstånd för 1000 liter brandfarlig vara. Tillståndet måste därför 
kompletteras om avsikten är att förvara och hantera mängder över detta (i ansökan 
nämns två bränsletankar på 3000 liter vardera) 
 
Verksamheten ska även följa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten med anledning av 
Covid 19.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-25 
Ansökan, daterad 2020-06-09 
Nybyggnadskarta/situationsplan, inkommen 2020-07-02 
Planritning, inkommen 2020-06-09 
Fasadritning, inkommen 2020-06-09 
Yttrande från Miljöförbundet, inkommit 2020-06-29 
Yttrande från Räddningstjänsten, daterat 2020-07-02 
Yttrande med erinran från fastighetsägare på XXX, inkommit 2020-06-29 
Yttrande med erinran från fastighetsägare på XXX, inkommit 2020-06-16 
Förtydligande åtgärder kring ljuddämpning, inkommit 2020-06-09 
Förtydligande åtgärder kring ljuddämpning, inkommit 2020-07-14 
Förtydligande kring skärmtak inkommit 2020-08-27  
Yttrande från miljöförbundet, inkommit 2020-08-25  
 
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 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 

 Tydlig redovisning av förbindelsegång mellan tält och hotellbyggnad.  
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt sam-
råd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider för 
samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att bygg-
åtgärden är tänkt att påbörjas. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Nytäppets Fastigheter AB, Jannebergsvägen 2, 37432 Karlshamn  
Granne: XXX och XXX 
Granne: XXX 
Miljöförbundet Blekinge Väst, miljö och hälsoskyddsinspektör Sofia Engzell, 
Klostergatan 1, 294 80.  
 
Avgift: 9 700 kronor       611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked  
(faktura skickas separat 
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§ 197 XXX Strandskyddsdispens för rivning- och nybyggnad av enbostadshus 

2020/1966 
 
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 rubricerad åtgärd i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisas på till beslut 
tillhörande tomtplatsavgränsningskarta.  
 
Upplysningar 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför upp-
manas 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 rivning och nybygg-
nad av enbostadshus på fastigheten XXX.  
 
Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser för Yttervägga.  
 
Byggnadens läge och storlek kan komma att revideras något då första inlämnade hand-
lingarna i bygglovet stred mot bestämmelserna i områdesbestämmelserna. Sökandens 
vilja är dock att placera bygganden i huvudsak på samma plats som på redovisad situa-
tionsplan i ansökan för dispens. Bedömning görs att ärende om dispens skrivs fram och 
att ny byggnad ska i huvudsak placeras enligt inlämnad situationsplan.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan är ianspråktaget på ett sådant 
sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden. Byggnaden planeras att placeras på samma plats som tidigare byggnad. In-
tentionen har varit att behålla den ursprungliga placeringen av huset, men att ändå 
kunna bevara eken bakom huset som omfattas av artskyddsförordningen.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges så länge som eken bevaras. Information om skydd av träd vid arbete 
finns som bilaga till Miljöförbundets yttrande.  
 
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. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-24 
Ansökan, inkommen 2020-06-12 
Situationsplan, inkommen 2020-06-12 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-08-17 
Tomtplatsavgränsningskarta, daterad 2020-08-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX och XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 933 kronor   611-311-2021-643. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 198 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnation av enbostadshus 2020/2155 
 
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 rubricerad åtgärd i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisas till beslutet 
tillhörande tomtplatsavgränsningskarta. 
 
Upplysningar 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför upp-
manas 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 rivning av ekonomi-
byggnad samt uppförande av nytt enbostadshus på fastigheten XXX. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan är tagit i anspråk på ett sådant 
sätt att det inte strider mot strandskyddets syften. Tomten är sedan slutet av 1800-talet 
tagen i anspråk för boningshus och ekonomibyggnad, gräsytor har nyttjats till husbe-
hovsodling och har förr fungerat som åretruntboende. Det nya enbostadshuset kommer 
inte att ligga närmare strandremsan än dagens ekonomibyggnad.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden. Fastigheten ligger som nr 2, norr om det kommunala reningsverket som nu är 
instängslat med högt staket. Passage är inte möjlig längs strandlinjen ifrån söder av 
ovan anledning, så det är redan nu begränsat för allmänheten. Det är inte allmän fiske-
rätt utan det krävs fiskekort. Platsen där nytt hus föreslås utgörs idag av klippt gräs-
matta, en rabatt (perenner och buskar) och ett äppelträd. Normalt förekommande djurliv 
på en klippt/klippt gräsmatta. Nytt bostadshus gör ingen skillnad mot idag enligt sökan-
den.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges för åtgärden men har invändning mot avgränsningen. De anser att av-
gränsningen av tomtplasten bör motiveras eller göras snävare. Under bakgrund i denna 
tjänsteskrivelse finns två flygfoton. Ett från 1975 då strandskyddet inträdde och ett från 
2018. De ytor som är öppna är väldigt snarlika. Om de tidigare var trädgårdsland och nu 
gräsmatta bedömer stadsbyggnadsavdelningen inte har så stor betydelse, då det i båda 
fallen bedöms som privatiserande och innefattas i hemfridszonen.  
 
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. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-24 
Ansökan, inkommen 2020-07-01 
Situationsplan, inkommen 2020-07-01 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-08-19 
Tomtplatsavgränsningskarta, daterad 2020-08-24 
Bemötande av Miljöförbundets yttrande samt reviderad situationsplan, inkommit  
2020-09-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX och XXX  
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 933 kronor   611-311-2021-643. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 199 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 

2020/1782 
 
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 rubricerad åtgärd i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som visas på till beslutet till-
hörande tomtplatsavgränsningskarta, daterad 2020-08-24. 
 
Upplysningar 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför upp-
manas 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 
komplementbyggnad i form av attefallsbyggnad på fastigheten XXX.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan har tagits i anspråk på ett 
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det står redan byggnader 
på tomten. Bostadshuset är byggt ca 1947-48. Garage byggt för ca 5-10 år sedan enligt 
sökanden.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden. Åtgärden bedöms inte påverka några värden. Strandskyddet finns på en liten 
å i tomtgränsen på motsatta sidan av den tänkta byggnationen enligt sökanden, och 
påverkas inte alls.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
 
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. Att möjliggöra 25 m fri passage längs med vattendraget är inte 
möjligt i detta fall. En mindre passage på 8 m har lämnats som passage för djur- och 
växtliv längs med vattendraget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-24 
Ansökan, inkommen 2020-07-10 
Situationsplan, inkommen 2020-07-10 
Foton, inkom 2020-07-10 
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Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-08-17 
Tomtplatsavgränsningskarta, daterad 2020-08-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX  
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 933 kronor   611-311-2021-643. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 200 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av flerbostadshus 2020/1897 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan om dispens, med stöd av 7 kap. 15 §, 18 b och 18 c § 
miljöbalken. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om strandskyddsdispens ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-10-07. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-10-05. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för nybyggnad av fler-
bostadshus på fastigheten XXX. Sökanden redovisar att de önskar utöka sin tomt XXX 
för att kunna bygga ett till flerbostadshus med fyra lägenheter.  
 
Planerad plats för ny byggnad ligger delvis inom strandskyddat område och delvis utan-
för. Angiven plats ligger delvis utanför fastigheten XXX på fastigheten XXX som har 
annan ägare.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgning inte kan genomföras utanför området.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden. En utökning av tomten skulle inte inskränka på allmänhetens intresse av 
strandskyddet, enligt sökanden, då tomten inte är tänkt att gå ner till Mieån. Det skulle 
snarare öka allmänhetens möjlighet att kunna ta sig ner dit om så önskas, då det i dags-
läget är tät terräng och svårframkomligt. Det finns ingen skogsvårdsplan för området då 
det anses för litet. Vilket i sig gör att sly och skog kommer att växa igen ännu mera med 
tiden och på så vis göra platsen ännu mer otillgänglig än vad den redan är argumenterar 
sökanden.   
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och gör bedömningen att sär-
skilt skäl saknas. Det särskilda skälet behövs för att utöka en verksamhet, gäller inte för 
bostäder. Vidare anger sökande att åtgärden främjar landsbygdsutveckling. Miljöförbun-
det menar att åtgärden inte bedöms kunna stödjas av detta då området inte är utpekat 
LIS område i översiktsplanen. Inget annat skäl i 18 c § är tillämpligt.  
 
Motivering: För att kunna bevilja en dispens enligt 7 kap. 18 b § Miljöbalken, Kommunen 
får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl och 
dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. Ska särskilt skäl finnas. 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömning i detta fall att särskilt skäl saknas och att 
dispens därmed inte kan beviljas. Sökanden har angivit det särskilda skälet att åtgärden 
behövs för att utöka pågående verksamhet. Ansökan gäller uppförande av 
flerbostadshus och är således ingen verksamhet.  
Stadsbyggnadsavdelningen gör vidare bedömningen att inte heller något av de andra 
särskilda skälen i 7 kap. 18 c § Miljöbalken är tillämpliga i detta fall.  
 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-24 
Ansökan, inkommen 2020-06-29 
Situationsplan, inkommen 2020-06-09 
Foton, inkom 2020-06-25 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-08-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 3 000 kronor   611-311-2021-643. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 201 Mörrum 90:1 Strandskyddsdispens för servicebyggnad 2020/2007 
 
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 ovan rubricerade åtgärder i huvudsaklig överensstämmelse 
med handlingarna i ärendet.  
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som givits i tidigare tomtplats-
avgränsning tillhörande beslut § 35/19 daterat 2019-02-13 dnr 2018/3572. 
 
att grävarbeten eller annat arbete som kan medföra vibrationer i mark inte ska utföras 
under perioden 1 april till 31 augusti.  
 
att inga grävarbeten får utföras närmare än 10 meter till uddens trädridåer.  
 
att gräsklipp inte får tippas i Mörrumsån eller läggas i strandområdet.  
 
att eventuell belysning ska utformas så att ljus-störningar på till exempel fladdermöss 
minimeras genom att endast rikta belysningen nedåt och inte åt sidorna, och förses med 
rörelsesensorer.  
 
Upplysningar 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför upp-
manas 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 ser-
vicebyggnad på fastigheten Mörrum 90:1.  

 
Området är benämnt som Åkroken och används idag som camping. En gång- och 
cykelbana går genom området och vidare över en bro över Mörrumsån.  
 
Sveaskog ser ett ökat behov att kunna upplåta boende åt de gäster som besöker 
Mörrum för att fiska i Mörrumsån. Sveaskog menar att servicebyggnaden sålunda är en 
nödvändighet för att kunna tillgodose detta behov för att kunna attrahera ytterligare be-
sökare till kommunen.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området för närvarande används som cam-
ping. Som framgår av kartmaterial och bilder är ett flertal permanenthus belägna i an-
slutning till den plats där servicebyggnaden avses att placeras, En betydande del av 
området mot ån används dessutom under stora delar av året som camping. Sveaskog 
menar att det vid dessa förhållanden är tydligt att området där servicebyggnaden avses 
att placeras redan är ianspråktaget på ett sådant sätt att det saknar betydelse för 
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strandskyddets syfte. Sveaskog har också beaktat detta vid val av placering för service-
byggnaden.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden. Området används som camping. Sveaskog menar att området mot denna 
bakgrund inte hyser ett växt- eller djurliv i någon betydande omfattning. Sveaskog 
menar dock att om så ändå skulle vara fallet så kommer uppförande av servicebyggnad 
inte att få någon påverkan på ett sådant växt- eller djurliv. Skälet till detta är, enligt 
Sveaskog, att området redan idag används som camping och att de åtgärder som bo-
laget avser att genomföra i området minst sagt begränsade i sin omfattning. Mörrumsån 
är som bekant av stor betydelse för friluftslivet i området. Ett uppförande av service-
byggnad kommer inte att motverka detta intresse med den plats som valts för service-
byggnadens placering. Servicebyggnaden kommer genom att fler ges möjlighet att be-
söka ån och området, bidra till ett ökat friluftsliv i området, enligt Sveaskog.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges men anser att området borde planläggas. I övrigt anser miljöförbundet 
att samma försiktighetsmått som meddelats i tidigare beslut även ska gälla i nu aktuell 
dispens. Miljöförbundet har tidigare informerat om en risk för förorening vid den södra 
delen av området (sågverk utan doppning riskklass 4). Det är oklart hur långt norrut 
denna verksamhet har bedrivits och även oklart om betning av säd skett vid kvarnen. 
Miljöförbundet vill med anledning av detta framföra att om föroreningar påträffas ska 
miljöförbundet kontaktas.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV) har tidigare fått möjlighet att yttra sig och påtalar 
bland annat att området hyser hotade arter och att trädridåerna runt udden behöver 
skyddas eftersom de innehåller höga naturvärden.  
 
Bygglov och startbesked krävs för uppförande av de nya byggnaderna.  
 
I strandskyddsdispensen ingår inte fällning/nedtagning av träd. Om detta blir aktuellt ska 
dispens sökas för åtgärden eller ett 12:6 samråd genomföras med länsstyrelsen.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det särskilda skälet att området redan 
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften är något tveksamt. Detta då campingen idag inte är så privatiserad att allmänhet-
en stängs ute. Gång- och cykelväg går också genom området och detta medför en en-
kelhet för allmänheten att passera genom området. Istället kan de särskilda skälen att 
dispens behövs för att utvidga en pågående verksamhet och att utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, tillämpas. Detta då 
campingen inte kan utvidgas åt något annat håll eftersom den är placerad på en halvö. 
Dessutom kan camping anses vara ett allmänt intresse för att kunna tillgodogöra sig 
friluftslivet runt Mörrumsån och öka turismnäringen.  
 
Under förutsättning att samtliga föreslagna att-satser i beslutet följs gör stadsbyggnads-
avdelningen bedömningen att ansökan inte strider mot strandskyddets syften, att djur- 
och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och att särskilda skäl föreligger. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-24 
Ansökan, inkommen 2020-06-17 
Situationsplan, inkommen 2020-06-17 
Ritning, inkom 2020-06-17 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-08-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Sveaskog Förvaltning AB (Ombud Oskar Meidal), Torsgatan 4, 105 22 
Stockholm 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 933 kronor   611-311-2021-643. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 202 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. Ett 
yttrande från sökanden inkom 2020-09-07. Yttrandet ändrar dock inte nämndens be-
dömning i ärendet. 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. Överkla-
gandet 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 upp-
förande av betongplatta på fastigheten XXX.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2020 att avslå ansökan om dispens. Sökan-
den valde att överklaga beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde 20 maj 2020 
byggnadsnämndens beslut och återförvisade ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt 
handläggning. Motiveringen löd att beslutet behövde motiveras mer och att sökandens 
synpunkter inte har bemötts. Motivering och bemötande av synpunkter fanns i den 
tjänsteskrivelse som hörde till byggnadsnämndens beslut. Byggnadsnämndens beslut 
kompletteras nu med mer motivering.  
 
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 tillsynsmyndig-
heten 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 betong-
plattan 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 
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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)  
 
Inkommet yttrande vid kommunicering  
Sökanden har via ombud lämnat in en skrivelse efter kommunicering av avslag. 
Skrivelsen är i stora drag samma skrivelse som den inlämnade vid överklagande av 
byggnadsnämndens förra beslut. De yrkar i första hand att ärendet avskrivs och i andra 
hand att dispens beviljas. De hänvisar bland annat till att djur- och växtlighet inte 
påverkas och att allmänhetens tillträde redan är obefintligt, då det är en tomt. De 
hänvisar även till att uteplats redan fanns sedan tidigare.  
 
Bemötande av yttrande samt motivering till beslut 
Bevisbördan i detta fall ligger på den sökanden att redovisa att ytan har varit lagligen 
ianspråktagen. Om särskilt skäl 1 redan ianspråktaget ska kunna användas så ska det 
bevisas att det varit privatiserat för bostadsändamål med uteplats sedan innan 1975. 
Stadsbyggnadsavdelningen har via flygfoton från 1975 och framåt gjort bedömning att 
det inte har varit lagligen ianspråktaget sedan innan 1975 då det är skogbevuxet längs 
stranden som sedan, ju fler år som går, blir mindre och mindre. Att grannen två gånger 
fått dispens föranleder ingen annan bedömning i ärendet då det alltid är en prövning från 
fall till fall och de förutsättningarna som finns. Detta är även en ansökan om dispens i 
efterhand.  
 
Att sökanden har ett enskilt intresse av att använda sin fastighet är klart men i alla ären-
den om strandskydd så ska det allmänna intresset väga tungt. Djur och växtliv mm har i 
detta ärende bedömts påverkas och det är därmed en del i det allmänna intresset.  
Allmänhetens tillträde skulle minskas av att en betongplatta gjuts istället för att det är 
strandnära natur längs med stranden. Det ska även tilläggas att alla delar som sökan-
dens ombud hänvisar till som gör ytan till tomt enligt deras skrivning, inte är lagligen 
ianspråktagna, t ex brygga. Sökandens skrivelse föranleder därmed ingen ändring av 
Stadsbyggnadsavdelningen förslag till beslut. Det har även kommit till 
byggnadsnämndens kännedom vid tidigare sammanträde att betongplattan används 
som landningsplatta för helikopter. Fotodokumentation finns i pappersformat på 
Stadsbyggnadsavdelningen. Troligt är att även instängsling av strandskyddat område 
utförts utan dispens. Detta kommer att utredas vidare i Miljöförbundets tillsynsärende.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl saknas 
och att dispens därmed inte kan ges. Bedömning har gjorts att åtgärden kräver dispens 
då den har påverkan på djur-och växtlighet samt allmänhetens tillträde till stranden. I 
sammanhanget kan även tilläggas att bedömning görs inte bara utifrån dagens situation 
utan att strandskyddet är ett intresse som även finns till för att skydda intressena i fram-
tiden. Det ska även bedömas om det som ansökan avser behöver vara inom 
strandskyddat område. Bedömning görs att betongplatta för trädgårdsmöbler går att lösa 
längre bort från stranden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-03 
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  
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Yttrande från sökande efter kommunicering, inkom 2020-03-16  
Yttrande över kommunicering § 177 XXX, inkommen 2020-09-07 
Bilaga inkommen med yttrande över kommunicering, inkommen 2020-09-07 
Bild 1 inkommen med yttrande över kommunicering, inkommen 2020-09-07  
Bild 2 inkommen med yttrande över kommunicering, inkommen 2020-09-07 
Bild 3 inkommen med yttrande över kommunicering, inkommen 2020-09-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX  
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona  
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg  
 
Avgift 3 000 kronor    611-311-2021-643. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 203 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 2020/1890 
 
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. 
 
Reservationer  
 
Lars Hasselgren (M) och Görgen Lennarthsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om strandskyddsdispens har 
sökanden fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Ett 
yttrande från sökanden inkom 2020-09-07. Yttrandet ändrar dock inte nämndens be-
dömning i ärendet. 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. Över-
klagandet 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 från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för nybyggnad av enbo-
stadshus på fastigheten XXX.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området är en lucktomt i befintlig bebyggelse 
som är väl avskild från stranden. Befintlig promenadstig mellan tomten och stranden 
påverkas inte och allmänhetens tillträde till strand, strandäng och bakomliggande skog 
påverkas inte. Området runt tomten betas idag av tamboskap och den kommer inte 
heller att påverkas av byggnationen.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: platsen har valts för att påverka naturvärden på lite som möjligt och även fri-
luftsliv och allmänhetens tillgång till strand och skog. Befintliga stigar och vägar påver-
kas inte. Platsen är en ”lucka” i omkringliggande nyckelbiotop. Platsen får inte EU-stöd 
gällande betesmark då den saknar fodervärde. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och bedömer att särskilt skäl 
saknas.  
 
Yttrande efter kommunicering 
Sökande har yttrat sig över att de anser att den vändplats som finns för de fordon som 
trafikerar vägen är en sådan väg som har en avgränsande effekt och som kan räknas 
som särskilt skäl. Sökanden har flertalet kommentarer om handläggningen av ärendet 
och miljöförbundets bedömningar. Miljöförbundet är tillsynsmyndighet och det är i detta 
fall deras roll att bedöma om vattendraget har ett strandskydd eller inte. Detta beslut 
grundar sig på de yttranden och information som har inkommit i detta ärende. Det är en 
omöjlighet att ta in alla myndigheters tidigare beslutsfattande i ett pågående ärende.  
Bemötande av yttrande 
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För att en väg ska vara ett sådant avgränsande element som beskrivs i 7 kap 18c§ så 
ska vägen enligt gällande rättspraxis vara en väg med 70-hastighet och linjetrafik. 
Vändplanen som sökande refererar till är en mindre vändplan för det mindre antal bilar 
som trafikerar vägen och är inte i rättspraxis en sådan väg som kan göra att man kan 
använda det särskilda skälet. 18 c §  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
 
Motivering av beslut 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl saknas 
och att dispens därmed inte kan ges. ”Lucktomt” är inte skäl för dispens.  Och den 
mindre väg som avgränsar tomten från stranden är inte tillräckligt stor för att ha den 
avgränsande effekt som lagstiftningen syftar till. Miljöförbundet har som 
tillsynsmyndighet bedömt att strandskydd gäller både från havet och den bäck som löper 
längs den planerade fastighetens östra gräns. I det här fallet är det inte möjligt att lämna 
25 meter fritt längs bäckens strand samtidigt som platsen ska inrymma ett bostadshus. 
Närområdet rymmer vidare höga värden och dessa bör även i den här prövningen tas i 
beaktande. I Naturvårdsverkets handbok 2009:4 Utgåva 2. 
 
Strandskydd – en vägledning för planering och prövning, framgår att bedömningen av 
ett områdes betydelse för naturvärden inte enbart ska grundas på dagens förutsätt-
ningar, utan ses i ett långsiktigt perspektiv. Att området ligger i anslutning till viktiga bio-
toper och skyddade områden ska väga in i bedömningen. Se vidare Miljöförbundets 
yttrande daterat 2020-06-29. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-30 
Ansökan, inkommen 2020-06-09 
Situationsplan, inkommen 2020-06-09 
Foton, inkom 2020-06-09 
Skyddsvärda träd, inkom 2020-06-09 
Jordbruksmark, inkom 2020-06-09 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-06-29 
 
Yrkanden 
 
Lars Hasselgren (M) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till ansökan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och nämndens tidigare beslut att avslå 
ansökan och finner att nämnden beslutar att avslå ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona  
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg  
 
Avgift 3 000 kronor    611-311-2021-643. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 204 Revidering av byggnadsnämndens delegationsordning 2019/206 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att upphäva beslutet 2020-08-19 § 178, gällande den del som berör att pröva om över-
klagande inkommit i rätt tid, E1.  
 
att delegationen flyttas tillbaka till nämndsekreterare. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2019-01-23 § 21 att anta nu gällande delegationsordning. 
Delegationsordningen har reviderats senast 2020-08-19 § 178. Vid den senaste revide-
ringen togs beslut om att flytta delegationen att pröva om överklagande inkommit i rätt 
tid, E1. Delegationen flyttades genom beslutet från nämndsekreterare till kanslichef.  
 
Eftersom det ännu inte är färdigutrett var den delegationen lämpligast ska ligga, skulle 
ärendet lyfts ut. Tyvärr fick inte byggnadsnämnden den informationen i tid före beslutet 
hade tagits. Därmed föreslås att byggnadsnämnden upphäver beslutet från 2020-08-19  
§ 178, gällande den del av beslutet som berör att pröva om överklagande inkommit i rätt 
tid, E1. Nämnden föreslås även besluta att delegationen flyttas tillbaka till nämndsekre-
terare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Tf. Kanslichef Christina Svensson 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
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§ 205 Gallring av byggnadsnämndens handlingar 2020/2569 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna gallringsutredning avseende byggnadsnämndens handlingar  
 
att medge gallring av allmänna handlingar som inkommit eller upprättats på papper eller 
liknande format efter att de har skannats. Förutsättning för gallring är att skanning och 
den fortsatta hanteringen av den skannade handlingen sker enligt gallringsutredning 
samt i enlighet med tidigare beslutade föreskrifter om gallring vid skanning och gall-
ringsutredning. Den skannade versionen kan därefter betraktas som det faktiska origi-
nalet  
 
att dokumenthanteringsplanen utgör grunden för huruvida en handling ska bevaras 
analogt eller digitalt  
 
att framtida revideringar av dokumenthanteringsplanen innebär att gallringsbeslut fattas 
avseende analogt eller digitalt bevarande. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-08 § 224 dnr 16/3397 att övergå till digitalt ären-
deflöde i kommunen: detta ska ske genom att handlingar som inkommer och upprättas 
digitalt inte ska skrivas ut på papper annat än i undantagsfall. Handlingar som kommer 
in i pappersform ska skannas och därefter gallras. Förutsättningarna för detta är att an-
svarig nämnd gör en utredning för att kontrollera det juridiska och historiska bevisvärdet 
på handlingarna som hanteras inom verksamheten.  
 
I beslut 2017-09-05 § 190 dnr 17/2662 godkände kommunstyrelsen föreskrifter om gall-
ring vid skanning och gallringsutredning daterade 2017-03-02. Kommunens e-
arkivmyndighet, Sydarkivera, har i utlåtande meddelat att det inte är tillräckligt att kon-
statera att handlingar av juridiskt och historiskt värde ska bevaras i pappersform, utan 
varje verksamhet måste gå igenom respektive handlingar och besluta om de kan gallra 
pappershandlingen efter att den skannats. Gallringsutredning med innehållande kom-
pletterande underlag för gallring efter skanning har därför tagits fram tillsammans med 
rutin för skanning, rutin för hantering av digitala handlingar samt rutin för e-arkivering. 
Därutöver har även överväganden vad gäller risker för digital hantering av sekretess-
handlingar gjorts.  
 
Beslutsunderlag 
 
Gallringsutredning BN 
Protokollsutdrag KS § 190.2017 Föreskrifter om gallring vid scanning och gallringsut-
redning 
Protokollsutdrag KS § 224.2016 Gemensam dokumenthanteringsplan för Karlshamns 
kommun 
Gällande dokumenthanteringsplan 
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Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck 
Bygglovarkitekt Matilda Dag och Natt 
Bygglovhandläggare Karin Olsson 
Arkivföreståndare Julia Solokof 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
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§ 206 Attestordning för byggnadsnämnden 2019/202 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa attestordning för byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till attestordning för byggnadsnämnden föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Attestordning byggnadsnämnden 2020-09-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic  
Controller Ann-Sofie Johansson 
Controller Lisbeth Sunesson 
Ekonomihandläggare Camilla Karlsson 
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§ 207 Information om digitalisering av bygglovsprocessen  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Information i ärendet kommer att lämnas vid nämndens nästa sammanträde. 
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§ 208 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Koviacic informerar nämnden om, 
 

 Att Arkitekturveckan har genomförts på ett lyckat sätt, med särskild hänsyn till 
rådande coronapandemi. Det har varit ett stor intresse från allmänheten för 
byggnadskonst och för den lokala arkitekturen. 

 

 Att antalet nomineringar till Stadsbyggnadspriset är fler i år än tidigare. 
 

 Att diskussioner pågår med JSB vad gäller Saltsjöbaden och att nämnden 
kommer att få en information i ärendet vid nästa sammanträde. 
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§ 209 Redovisning av delegationsbeslut september 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 

att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2020-08-19, § 178. Dessa beslut ska anmälas till byggnadsnämnden för att vinna laga 
kraft. Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2020-08-05 – 2020-08-26. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2020-08-05 - 2020-08-26 
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§ 210 Underrättelser från Lantmäteriet september 2020/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 

att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas, 
 
 
 
2020-08-17 XXX Fastighetsreglering - Underrättelse 

om avslutad förrättning K19417 
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§ 211 Handlingar för kännedom september 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2020-08-06 – 2020-08-26 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom 2020-08-06 - 2020-08-26 
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§ 212 Beslutsuppföljning september 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt besluts-
underlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2020-08-25 
Ärenderapport mätningskontoret 2020-08-24 
 
 
 
 
 


