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§ 235 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att till justerare utse Gitte Ejdetjärn till att justera protokollet. 
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§ 236 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 237 Presentation av 3D projekt Norrevångskolan 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Till dagens sammanträde är lärarna Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson från 
Norrevångskolan inbjudna. De kom på en delad andra plats under Guldäpplefinalen i 
Stockholm. De prisades för sitt arbete med att använda 3D-skrivare och digitala 
ritverktyg i undervisningen. 
 
Juryns motivering löd: För att Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson med ett innovativt 
sätt att arbeta nära lokalsamhället, såsom modellbygge i 3D av Karlshamn utvecklat till 
ett demokratiprojekt, motiverar eleverna till kunskap om teknik och samhälle – på riktigt. 
Professionella digitala verktyg, ritverktyg och 3D-skrivare används på ett genomtänkt 
sätt. Med utrymme för kreativa processer blir fler flickor intresserade av teknikämnet. 
 
Norrevångskolans elever har haft ett nära samarbete med stadsbyggnadsavdelningen 
och stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic i olika projekt, bland annat 
modeller av Östra Piren och Karlshamns innerstad. Även elever på andra skolor har 
blivit involverade i projekten som arbete med otrygga platser. Resultaten har lämnats 
vidare till Brottsförebyggande Rådet. 
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§ 238 XXX olovlig rivning av två växthus på runt 680 m2, före beslut om anmälan 

och startbesked 2020/2294 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att påföra byggherrarna och fastighetsägarna XXX, XXX, och XXX en 
byggsanktionsavgift av 224 202 kronor enligt 9 kap. 15 § 4 p plan- och byggförordningen 
(2011:338) 
 
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 föreslagit att påföra en byggsanktionsavgift har 
byggherrarna och fastighetsägarna fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden 
fattar beslut i ärendet. Byggherrarna och fastighetsägarna har inte yttrat sig. 
 
Du som byggherre och fastighetsägare 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 
 
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 
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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 
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 
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Beslutet skickas till fastighetsägarna och byggherrarna: 
 
XXX 
XXX 
XXX 
 
Avgift: 56 051 kronor   611-311-2021-687 
 
(Faktura skickas separat) 
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§ XXX Uppförd mur utan erforderligt lov 2020/2264 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 12 § 8 p plan- och byggförordningen (2011:338) föreslå att en 
byggsanktionsavgift av 15 609 kronor påförs byggherren och fastighetsägaren XXX om 
muren på fastigheten inte rivs inom 7 månader från det att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs ges byggherren 
och fastighetsägaren möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på 
nämndens sammanträde 2020-11-18. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-11-16. 
 
Sammanfattning 
 
2020-06-29 inkom en anonym anmälan om olovligt byggande på fastigheten.  
Efter kontakt med fastighetsägaren, som köpte fastigheten i slutet av 2019, kommer det 
fram att murar och stödmurar på runt 30 meter totalt byggts utan bygglov på fastigheten. 
Bygglov har sökts i efterhand 2020-08-05, och ansökan om bygglov i efterhand prövas 
för närvarande. Berörda grannar håller på att höras för närvarande. Byggherren har för 
avsikt att göra rättelse genom att riva muren till våren enligt uppgift. 
 
Det syns tydligt på foton från 2017 att den nya muren och stödmuren byggts efter 2017. 
Kommunicering har skett inom 5 år från att muren byggdes vilket är ett krav för 
utfärdande av byggsanktionsavgift enligt 11 kapitlet § 58 plan- och bygglagen 
(2010:900). En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kapitlet § 53 plan- och bygglagen 
(2010:900) tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Inget skäl för nedsättning av byggsanktionsavgiften enligt 11 kapitlet § 53a plan- och 
bygglagen (2010:900) bedöms finnas i detta fall. 
 
Beslutsunderlag 
 
Anonym anmälan om olovligt byggande  
Bildcollage på muren 
Uträkning av byggsanktionsavgift 
 
Beslutet skickas till  
 
Byggherren och fastighetsägaren: XXX 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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§ 240 XXX Olovlig uppställning av container på prickmark i minst två år 2020/2315 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 6 § 2 p plan- och byggförordningen (2011:338) föreslå att en 
byggsanktionsavgift av 15 301 kronor påförs byggherren XXX och byggherren/ 
fastighetsägaren XXX om containern inte tas bort från fastigheten innan detta beslut 
vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs, ges byggherren 
och byggherren/fastighetsägaren möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i 
ärendet på nämndens sammanträde 2020-11-18. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit 
in till byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-11-16. 
 
Sammanfattning 
 
2020-08-18 inkom en anonym anmälan om ovårdad fastighet från en upprörd bybo. 
Bybon undrar om det får se ut som det gör enligt bilden till anmälan år efter år. 
Containern förefaller ha stått på platsen minst sen 2018 enligt flygfoton, 2016 fanns den 
inte på fastigheten. Containern måste placerats på fastigheten någon gång mellan 2016 
och 2018 enligt historiska bilder och flygfoton. 
 
Inget bygglov för containerns varaktiga uppställning finns. Containern bedöms kräva 
bygglov för upplag med stöd av 9 kapitlet  1 § 2 punkten plan- och byggförordningen 
(2011:338). Det bedöms inte lämpligt att pröva bygglov i efterhand för denna 
uppställning av container eftersom detaljplanen inte tillåter separata 
komplementbyggnader, och containern inte heller bedöms passa in i bebyggelsen med 
stöd av 2 kapitlet 6 § 1 punkten plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Om inte containern flyttas från platsen kan ytterligare dubblerad byggsanktionsavgift 
komma att utfärdas med stöd av 9 kapitlet 2 § plan- och byggförordningen (2011:338). 
Det finns därmed möjlighet att ta ut flera hela tiden dubblerade byggsanktionsavgifter för 
att rättelse ska uppnås genom att containern tas bort från fastigheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Anmälan, diarieförd 2020-08-18 
Bildcollage  
Uträkning byggsanktionsavgift 
 
Beslutet skickas till: 
 
Byggherren: XXX 
Byggherren och fastighetsägaren: XXX 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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§ 241 Hästaryd 5:19 Forsbackavägen 12 A Tillbyggnad av uteplats 2020/2240 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå 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 föreslagit avslag på ansökan om bygglov har sökanden fått 
möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Sökanden har inte 
yttrat sig. 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
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: Pär-Magnus Ström, Kyrkogatan 21, 37421 
Karlshamn 
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Avgift 3 000 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 242 XXX Nybyggnad av stödmur 2020/2478 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap 30 § Plan-och bygglagen (2010:900) 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov ges sökanden 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-11-18. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-11-16. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser bygglov i efterhand för byggnation av stödmur på fastigheten XXX. 
 
Intressenter i ärendet är: Sökande, XXX, nämns som sökande i texten nedan. Granne 
på fastigheten XXX, XXX och XXX, nämns som granne i texten nedan. Ombud för 
grannen på fastighet XXX är advokat XXX på Polaris Advokatbyrå, nämns som ombud i 
texten nedan. 
 
Bakgrund 
 
Ansökt mur har behandlats i två tidigare bygglovsansökningar. Aktuellt ärende är det 
tredje.  
 
Tidigare lov 
Bygglovsärende Nr.1; dnr 2017/1896 beslutat den 20 juni 2017 § 665/17, överklagades 
av granne via ombud. Länsstyrelsen i Blekinge upphäver (Länsstyrelsens Dnr.403-31 
89-201 7 beslut daterad 2017-09-01) byggnadsnämndens beslut samt återförvisar 
ärendet till nämnden för ny handläggning. 
 
Bygglovsärende Nr.2 
Sökande väljer att inkomma med en ny bygglovsansökan med nya ritningar. 
Ärendet skickas ut till grannar för yttrande den 23 november 2017. 
Den 13 december 2017 inkommer ett mail från ombudet där grannen vill ha svar på 
frågor gällande markutfyllnad runt muren innan de kunde tänka sig godkänna 
byggnationen av muren. 
Svar på frågorna skickades till ombudet den 19 december 2017. 
Grannen inkom med ett positivt yttrande via ombudet till byggnationen efter det att man 
tagit del av sökandes svar på frågorna. Yttrandet utan erinran är daterad 2018-01-11. 
 
Bygglovet beviljades den 5 februari 2018 med beslut § 157/18 
Startbesked beviljades den 5 februari 2018 med beslut § 158/18 
 
Initiering av tillsynsärende 
Ombud initierar tillsynsärende den 24 juni 2020 via mail till handläggaren.  
Mailet beskriver kortfattat att man misstänker att byggnationen av muren inte följer det 
givna bygglovet, § 157118 daterad 2018-02-05. Tillsynen bedrivs i separat eget ärende.  
  

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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Kontakt med sökande 
Vid kontakt med sökanden konstateras att muren har börjat att uppföras likt ritningar och 
handlingar för det första bygglovet Nr.1 som länsstyrelsen återförvisade för vidare 
handläggning. I ärendet finns inget giltigt bygglovsbeslut.  
Vid kontakt med sökande och dennes entreprenör så har gjutning med armering redan 
skett och den byggda muren står på plats med formen för gjutningen kvar. 
 
Aktuellt ärende 
Sökande väljer att söka ett nytt bygglov i efterhand, Nr.3, på befintlig uppförd mur. Detta 
efter att viss rättelse utförts gällande avståndet mellan mur och grannens tomtgräns. 
Muren kapades av och berörd del togs bort. Marken ska återställas till den ursprungliga 
nivån där muren är borttagen. 
Grannar har getts möjlighet till yttrande i ärendet. Ett negativt yttrande har inkommit via 
ombud. 
 
Inmätning av kvarvarande del av muren har utförts av Karlshamns kommuns 
mättekniker. Inmätningen visar avvikelse i förhållande till den placering som 
nybyggnadskartan visade i det beviljade bygglovet. 
Differensen är att muren har placerats ca 300mm (0,3m) närmare strandlinjen i den 
östra änden och ca 1800mm (1,8m) närmare strandlinjen i den västra änden. Muren är 
även betydligt högre i verkligheten än det som är beviljat i gällande lov. 
 
Motivering av beslut 
Muren är till 100 % placerad på punktprickad mark som inte får bebyggas. Muren är 
13,1m lång och 2,3m hög och bedöms inte kunna vara en liten avvikelse.  
Förslag till beslut är därmed att ansökan avslås med stöd av 9 kap 30 § då ansökan 
strider mot gällande detaljplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13 
Ansökan, daterad 2020-08-14 
Beskrivning, inkommen 2020-08-17 
Situationsplan, inkommen 2020-08-17 
Sektion stödmur, inkommen 2020-08-17 
Ritning stödmur och uppfyllnad mot stödmur, inkommen 2020-08-17 
Yttrande, inkommen 2020-08-17 
Grannens yttrande via ombud, daterad 2020-09-29 
Grannens initiering av tillsynsärende, daterad 2019-12-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Grannens ombud: Polaris Advokatbyrå, att; XXX, Sveavägen 64, 11134 Stockholm 
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§ 243 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 att 
byggnadsägare XXX påförs en byggsanktionsavgift om 35 782 kronor om inte rättelse 
skett, genom att byggnaden på flytpontonen har tagits bort eller flyttats till den plats som 
beviljats i bygglov § 201/2018 daterat 2018-12-05, senast 120 dagar efter att det beslut 
som detta förslag till beslut kan leda till, har vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs, ges 
byggnadsägaren möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på 
nämndens sammanträde 2020-11-18. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-11-16. 
 
Sammanfattning  
 
Byggnadsnämnden beslutade § 147/2019, daterat 2019-06-26 att påföra 
byggnadsägare XXX en byggsanktionsavgift på 71 563 kronor om inte rättelse skett, 
genom att byggnaden på flytpontonen hade tagits bort eller flyttats till den plats som 
beviljats i bygglov § 201 daterat 2018-12-05, senast 120 dagar efter att beslutet vunnit 
laga kraft. Dessa 120 dagar hade förlöpt 2020-01-06. Rättelse skedde dock sannolikt 
2019-12-21, genom att hela flytpontonen togs bort. Samma dag lades hela flytpontonen 
tillbaka enligt det bygglov § 201/2019 som beviljats 2019-10-09. Dock utan att ett 
startbesked för bygglov § 201/2018 hade efterfrågats och därmed inte getts. 
 
Enligt 10 kap. 3 § 1 punkten, Plan- och bygglagen, får en åtgärd inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller 
rivningslov. Enligt 11 kap. 51 § ska tillsynsmyndigheten (byggnadsnämnden) ta ut en 
särskild avgift (byggsanktionsavgift) om någon bryter mot denna bestämmelse. 
Därför tas ärendet nu upp igen. 
 
För att rättelse ska anses ha skett ska byggnaden som uppförts utan erforderligt 
startbesked tas bort eller flyttats till den plats som beviljats i bygglov § 201 daterat 2018-
12-05. 
 
Om detta inte har skett senast 120 dagar efter att beslutet som detta förslag till beslut 
kan leda till, har vunnit laga kraft, ska en byggsanktionsavgift på 71 563 kronor påföras 
byggnadsägaren. Byggsanktionsavgiften är 143 127 kronor, enligt 9 kap. 6 § 4 punkt, 
Plan- och byggförordningen (2011:338, PBF). Eftersom bygglov förelåg genom beslut § 
201/2019 kan byggsanktionsavgiften halveras till 71 563 kronor, i enlighet med 9 kap 3a 
§ plan och byggförordningen (2011:338,PBF). 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13  
Redovisning av byggsanktionsavgift  
Foton från platsbesök 2019-05-15  
Foto från platsbesök 2020-10-07 
Yttrande från byggnadsägare 2020-10-03 
Ritning och illustration som låg till grund för beslut om bygglov § 201/2018, 2018-12-05  
Beslut § 147 om sanktionsavgift, daterat 2019-06-26  
Beslut § 201/2019 om beviljat tidsbegränsat bygglov, daterat 2019-10-09 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att byggsanktionsavgiften sätts ner till en fjärdedel, 
vilket innebär en avgift på 35 782 kr. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner 
att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsägare: XXX 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun, Rådhuset, 374 81 Karlshamn 
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§ 244 Karlshamn 5:1 (N114042 Yttervägga) Nybyggnad av mast och teknikbodar 

2019/3487 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap 31 §, 2 kap 2 § samt 2 kap 6 § plan 
och bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov ges sökanden 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-11-18. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-11-16. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av mast för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål 
bestående av ett 42 meter högt ostagat torn samt två tillhörande teknikbodar, på 
fastigheten Karlshamn 5:1. En yta som är ca 50 kvm kommer att grusas upp. Marken 
består idag av skog, mestadels bok. 
 
Den valda platsen på fastigheten Karlshamn 5:1 ligger utanför område med detaljplan 
men innanför riksintresset för kulturmiljövård K6 Karlshamn. Masten placeras strax norr 
om område som berörs av strandskydd. Placeringen är i skogbevuxet område i 
Väggaparken, drygt 100 meter från Saltsjöbadsvägen. Närmsta bostadshus ligger ca 
100 meter från den tänkta placeringen. Berörda grannar och remissinstanserna har 
beretts möjlighet att yttra sig. Bygglovet har kungjorts i två lokaltidningar BLT och 
Sydöstran den 29/2 2020 samt på kommunens hemsida på den digitala anslagstavlan. 
Närmsta grannar (Saltsjöbadsvägen 25-45 samt Karlshamn 5:4, Karlshamn 5:23, 
Karlshamn 5:21) har hörts med grannehörande via brev. 
 
Sökande har 2020-09-02 inkommit med en markundersökning. Inga av de analyserade 
ämnena påträffades i förhöjda halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark. 
 
Förutsättningar, tidigare ställningstaganden  
 
I översiktsplanen ingår området (A7 Vägga) inom område med utvecklingsinriktning 
Idrott och friluftsliv. I dessa områden ska kommunen verka för god infrastruktur, värna 
och utveckla natur, kultur och friluftsvärden mm. Området beskrivs i översiktsplanen 
som ett av Karlshamns viktigaste tätortsnära grönområde med oersättlig betydelse för 
fritidsliv och rekreation i kommunen. Området är också mycket viktigt för turismen.  
(Karlshamn 2030, utvecklingsstrategier) 
 
2013 antogs ett planprogram för Väggaområdet, syftet var att förstärka områdets 
karaktär som allmänhetens mötesplats för rekreation och friluftsliv. I programmet ingår 
platsen för mastens placering i område I. Vägga rekreationsmiljö. Vägga 
rekreationsmiljö invigdes 1898. Byggnaderna i området uppfördes företrädesvis i slutet 
av 1800‐talet och början av 1900‐talet. Många av de stora villorna har välbevarade 
detaljer, tidstypiska tak‐ och fasadmaterial och fina trädgårdar eller rester av sådana 
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runtomkring. Vid idrottsvägen finns exempelvis den välbevarade Villa Albertsberg som 
är Byggnadsminnesförklarad. 
 
Området är i främsta hand avsett som ett rekreations‐ och friluftsområde. Inom området 
finns ett större sammanhängande naturområde och genom detta ett antal gångstråk av 
varierande storlek. I skogen finns både grövre bok, tall och ek och partier med senvuxen 
skog på hällmark samt kärrpartier. Inga ingrepp bör göras som påverkar naturmiljön 
negativt. I planprogrammet slås fast att kommunen bör utreda möjligheten att bilda ett 
naturreservat för ett större kustområde och där bör Vägga rekreationsmiljö kunna ingå. 
(Program för Väggaområdet, antagandehandling 131204). 
 
I Kunskapsunderlag för riksintresse kulturmiljö, Karlshamn område K6, beskrivs den 
historiska bakgrunden till Väggaparken. Området var naturområde som efter 1800 talets 
mitt kom att uppskattas för dess friska luft och rekreation i stadens närhet. Underordnat 
parken tilläts sedan enstaka sommarvillor, men de fick inte inskränka på parken, 
inhägnader tilläts exempelvis inte. Husen skulle ligga insmugna på stora naturtomter 
längs vägen ut till Vägga och runt en kärna vild skog. De skulle dyka upp som pittoreska 
inslag under skogspromenaden. För att bevara och utveckla det riksintressanta området 
ska dess karaktär av friluftspark med gles bebyggelse i nära anslutning till naturen 
bevaras. Utveckling för rekreation och friluftsliv som är tillgänglig för alla, ligger i linje 
med riksintresset. 
 
Yttranden från Remissinstanser  
Lagfaren ägare kommunen  
Inget att erinra. Markförvaltare Martin Einarsson har varit på plats och träffat 
representant för mastägaren. Arrendeavtal kommer att tecknas om bygglov beviljats. 
Markförvaltare Linnéa Persson har inget att erinra, men påpekar att så få träd som 
möjligt ska tas ner. 
 
Sjöfartsverket har inga invändningar mot att bygglov ges i enlighet med ansökan. 
 
Miljöförbundet Blekinge väst  
Området kring Vägga hyser höga naturvärden knutna till de gamla, grova ädellövträden. 
Det finns flera skyddsvärda träd relativt nära aktuell plats. Platsen för bygglovet omfattas 
av kartskiktet ”Framtida havsnivåer – säkerhetsnivåer”. Placeringen är i anslutning till en 
uppställningsplats för båtar, vilket medför att det kan finnas markföroreningar på platsen. 
 
Yttrande från Länsstyrelsen ur kulturmiljösynpunkt  
Teletornet är högt och kommer att synas långt i öppna områden. Ur kulturmiljösynpunkt 
är det dock framförallt riksintresset för kulturmiljövård K6 Karlshamn och då i synnerhet 
Väggaparken som kan påverkas. Väggaparken har fungerat som ett sommarnöje och 
rekreationsområde för Karlshamnsborna sedan 1800-talet och framåt. Parken är 
trädbevuxen vilket kommer att minska det synliga inslaget från teletornet. Länsstyrelsen 
bedömer att teletornet, särskilt sommartid, inte kommer synas särskilt mycket. Ett 
anläggande av tornet bryter inte heller mot de Att tänka på-punkter som finns i 
kunskapsunderlaget för riksintresset. Tornet bedöms av länsstyrelsen inte ha någon 
större negativ påverkan ur kulturmiljösynpunkt. 
 
Länsstyrelsen avdelningen för samhällsbyggnad och miljöskydd  
Ärendet har varit på samråd hos länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kap 6 §. Platsen 
ligger inom ett område klassat som riksintresse för högexploaterad kust och inom 
biosfärsområde Blekinge Arkipelag. Enligt länsstyrelsens kartmaterial finns ett antal 
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skyddsvärda träd i närområdet. Flera rödlistade och även fridlysta arter knutna till 
ädellövträd har enligt uppgifter i artportalen påträffats i området. Dock finns inga fynd 
noterade i direkt anslutning till platsen där masten planeras att uppföras. Länsstyrelsen 
besökte den aktuella platsen den 21 november 2019. Länsstyrelsen har ingen 
information om några kända naturvärden som kan komma att påverkas på den aktuella 
platsen. Länsstyrelsen bedömer därför att den aktuella åtgärden kan ske enligt anmälan 
och kompletterande försiktighetsmått, utan att väsentligt ändra naturmiljön eller skada 
naturvärden.  
 
Trafikverket  
Trafikverket har gjort bedömningen att den föreslagna placeringen av tornet inte 

påverkar järnvägens radio‐ och telesystem (se bilaga) I samband med transport av torn 
till uppställningsplats kan det krävas förstärkningsarbeten på allmän väg. Trafikverket 
förutsätter att såväl kostnader för eventuella förstärkningsarbeten som kostnader för att 
åtgärda skador som kan uppkomma på och vid allmän väg vid transport av tornet 
bekostas av exploatören. 
 
Försvarsmakten  
Eftersom denna specifika mast inte är inom ett påverkansområde för buller eller annan 
risk eller påverkansområde övrigt samt är under 45 meter (totalhöjd över marken) och 
inom sammanhållen bebyggelse enligt Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000, 
behöver ärendet inte remitteras till Försvarsmakten. Försvarsmakten kommer således 
inte att handlägga detta ärende. 
 
Luftfartsverket har inget att erinra mot etableringen enligt remissvar. Sökande har 
beställt en flyghinderanlys av luftfartsverket. Analysen består av två delar, dels analys 
avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV och dels analys avseende berörd flygplats 
med dess luftrum, in- och utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt 
hinderbegränsande områden. LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att 
invända mot planerad etablering. Masten hamnar inom luftrum för berörda flygplatser 
men påverkar inte höjdmässigt. 
 
Ronneby Flygplats  
Hänvisar till försvarsmakten.  
 
Kristianstad Flygplats  
Har inget att invända mot det planerade uppförandet av en telemast på fastigheten 
Karlshamn 5:1. Placeringen skulle inte påverka flygtrafiken på Kristianstad Österlen 
Airport på ett negativt sätt.  
 
Uppgifter om strålning från Strålskyddsmyndigheten:  
För att kunna bedöma om strålningen påverkar människors hälsa och säkerhet måste 
operatören redovisa radiovågornas effekttäthet (watt per kvadratmeter) för platser där 
allmänheten vistas. Dessa nivåer bör inte överstiga referensvärdena i SSMFS 2008:18 
(2-10 watt per kvadratmeter beroende på frekvens). Operatören bör även kunna visa på 
vilket avstånd som referensvärdena överskrids. Referensvärdena skyddar mot alla 
säkerställda hälsorisker. Deras beräkningar ska utgå från värsta fall och baseras på 
uteffekt, antennvinst, frekvens, lobvinkel och antennhöjd summerat för de olika 
antennerna och systemen.  
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Sökandes svar angående strålning:  
Vi kan inte redovisa radiovågornas effekttäthet för platser där allmänheten vistas före 
basstationen tagits i drift. Det måste mätas specifikt när basstationen är i drift. Det är 
inte sannolikheten att några gränsvärden överskrids om antenner placeras uppe i ett 
torn. Om oro för det finns efter att basstationen är byggd får väl kommunen låta utföra 
en kontroll för att säkerställa att värden inte överskrids. Om gränsvärden mot förmodan 
skulle överskridas får operatören stänga ner anläggningen eller reducera 
sändningseffekt för att komma till rätta med det. Det myndigheten rekommenderar för att 
minska exponeringen av radiovågor är att använda handsfree eller telefonens 
högtalarfunktion.(Se informationsblad från strålskyddsmyndigheten)  
 
Yttranden med erinran från grannar  
Ägare till byggnaden på XXX har anfört att underlaget för att kunna göra en bedömning 
är helt otillräckligt. Placeringen i Väggaparken ifrågasätts av personen som vill se 
förslag på alternativa lokaliseringar.  
 
Bemötande på yttrande: Byggnadsnämnden gör bedömningen att underlaget är 
tillräckligt för att kunna göra en bedömning i ärendet. Dock har sökande inte inkommit 
med förslag på alternativ placering, vilket byggnadsnämnden begärt.  
 
Ägare till byggnaden på XXX vill inte ha någon mast med hänsyn till strålning och det 
kosmetiska, de skriver att de vill se alternativ till placeringen.  
 
Bemötande på yttrande: Vad gäller strålning så finns gräns- och riktvärden som bygger 
på resultat från forskning. Människor ska inte utsättas för fält som överstiger dessa 
värden. Det är verksametsutövaren som är ansvarig att kontrollera att gränsvärdena inte 
överskrids. Om klagomål inkommer till tillsynsmyndigheten kommer de att kräva 
redovisning av radiovågornas eftekttäthet för platser där människor vistas varaktigt och 
verksamhetsutövaren kan då behöva vidta åtgärder så att gränsvärdena inte överskrids. 
 
Ägare till byggnaden på Karlshamn XXX, bestrider tillstånd att etablera och bygga 
nämnda mast utifrån miljöbalken och riksintresset för Väggaområdet. Riksintresset 
innebär att naturvård, kulturmiljövård, och friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön. 3 kapitlet 6 paragrafen miljöbalken.  
 
Ägare till byggnaden på XXX på Karlshamn 5:1 motsätter sig planerna på byggnad av 
mast och teknikbodar. De skriver: ”Enligt situationsplanen är masten och övriga 
anläggningar placerade i Väggaparken på ett avstånd på ca 50-75 meter från vår bostad 
på Karlshamn 5:1. Placeringen i Väggaparken alldeles intill en högt frekventerad 
promenad och motionsstig (kärleksstigen) är högst förvånande. Politiker och tjänstemän 
har i alla sammanhang påpekat det unika med Väggaparken och att man vill värna 
området och dess unika karaktär. En dyl. anläggning förstör området. Vi vill också 
uttrycka vår oro för strålningsrisken från masten. Vi hoppas och förutsätter att ansökan 
avslås.” 
 
Ägare till byggnader på XXX är emot ansökan p.g.a. den stora strålningsrisken, enl. 
strålningsstiftelsen.se där de nämner extremt hög strålning på avstånd upptill 300 m. 
Samt att masten stör landskapsbilden och är dåligt för företaget Pys Inn som ligger i 
huset vilket ägaren bygger ut och satsar på. Ägaren tror inte att deras kunder ser 
strålningsrisken som positiv och hänvisar till att kommunen skulle bli mer 
företagsvänliga. 
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Boende på XXX vill absolut inte ha telefonmast i Vägga på grund av strålningsfaran, de 
vill inte utsätta sina barn för farlig strålning.  
 
Sökandes svar på inkomna yttranden  
Operatörerna har i uppdrag att förbättra täckningen för elektronisk kommunikation. Detta 
för att möjliggöra att fler får tillgång till snabbt mobilt bredband samt ett stabilt och väl 
fungerande nät för elektronisk kommunikation. I första hand används befintlig 
infrastruktur men där detta inte är möjligt måste nya master/torn etableras.  
Radiomaster utgör en del av infrastrukturen och tjänar ett stort allmännyttigt ändamål. 
Anläggningen är en del av det nationella mobilnätet och ska betjäna omkringliggande 
områden. Det är oundvikligt att en mast/torn på grund av sin höjd i många fall blir synlig 
från flera håll och ibland måste placeras nära bebyggelse och i områden där många 
människor vistas. Trots att en anläggning av aktuellt slag kan upplevas som en 
olägenhet måste därför enskilda räkna med att de kan tvingas tåla ett förhållandevis 
stort intrång i sin närmiljö. När det gäller rättspraxis där man i Rå 2010 ref 62 fått rätt till 
placering av basstation mindre än 50 meter från närmsta bostadsbyggnad. Det framhålls 
särskilt att det intrång som allmänheten måste tåla på grund av det starka 
samhällsintresset för utbyggnaden av trådlös kommunikation kan komma till stånd.  
 
Det är viktigt att ha jämn spridning på basstationerna så att de inte kommer för nära 
varandra och täcker samma område då de kan störa ut varandra. I det aktuella området 
finns inga befintliga master för Net4mobility att nyttja/samlokalisera med för att får 
erforderlig täckningsgrad i området: det planerade tornet på fastigheten Karlshamn 5:1 
behövs för att täcka in närområdet med omnejd där det periodvis vistas mycket 
människor. Sökande anser att bygglov bör beviljas enligt ansökan. 
 
Byggnadsnämndens bemötande på inkomna yttrande 
Byggnadsnämnden gör bedömningen att underlaget är tillräckligt för att fatta beslut i 
ärendet. Dock har sökande inte inkommit med förslag på alternativ placering. Enligt dom 
2018-P 10659, bör det som regel krävas att den som ansöker om bygglov för en 
telemast etc. på mark som inte är planlagd för detta ändamål presenterar utredning om 
möjliga alternativa placeringar. Det överensstämmer också väl med regleringen i 2 kap. 
2 § PBL, där det föreskrivs att prövningen i ärenden om lov ska syfta till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för 
med hänsyn till beskaffenhet läge och behov. Eftersom det  ”periodvis” vistas mycket 
människor i området (exempelvis under båtmässan) bör människor kunna stå ut med 
olägenheten att ha dålig täckning under den avgränsade tiden. 
 
Vad gäller strålning så är det enligt miljöbalken den som bedriver en verksamhet som är 
skyldig att utföra egenkontroll. Det innebär att verksamhetsutövaren är ansvarig för att  
strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden, för nivåerna på de radiofrekventa fälten där 
människor vistas varaktigt inte överskrids. Om klagomål inkommer till 
tillsynsmyndigheten på basstationer/utomhusantenner kan krav ställas på den som 
driver verksamheten att redovisa nivåerna på de radiofrekventa fälten där människor 
vistas varaktigt. Verksamhetsutövaren kommer också att behöva vidta åtgärder för att 
referensvärden inte ska överskridas. (Folkhälsomyndigheten, elektromagnetiska fält).  
 
Motivering /skäl till beslut  
Vid prövning av frågor enligt plan och bygglagen ska hänsyn tas till både enskilda och 
allmänna intressen (Plan- och bygglag 2 kap 1 § 2010:900) I detta ärende behandlas två 
allmänna intressen som delvis står i motsats till varandra. God infrastruktur i form av 
mobiltäckning samt säkerställande av markens befintliga användning som skogspark 
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och rekreationsområde, även det allmänna intresset att värna ett landskapsområde med 
höga kulturhistoriska värden vägs in i bedömningen.  
 
Enligt plan- och bygglag, 2 kap 6 § (2010:900 ) ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda platsen på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan. En mast innebär en påverkan på landskapsbilden oavsett var den 
uppförs men detta är ett mycket känsligt område med höga natur- kultur- och 
rekreationsvärden. Bedömningen är att landskapsbilden kommer att påverkas negativt 
av ett högt torn som syns långt och är ett främmande inslag i miljön som består av park 
med lång historisk kontinuitet och som är tydligt avläsbar i landskapet och har höga 
rekreations- och skönhetsvärden. Därför bör det utredas om det finns en mer lämplig 
placering av masten. 
 
Platsen för mastens placering, precis invid den så kallade kärlekstigen bedöms påverka 
platsens upplevelsevärden. Platsen som idag är en skogsstig, genom den kärna av vild 
skog som de stora sommarvillorna skulle placeras runt. Platsen bedöms inte upplevas 
på samma sätt om en anläggning av industriell karaktär med fundament och teknikbodar 
på en grusad yta om ca 50 kvm placeras där. 
 
Plan och bygglagens 2 kap 2 § anger att prövningen i ärenden om lov enligt denna lag 
ska syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 
ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.  
 
Miljöbalkens 3 kap 6 § (1998:808) anger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skadar natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och 
i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
 
Miljöbalken 2 kap 6 § (1998:808) anger att för en verksamhet eller åtgärd som tar i 
anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn 
till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljön. Vid prövning av lokaliseringen ska en allsidig 
bedömning av platsens lämplighet göras och det är verksamhetsutövaren som ska förse 
prövningsmyndigheten med det underlag som behövs för övervägandena inför beslutet.  
 
Väggaparken är Karlshamns viktigaste tätortsnära grönområde och bedömningen är att 
parkmiljön kommer att förvanskas, att natur och kulturvärden på platsen kommer att 
minska och därmed att en telemast på den sökta platsen inte är den mest lämpade 
markanvändningen eller att placeringen av masten på den sökta platsen från allmän 
synpunkt medför en god hushållning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-07 
Ansökan, inkommen 2019-10-25  
Situationsplan, inkommen 2020-02-17  
Karta, inkommen 2019-10-25  
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-10-25  
Yttrande från sjöfartsverket, inkommit 2020-02-20  
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Yttrande från miljöförbundet, inkommit 2020-02-26  
Yttrande från Trafikverket inkommit 2020-03-10  
Yttrande från Ronneby flygplats inkommit 2020-03-11  
Yttrande från Länsstyrelsen angående kulturmiljö inkommit 2020-03-05  
Beslut från Länsstyrelsen med bilagor, inkommit 2020-02-17  
Yttrande från luftfartsverket, inkommit 2020-03-04  
Yttrande med erinran XXX, inkommit 2020-03-02  
Yttrande med erinran XXX, inkommit 2020-03-13  
Yttrande med erinran XXX, inkommit 2020-03-15  
Yttrande med erinran XXX, inkommit 2020-03-17  
Yttrande med erinran XXX, inkommit 2020-03-14  
Yttrande med erinran XXX, inkommit 2020-03-13  
Sökandes svar på yttranden, inkommit 2020-03-27  
Fotomontage inkomna, 2020-03-09  
Informationsblad från strålsäkerhetsmyndigheten, inkomna 2020-03-20  
Yttrande från lagfaren ägare inkommit, 2019-11-08  
Yttrande från markförvaltare, inkommit 2020-04-09  
Rapport, markundersökning inkommen 2020-09-02 
Yttrande från byggherren, inkommit 2020-04-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Net4mobility HB c/o Netel AB, Pontonjärvägen 10, 96143 Boden 
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§ 245 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 

 Annons till tjänsten som planarkitekt är inte publicerad ännu, förvaltningen 
avvaktar kommunfullmäktiges beslut om mål och budget i november 

 

 Ramavtal med konsult har tecknats som innebär att stadsbyggnadsavdelningen 
kan åberopa planarbeten i utvalda planer 

 

 Pågående planprojekt. 
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§ 246 Sammanträdestider för byggnadsnämnden 2021 2020/2976 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa sammanträdestider för byggnadsnämnden 2021 enligt följande: 
 
20 januari 
24 februari 
24 mars 
14 april 
5 maj 
26 maj 
23 juni 
25 augusti 
22 september 
13 oktober 
3 november 
24 november 
15 december 
 
att sammanträdena börjar 08:15. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till sammanträdestider för byggnadsnämnden 2021 har tagits fram och 
presenteras för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstemän 
Kommunkansliet 
Hemsidan 
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§ 247 Redovisning av delegationsbeslut 28 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 2020-09-24 – 2020-10-13. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2020-09-24 – 2020-10-13 
Rapport delegationsbeslut 2020-09-24 – 2020-10-13 ByggR 
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§ 248 Underrättelser från Lantmäteriet 28 oktober 2020/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2020-09-24 Mörrum 71:2 Underrättelse om avslutad 

förrättning –ledningsförrättning 
berörande Mörrum 71:2 
K15514 
 

2020-10-06 Hultet 1:8 Underrättelse om avslutad 
förrättning – fastighetsreglering 
Hultet 1:8 och Hultet 1:9 
K20154 
 

2020-10-07 Frostenstorp 1:2 och 
Frostenstorp 2:11 

Underrättelse om begärd 
förrättning – fastighetsreglering 
Frostenstorp 1:2 och 2:11 
K20267 
 

2020-10-08 Guö 3:1 Underrättelse om avslutad 
förrättning – ledningsrättsåtgärd 
VA-ledningar Guö 3:1 m.fl. 
K17466 
 

2020-10-12 Borvidsmåla 1:12 Underrättelse om avslutad 
förrättning – 
fastighetsbestämning och 
reglering Borvidsmåla 1:12 och 
Hjärtsjömåla 1:26 
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§ 249 Handlingar för kännedom 28 oktober 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2020-09-24 – 2020-10-13 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Handlingar för kännedom 2020-09-24 – 2020-10-13 
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§ 250 Beslutsuppföljning 28 oktober 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning  
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 13 oktober 2020  
Ärenderapport mätning 201013 
 


