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§ 213 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att till justerare utse Lars Hasselgren (M) till att justera protokollet. 
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§ 214 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 215 Karlshamn 5:20 Planläggning - planbesked 2020/2179 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess 
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
Upplysning 
 
Fastigheten Karlshamn 5:20 ligger helt inom strandskyddat område och för att få 
bebygga fastigheten måste sökande få dispens från- eller genom planläggning ansöka 
om att få strandskyddet upphävt. För att få strandskyddet upphävt måste planen uppfylla 
något av de särskilda skäl som anges i 7 kap. 18 c § MB. Det är viktigt att sökande är 
medveten om att även om en detaljplan tas fram så finns det ingen garanti att man får 
upphäva strandskyddet. Väljer sökande att driva planen kommer densamma bli tvungen 
att stå för alla kostnader som en planläggning innebär men det finns ingen garanti för att 
planen kan bli antagen på grund av strandskyddet. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om planläggning för fastigheten Karlshamn 5:20 inkom den 3 juli 2020 från 
JSB Construction AB. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för fortsatt 
restaurangverksamhet men också möjliggöra för en konsthall och bostäder ovanpå 
verksamheterna. 
 
Fastigheten är lokaliserad i området Vägga, cirka två kilometer sydost om Karlshamn 
centrum. Platsen omfattas av gällande översiktsplan Karlshamn 2030 under område A7. 
Vägga-Kollevik. Huvudsaklig utvecklingsinriktning är idrott och friluftsliv. För området 
finns planprogram, Program för Väggaområdet som antogs av kommunfullmäktige år 
2014. Programmet anger att framtida markanvändning ska vara inriktad på 
verksamheter inom kultur- och turistsektorn samt restaurang. Alla väsentliga 
förändringar ska ske enligt gällande eller ny detaljplan. Vid ny bebyggelse ska hänsyn 
tas till omgivande bebyggelse och naturmiljö. Naturens värde ska inordnas som en 
kvalité. I samband med programmets framtagande gjordes en utredning om fastighetens 
framtida användning. I utredningen presenteras tre olika alternativa framtida sätt att 
använda och bebygga fastigheten. Utredningen visar att fastigheten skulle kunna 
bebyggas utan att inkräkta på omkringliggande frilufts- och rekreationsområde. 
 
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller av några områdesbestämmelser. 
Området räknas som samlad bebyggelse och ligger inom kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Till fastigheten finns en befintlig angöring 
från Saltsjöbadsvägen. Terrängen är något kuperad med tallskog och klippor som sluttar 
ner mot havet. Runt om fastigheten finns skyddsvärda träd och söder om fastigheten 
finns två registrerade fornlämningar. Däremot finns det inga skyddsvärda träd eller 
registrerade fornlämningar på aktuell fastighet.  
 
Aktuellt område ligger inom det geografiska riksintresseområdet för kustzonen 4 kapitlet 
miljöbalken och riksintresse för totalförsvaret, lågflygningsområde 3 kapitlet miljöbalken. 
Platsen ligger även inom strandskyddat område.  
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Delar av Vägga-området är påverkat av stigande havsnivåer. Fastigheten Karlshamn 
5:20 är inte påverkat av stigande havsnivåer eller av kustöversvämning. Det finns inga 
registrerade lågpunkter på fastigheten som kan leda till översvämning till följd av kraftigt 
regn eller skyfall.  
 
För ärendet har berörda myndigheter inkommit med synpunkter på ansökan. 
Synpunkterna återges sist i tjänsteskrivelsen samt finns de att läsa separat på 
stadsbyggnadsavdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2020-07-03 
Situationsplan, daterad 2020-07-03 
Vision och projektbeskrivning, daterad 2020-07-03 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-22 
Yttrande från Karlshamns Energi Vatten AB, inkommen 2020-07-16 
Yttrande från gata-och trafikenheten, inkommen 2020-07-17 
Yttrande från försvarsmakten, inkommen 2020-07-23 
Yttrande från Karlshamns energi AB, inkommen 2020-08-14 
Yttrande från Trafikverket, inkommen 2020-08-07 
Yttrande från Tekniska verksamheten, inkommen 2020-08-14 
Yttrande från mark- och exploatering, inkommen 2020-07-24 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkommen 2020-09-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden JSB CONSTRUCTION AB, BOX 56, 374 02 Asarum 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Nanny Strand 
 
Avgift 14 190 kronor   611-311-2020-689, Attest  
 
(faktura skickas separat) 
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§ 216 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 

 Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar att planarkitekt Nanny Strand kommer 
att avsluta sin tjänst i Karlshamns kommun och börja arbeta i Ronneby kommun. 
Ny tjänst som planarkitekt ska rekryteras. 
 

 Stadsbyggnadsavdelningen har inte drabbats av pandemin. 
 

 Stadsarkitekten har varit på Karlshamnsbostäder AB för diskussion och 
information om kommande projekt.  
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§ 217 Detaljplan för Reval 15 och Reval 16 - beslut om att starta planarbete 

2020/548 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
Reval 15 och Reval 16. 
 
Sammanfattning 
 
Stefan Lindström Property AB ansökte 2020-02-06 om planläggning för Reval 15 och 
16. Ansökan avser borttagning av tomtindelning för sammanslagning av fastigheter och 
möjlig utökad byggrätt. Byggnadsnämnden ställde sig 2020-05-13 positiv till att pröva 
ansökan i en detaljplaneprocess. Nu föreslås att byggnadsnämnden tar beslut om att 
stadsbyggnadsavdelningen påbörjar planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planbesked, daterat 2020-05-13. Protokollsutdrag BN § 113/2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden Stefan Lindström Property AB, Boktryckargatan 1, 374 32 Karlshamn 
Emina Kovacic, Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Elisabeth Rydberg, Arkitekt 
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§ 218 Namnsättning av kvarter inom detaljplaneområde för Karlshamn 6:5 

(Brandstation) m fl 2020/1252 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bordlägga ärendet fram till dess att ett köp av fastigheten är genomfört. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planen är att skapa möjligheter för en ny brandstation med tillhörande 
funktioner på delar av fastigheterna Karlshamn 6:5 och Karlshamn 6:1. Behov finns av 
att sätta namn på ett eventuellt nytt framtida kvarter, vilket kommer att bildas om 
avstyckning sker från Karlshamn 6:5.  
 
Under samrådet inkom fyra namnförslag för det nya kvarteret. Namnförslag inkom även 
gällande vägnamn, men det finns inget behov av ett nytt vägnamn inom planområdet.  
 
Följande kvartersnamn föreslogs; Kvarteret Brandmästaren, Kvarteret Sirenen, 
Kvarteret Grenröret och Kvarteret Flamman.  
 
I närområdet finns bland annat kvartersnamnet Byggmästaren (Beijer). Då 
Byggmästaren namnsattes 1990 angavs att ”Inom Tubbarydsområdet har kvarteren 
namn efter olika yrkesgrupper som t ex Åkaren, Stensättaren, Rörmokaren m fl till vilken 
kategori det föreslagna kvartersnamnet kan inordnas.” 
 
När kvartersnamn inom planområdet ”Västerport” togs fram 2010 användes samma 
tema (yrkesgrupper) och de fastställda kvartersnamnen är Timmermannen, 
Skomakaren, Reparatören, Taktäckaren, Köpmannen och Maskinisten. 
 
Nuvarande brandstation ligger inom kvarteret Brandmannen.  
 
Namnberedningsgruppen har gjort bedömningen att det är lämpligt att fortsätta inom 
kategorin yrkesgrupper inom det nu aktuella planområdet. 
 
Namnberedningsgruppen föreslog i granskningsskedet kvartersnamnet Brandmästaren. 
Inga synpunkter har inkommit på förslaget och namnberedningsgruppen föreslår nu att 
byggnadsnämnden, mot bakgrund av ovan och ärendet i övrigt, antar kvartersnamnet 
Brandmästaren, se kartbilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-21 
Kartbilaga 
Inkomna namnförslag 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ärendet bordläggs fram till dess att ett köp av 
fastigheten har genomförts. 
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Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar enligt sitt yrkande och finner att detta är 
nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 220 Planändring Västerport Karlshamn 6:1 och 7:1 - beslut om samråd 2020/656 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2020-09-22, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av planändringen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en ny MKB därför inte 
krävs. 
 
Sammanfattning 
 
Den 17 februari 2020 ansökte Karlshamns kommun om planändring för del av detaljplan 
A364 (Västerport). Ändringen innebär att planlagd väg regleras med nya marknivåer, 
detta för att minska mängden sprängmassor som ett resultat av detaljplanens 
genomförande. 
 
Syftet med ändringen är att minimera överskottet bergmassor vid sprängning och 
samtidigt kunna nå godtagbara nivåer med hänsyn till vägarnas lutning inom området. 
För att kunna göra detta behöver vägens marknivåer höjas. Ändringen skulle innebära 
en minskning av massöverskottet med cirka 35 % för hela planområdet vilket innebär en 
minskning på drygt 5 miljoner ton bergmassor. 
 
Eftersom förutsättningarna för hantering av dagvatten ändras i och med att vägarnas 
lutningar ändras har en ny dagvattenutredning tagits fram. I utredningen föreslås främst 
diken för hantering och rening av dagvattnet.  
 
Inga nya miljökonsekvenser bedöms genereras av planändringen. Däremot kommer 
effekterna av föreslagen planändring beskrivas i ett tillägg till befintlig 
miljökonsekvensbeskrivning eftersom flera av de redan identifierade konsekvenserna 
påverkas väsentligt av planändringen. 
 
Eftersom detta rör en planändring gäller befintliga plandokument helt, eller delvis, 
fortfarande även efter ändringen. Därför har en läsanvisning lagts till som inledning till 
den nya planbeskrivningen samt i tillägget till ursprunglig miljökonsekvensbeskrivning för 
ökad tydlighet.  
 
En konsekvens av föreslagen ändring är att lutningen på vägen blir betydligt större än i 
det ursprungliga planförslaget. Detta bedöms vara negativt ur tillgänglighetssynpunkt. 
Lutningen är dock nödvändig för att kunna minska påverkan som markberedningen i 
området leder till.    
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-10-07 

Sida 13(36) 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-23 
Plankarta med inarbetade planändringar, daterad 2020-09-22 
Illustrationskarta med inarbetade planändringar,  
Planbeskrivning, ursprunglig och kompletterande, daterad 2020-09-22 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-08-27 
Miljökonsekvensbeskrivning, ursprunglig och kompletterande, 2020-09-22 
Dagvattenutredning, daterad 2020-09-10 
Rapport masshantering med bilagor, daterad 2019-03-19 
Bilaga 1 - A364 Plankarta 
Bilaga 2 - A364 Samrådsredogörelse 1 
Bilaga 3 - A364 Samrådsredogörelse 2 
Bilaga 4 - A364 Utlåtande 
Bilaga 5 - A364 Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 
Bilaga 6 - A364 Checklista sociala konsekvenser 
 
Beslutet skickas till 
 
Mark och exploateringsingenjör: Susanne Norlindh  
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Projektledare William Lavesson 
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§ 221 XXX olovlig rivning av två växthus på runt 680 m2, före beslut om anmälan 

och startbesked 2020/2294 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att byggherrarna och fastighetsägarna XXX, XXX, och XXX påförs en 
byggsanktionsavgift av 224 202 kronor enligt 9 kap. 15 § 4 p plan- och byggförordningen 
(2011:338) 
 
att föreslå att byggsanktionsavgiften sätts ner till en fjärdedel, alltså till 56 051 kronor, 
med stöd av 11 kapitlet § 53a Plan- och bygglagen (2010:900) på grund av att avgiften 
inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts.  
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs, ges 
byggherrarna och fastighetsägarna möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas 
beslut i ärendet på nämndens sammanträde 2020-10-28. Ett eventuellt yttrande ska ha 
kommit in till byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-10-26. 
 
Sammanfattning 
 
Fastighetens bakgrund sett ur byggnadsnämndens perspektiv 
 
Växthusen bedöms enligt flygfoton totalt ha varit så stort som 4500 m2 enligt flygfoton 
från år 2003/2004, uppdelat i fem byggnadskroppar, så det har tidigare bedrivits en stor 
växthusverksamhet på fastigheten. 
2009 inkom till Miljöförbundet en anmälan om ovårdad tomt samt förfallna växthus på 
fastigheten. Senare samma år utreddes det om kommunen var intresserad av att köpa 
fastigheten, men det blev aldrig någon affär. Samma år ansökte tidigare ägare om 
rivningsanmälan inför rivning av växthus. 2010 fattades beslut om rivningsanmälan efter 
att ärendet varit på remiss hos Miljöförbundet. 2018 inkom en anonym anmälan om 
ovårdad fastighet, och ett nytt pågående tillsynsärende upprättades. Enligt anmälan 
finns det sönderslagna fönsterrutor och ser ovårdat ut på fastigheten. Vid platsbesök 
konstaterades att anmälan är riktig och det utreddes återigen om kommunen var 
intresserad av att köpa in fastigheten. Misstankar om att fastigheten kan vara förorenad 
uppkom och markundersökningar bedömdes krävas inför ett eventuellt köp, men det 
blev ingen affär denna gång heller. Fastigheten bedöms lämplig för en privat exploatör 
att planlägga och exploatera. Fastigheten köps i början på 2020 av tre kompanjoner 
som har för avsikt att riva de förfallna byggnaderna och göra något användbart av 
fastigheten. 
 
Rivningsrapport, byggherrarnas beskrivning av hur rivningen har gått till: 
 
Den 13 juli 2020 påbörjar vi nedmonteringen utav 2/3 delar av det större växthuset på 
fastigheten XXX. Delen av byggnaden som rivs är ca 700 kvadratmeter av den totala 
byggnadsytan av växthuset som innan dess fanns på fastigheten är cirka 1000 
kvadratmeter. Med grävmaskin plockar vi ner byggnaden som beskrivs närmare i 
teknisk beskrivning. Materialet sorteras i containrar och deponeras eller lämnas för 
återvinning. Markytan som är ren jord skrapas ytligt för att få bort mindre delar från 
rivningen men läggs på hög för eventuell provtagning efter föroreningar. Notera att inga 
markmassor har körts bort från fastigheten. Efter anmälan mot oss har inget rörts 
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förutom att området stängts av med grindar för att förhindra att obehöriga ska röra sig 
inom området. 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Fastigheten ligger precis utanför detaljplanerat område med detaljplanerat område 
söder och öster om fastigheten. 
Att riva en huvudbyggnad kräver anmälan enligt 6 kapitlet 5 § första stycket 1 plan- och 
byggförordningen (2011:338) samt startbesked enligt 10 kapitlet 3 § plan- och 
bygglagen (2010:900) innan det får utföras. Det stora växthuset bedöms vara 
huvudbyggnaden på tomten och inte en ekonomibyggnad. 
I detta fallet har rivning skett innan beslut om anmälan och startbesked fattats. Detta 
kräver anmälan i efterhand, vilket har lämnats in under september månad och skickats 
på remiss till Miljöförbundet på grund av potentiella föroreningar som kan finnas på 
fastigheten. Miljöförbundet förefaller positiva till anmälan om rivning i efterhand, och 
rivningen förefaller praktiskt på plats ha gått fackmässigt och miljömässigt rätt till.  
 
Att riva en huvudbyggnad utan anmälan och startbesked är förknippat med anmälan i 
efterhand och byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiften beräknas till 224 202 kronor, 
vilket bedöms bli en orimligt hög byggsanktionsavgift med tanke på förseelsen som 
skett. Plan- och bygglagen 11 kapitlet 53 a § säger: 

 
En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig 
proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller 
en fjärdedel. 
 
Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses 
vara av mindre allvarlig art. 
 
Denna situation, där byggherren gjort en egen bedömning av att anmälanspliktiga 
åtgärder ej kräver anmälan, står uppräknad som en förmildrande orsak som kan vara 
skäl för nedsättning av byggsanktionsavgiften på Boverkets hemsida Kunskapsbanken. 
 
Beslutsunderlag 
 
Yttrande från byggherrarna 
Situationsplan med rivna växthus inringade 
Bildcollage med utseende före och efter rivningen 
Rivningsrapport från byggherrarna 
Uträkning av byggsanktionsavgift 
Yttrande från Miljöbundet, med erinran, inkommen 2020-09-29 
 
Beslutet skickas till fastighetsägarna och byggherrarna: 
 
XXX 
XXX 
XXX 
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§ 222 XXX Olovlig uppfyllnad utan marklov 2020/1202 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 

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 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 föreslagit byggsanktionsavgift har byggherrarna fått 
möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Byggherrarna har 
inte yttrat sig. 
 
Ni kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande ska skickas till 
Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. Överklagandet ska ha 
kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du fått detta beslut, för 
vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
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. 
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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 
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: 
 
Fastighetsägare och byggherre: XXX 
Byggherre: XXX 
 
Avgift 6 044 kronor   611-311-2021-687, Attest: 
 
(Faktura skickas separat) 
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§ 223 Karlshamn 2:1 Tillsyn och kontroll av nybyggnad av flytponton samt 

servering 2019/1763 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att anse rättelsen som utförd och att därmed avskriva ärendet. 
 
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. 
 
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. 
 
Byggnadsägaren inkom med yttrande och foton 2020-10-05. 
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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 
Yttrande med foton från byggnadsägaren, inkommen 2020-10-05 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar rättelsen ska anses som utförd och att därmed 
avskriva ärendet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner 
att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsägare: XXX  
Byggnadsinspektör Thomas Norman 
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§ 224 XXX Ändrad användning samt invändig och utvändig ändring 2020/2387 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov, enligt 9 kap. 30 § 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 
 
Föreslagen åtgärd är att inreda en komplementbyggnad på fastigheten XXX i centrala 
Asarum. På fastigheten finns även en huvudbyggnad med lokal i bottenvåningen och 
bostad på övervåningen. 
 
Komplementbyggnaden som för länge sedan var ett garage på 42 m2 BYA fick 1959 
bygglov för att byggas till (förlängas) med ett lager på 55 m2 så att hela 
komplementbyggnaden blev 97 m2 BYA. Detta bygglov beviljades trots att detaljplanen 
tillät max 50 m2 BYA för komplementbyggnad. De senaste åren har 
komplementbyggnaden använts som ett komplement till bostadshuset. 
 
Nu föreslås i ansökan om bygglov att byggnaden görs om till en bostad för 
helårsboende. Även om det här är en ändrad användning så bedömer 
stadsbyggnadsavdelningen att det inte är en bygglovspliktig ändring till ett väsentligen 
annat ändamål, att inreda en bostad i en komplementbyggnad som använts som 
bostadskomplement. Däremot kommer en ny dörr och nya fönster tas upp, vilket 
bedöms som lovpliktigt. Dessutom är invändiga arbeten anmälningspliktiga enligt plan- 
och byggförordningen (2011:338). I den här typen av åtgärder är praxis att de 
anmälningspliktiga arbetena ingår i lovansökan. 
 
Bostadskomplementbyggnaden kommer liksom idag att ligga på samma fastighet som 
huvudbyggnaden och ha samma adress, el- och VA-försörjning samt även gemensam 
uppvärmning genom en kulvert från huvudbyggnaden. 
 
Åtgärden avviker inte från detaljplanen, varför inga grannar har getts möjlighet att yttra 
sig över förslaget. Däremot har närmast berörd granne inget emot förslaget, enligt 
inlämnad bilaga. Komplementbyggnadens storlek har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning. 
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Beslutsunderlag 
 
Ansökan om lov 
Sit.plan, planritning och fasadritningar befintlig byggnad 
Sit.plan, planritning, fasadritningar och sektionsritningar byggnad efter åtgärd 
Medgivande från granne 
Förtydligande avseende lovansökan 
 
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 

 redovisning av byggnadens energiprestanda 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 7 035 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 225 XXX Tillbyggnad av enbostadshus 2020/2334 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § 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. 
 
Sammanfattning 
 
Sökande inkom med en ansökan 2020-07-31 om tillbyggnad åt väster med 
vardagsrum/allrum på sitt bostadshus. Tillbyggnaden medför en avvikelse från gällande 
detaljplan avseende tillåten byggnadsyta av bostadshuset. 
 
Detaljplanen med beteckningen C1 i Mörrum medger 120 m² för huvudbyggnaden. 
Med den nya delen så blir huset efter byggnationen 142 m² vilket är en avvikelse på ca 
18,3%. Detaljplanen vann laga kraft 1954 och genomförandetiden har gått ut. 
 
Åtgärden får anses vara tidsenlig med dagens sätt att bygga enfamiljshus där utrymmen 
för gemenskap är en viktig del av huset. Byggnationen utförs inåt gården på husets 
baksida och blir därmed inte speciellt publik i sitt utförande. 
Byggnationen sker 3 m från närmsta gräns mot granne. Denna granne har gett sitt 
skriftliga medgivande på en situationsplan. 
 
Grannar har getts möjlighet till yttrande. 
 
Avvikelsen för åtgärden har bedömts som liten och förenlig med detaljplanens syfte och 
kommer att ge en mer ändamålsenlig användning av bostaden och bedöms kunna 
beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § Plan-och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-07 
Ansökan, daterad 2020-07-31 
Situationsplan, inkommen 2020-07-31 
Fasad- och sektionsritningar, inkomna 2020-07-31 
Planritning, inkommen 2020-08-10 
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För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 

 U-värdeberäkning enligt BBR 9:92 i den nya klimatskärmen 
 

Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Avgift 9 615 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 226 Hästaryd 5:19 Forsbackavägen 12 A Tillbyggnad av uteplats 2020/2240 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Jäv 
 
Magnus Olsson (M) och Ulrika Berggren (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov ges sökanden 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-10-28. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-10-26. 
 
Sammanfattning 
 
Sökande har inkommit med en ansökan 2020-07-13 om en tillbyggnad åt väster med ett 
glasat uterum. Åtgärden medför tre avvikelser från gällande detaljplan, C48, avseende 
plusmarkerad mark som endast får bebyggas med komplementbyggnad samt att den 
kommer närmare allmän platsmark än 4,5 m och byggnaden överstiger tillåten 
byggnadsyta. 
 
Den tidigare byggnationen har beviljats större byggyta än de 350m² som detaljplanen 
medger. Byggnadsytan är över 400m² i dagsläget. 
 
Denna del som är den nordligaste lägenheten i detta radhusområde ligger betydligt 
närmare allmän platsmark och plusmarkerad mark än de övriga lägenheterna. 
För övriga lägenheter i området har det bedömts att en liknande åtgärd varit möjlig. 
 
Med tre avvikelser från gällande detaljplan med beteckningen C48 föreslås avslag med 
stöd av 9 kap. 30 § Plan-och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-09 
Ansökan, daterad 2020-07-13 
Detaljplan, C48 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamnsbostäder, att: XXX, Kyrkogatan 21, 37421 KARLSHAMN. 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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§ 227 XXX Strandskyddsdispens i efterhand för förråd, vedbod och carport 

2020/2314 
 
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 beslutet 
tillhörande tomtplatsavgränsning. 
 
Upplysningar 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser dispens i efterhand från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för förråd, 
vedbod och carport.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan är ianspråktaget.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden. 
 
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. 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-21 
Ansökan, inkommen 2020-07-24 
Fasad- och planritning, inkom 2020-07-24 
Situationsplan, inkommen 2020-07-24 
Foton från platsbesök vid tillsynsärende, 2019-01-16 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-09-01 
Tomtplatsavgränsning, daterad 2020-09-21 
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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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§ 228 XXX Strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av bastu 2020/2414 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken ge dispens i efterhand 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 bygganden upptar på 
marken.  
 
Upplysningar 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser dispens i efterhand från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för 
byggnation av bastu på fastigheten XXX. Sökanden beskriver att de har renoverat en 
trampolin, två trappor och en bastu som byggdes senast 1963. Åtgärderna har gjorts på 
samma plats, med samma mått och utseende som ursprunget. Åtgärderna har utförts 
utan att påverkan värdena för växt-och djurlivet enligt sökanden. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan är i anspråkstaget då det på 
platsen funnits en byggnad på platsen tidigare, vilket verifieras av flygfoton från 1955-67 
och flera närboendes vittnesmål. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden. Det finns värden för friluftslivet på platsen som uppskattas av bygden som 
sökanden menar har tillgodosetts i ännu större utsträckning med utförda åtgärder. 
Sökanden har i ansökan, i textform, beskrivit bastuns ursprungsmått och utseende samt 
beskrivit hur bastun utformats i renoverat skick. Sökanden har även inlämnat bilder på 
före och efter återuppbyggnad av bastun. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och bedömer att åtgärden 
saknar särskilt skäl och att dispens inte bör ges. Se vidare miljöförbundets yttrande, 
daterat 2020-09-10. 
 
Byggnadsnämnden bedömning är att det särskilda skälet: 
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området, är tillämpligt i detta ärende. Byggnadsnämndens 
bedömning är vidare att bastun fyller en funktion som kan vara ett allmänt intresse som 
kommer många till gagn. Sammantaget beslutar byggnadsnämnden att grunder finns för 
att bevilja dispens i efterhand i ärendet. 
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Motivering av beslut 
På fastigheten XXX har det sedan innan 1975 stått en bastu på aktuell plats. Bastun har 
sedemera tyvärr förfallit och varit i dåligt skick. Sökande har därefter valt att ”renovera” 
bygganden. Byggnaden har enligt sökanden fått samma storlek som den förfallna 
byggnaden. 
 
I naturvårdsverkets handbok ”strandskydd- en vägledning för planering och prövning, 
2009:4” kan man läsa följande om en förfallen och övergiven byggnad: ”Om en byggnad 
är förfallen ska ett återställande av bygganden ses som en dispenspliktigt uppförande av 
en helt ny byggnad. Att vilja ersätta en sådan byggnad är i sig inte något särskilt skäl för 
dispens. Svårigheten ligger i att avgöra betydelsen av begreppet ”förfallen” och om 
förfallet är så stort att byggnaden inte längre kan användas för samma ändamål som 
den ursprungliga och att de arbeten som behöver utföras kan jämföras med att bygga 
nytt.  
 
Är avsikten att använda byggnaden för något annat ändamål än tidigare gäller inga 
andra bestämmelser än de som gäller för uppförande av en helt ny byggnad. Beror 
byggandens dåliga skick på att den i praktiken har övergivits och inte använts under 
lång tid kan de planerade arbetena inte anses som reparation utan som uppförande av 
en helt ny byggnad, se dom MÖD mål 74-08. En fråga som har betydelse för 
bedömningen är om omgivande mark har förvildats och kan anses tillgänglig för 
allmänheten eller om marken inte är tillgänglig för allmänheten. Att en husgrund finns är 
inte heller tillräckligt skäl för att byggnaden ska få byggas”. 
 
Det finns flera vägledande domar från mark- och miljödomstolen som rör förfallna 
byggnader som renoverats eller återuppbyggts. Se tex M5811-16 och M3630-19. På 
foton inlämnade av sökanden syns en skorsten, resterna av en grund och diverse 
trämaterial på marken. Det går inte att se väggar eller tak. Stadsbyggnadsavdelningen 
gör bedömningen att byggnaden varit i så dåligt skick att det inte är fråga om en 
”renovering” utan en nybyggnad på samma plats som den gamla bygganden. Den äldre 
byggnadens skick gör att den har haft ringa avhållande effekt och inte heller en 
privatiserande effekt då bostadshuset på fastigheten ligger långt bort. 
 
Sammantaget bedömer Stadsbyggnadsavdelningen att den äldre byggnaden var i så 
dåligt skick att återuppbyggnaden av den ska tolkas som en nybyggnad och att dispens 
därmed krävs. Byggnadsnämnden bedömning är att det särskilda skälet: behövs för en 
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området, är tillämpligt i detta ärende. Byggnadsnämndens bedömning är vidare 
att bastun fyller en funktion som kan vara ett allmänt intresse som kommer många till 
gagn. Sammantaget beslutar byggnadsnämnden att grunder finns för att bevilja dispens 
i efterhand i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-21 
Ansökan, inkommen 2020-08-09 
Skrivelse/beskrivning, inkom 2020-08-09 
Situationsplan, inkommen 2020-08-09 
Foton, inkomna 2020-08-09 
Flygfoton 1955-67, inkomna 2020-08-09 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-09-10 
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Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken 
ge dispens i efterhand från bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för rubricerad 
åtgärd i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med sitt yrkande, det vill säga att ge dispens i efterhand. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
Länsstyrelsen i Blekinge, 37186 Karlskrona 
 
Avgift 9 933 kronor    611-311-2021-643. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 229 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av flerbostadshus 2020/1897 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om dispens, med stöd av 7 kap. 15 §, 18 b och 18 c § miljöbalken. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om strandskyddsdispens har 
sökanden fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Sökanden har inte yttrat sig. 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser 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,   Kom-
munen 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 sak-
nas 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.  
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Stadsbyggnadsavdelningen gör vidare bedömningen att inte heller något av de andra 
särskilda skälen i 7 kap. 18 c § Miljöbalken är tillämpliga i detta fall.  
 
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 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) yrkar att ansökan ska beviljas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, det vill säga att avslå ansökan om 
dispens. 
 
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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§ 230 Information om digitalisering av bygglovsprocessen 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck visar det nya systemet ByggR och hur det går till att 
ansöka om bygglov genom den nya e-tjänsten. 
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§ 231 Redovisning av delegationsbeslut 7 oktober 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2020-09-09, § 204. Dessa beslut ska anmälas till byggnadsnämnden för att vinna laga 
kraft. Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2020-08-27 – 2020-09-23. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2020-08-07 - 2020-09-23 
Rapport delegationsbeslut 2020-09-01 - 2020-09-23 ByggR 
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§ 232 Underrättelser från Lantmäteriet 7 oktober 2020/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas; 
 
 
2020-08-28 Guö 1:53, 1:65, 1:66 Fastighetsreglering - 

Underrättelse om avslutad 
förrättning K2017 
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§ 233 Handlingar för kännedom 7 oktober 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2020-08-27 – 2020-09-23 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2020-08-27 - 2020-09-23 
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§ 234 Beslutsuppföljning 7 oktober 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 22 september 2020 
Ärenderapport mätning 2020-09-21 
 


