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§ 251 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Stefan Sörensson (L) till att justera protokollet. 
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§ 252 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 253 Byggnadsnämndens ekonomiska rapport januari - oktober 2019/2793 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa den ekonomiska rapporten för perioden januari-oktober 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämndens verksamheter har upprättat ekonomisk rapport för perioden januari-
oktober 2020. 
 
Byggnadsnämnden har en positiv avvikelse om 286 tkr, budget beräknas balansera över 
året. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomisk rapport för byggnadsnämnden januari-oktober 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Verksamhetsstrateg Annelie Gustavsson 
Verksamhetscontroller Annette Ericsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 254 Detaljplan för Karlshamn 5:20 - Beslut att starta planarbete 2020/2179 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
fastigheten Karlshamn 5:20 (Saltsjöbaden). 
 
Sammanfattning 
 
JSB Construction AB ansökte om planläggning 2020-07-03. Syftet med planläggningen 
av fastigheten Karlshamn 5:20 är att möjliggöra för restaurangverksamhet, konsthall och 
bostäder. Byggnadsnämnden ställde sig 2020-10-07 positiv till att pröva ansökan i en 
detaljplaneprocess. Nu föreslås att byggnadsnämnden tar beslut om att 
stadsbyggnadsavdelningen påbörjar planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag planbesked byggnadsnämnden § 215, daterat 2020-10-07 
Situationsplan, daterad 2020-07-03 
Vision och projektbeskrivning, daterad 2020-07-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: JSB Construction AB, Box 56, 374 02 Asarum  
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic  
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 255 XXX Uppförd mur utan erforderligt lov 2020/2264 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 12 § 8 p plan- och byggförordningen (2011:338) påföra 
byggherren och fastighetsägaren XXX en byggsanktionsavgift av 15 609 kronor om 
muren på fastigheten inte rivs inom 7 månader från det att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit att en byggsanktionsavgift påförs byggherren 
och fastighetsägaren har denne fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar 
beslut i ärendet. Byggherren och fastighetsägaren 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 
 
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 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-12 
Anonym anmälan om olovligt byggande  
Bildcollage på muren 
Uträkning av byggsanktionsavgift 
 
Beslutet skickas till  
 
Byggherren och fastighetsägaren: XXX 
 
Avgift: 15 609 kronor   611-311-2021-687, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 256 XXX Olovlig uppställning av container på prickmark i minst två år 2020/2315 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 12 § 4 p plan- och byggförordningen (2011:338) utfärda 8 041  
kronor byggsanktionsavgift till byggherren XXX och byggherren/ fastighetsägaren XXX 
om containern inte tas bort från fastigheten innan detta beslut vunnit laga kraft.  
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit att en byggsanktionsavgift påförs har byggherren 
och byggherren/fastighetsägaren fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar 
beslut i ärendet. Ett yttrande från byggherren/fastighetsägaren inkom 2020-11-15. 
Yttrandet ändrar dock inte nämndens bedömning i ärendet. 
 
Du som fastighetsägaren/byggherre 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 
 
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 förefaller enligt flygfoton placerats på fastigheten någon 
gång mellan 2016 och 2018 enligt tolkning av flygfoton. 
Placeringen av containern enligt flygfoton från 2018 och från i början på juni 2020 
förefaller sammanfalla vilket tillsammans men den anonyma anmälan tyder på att 
upplaget av container på platsen utan bygglov skett i minst två år.  
 
Inget bygglov för upplag av container på fastigheten finns. Det bedöms kräva bygglov 
för upplag av container med stöd av 6 kapitlet 1 § 2 p plan- och byggförordningen 
(2011:338).  Det ska utredas om det är lämpligt att pröva bygglov i efterhand för 
uppställning av container och eventuellt för stenblock- grus- och jordhögar på platsen 
invid containern. 
 
Byggherrarna och fastigsägaren har yttrat sig och anger att containern innehåller 
byggmaterial och att anser att containern kan stå kvar på platsen. Containern bedöms 
av fotona att döma inte innehålla så mycket byggmaterial, och de verktyg och saker som 
finns i containern bedöms det finnas plats att förvara i den rymliga Bergsstugan som 
mestadels förefaller stå tom för närvarande. Det är oklart när det går att bygga någon 
form av garage på grund av pågående bygglovsprocess för garage som kan komma att 
överklagas i flera instanser.  
Det bedöms inte finnas ett absolut behov av att ha en container till framtida 
byggnationen av garage eftersom byggnation av garage inte absolut kräver en stor 
container för att kunna genomföras. Dock ska förutsättningarna för att om det är lämpligt 
att pröva tillfälligt bygglov för upplag i efterhand för container utredas. Även om upplaget 
av jord, grus och stora stenar kräver bygglov, och om det isåfall är lämpligt att pröva 
bygglov för det i efterhand ska utredas.  
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Upplysningar 
 
Om inte containern flyttas från platsen eller tillfälligt bygglov i efterhand för upplaget av 
container beviljas 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 
ske genom att containern tas bort från fastigheten, om inte tillfälligt bygglov i efterhand 
kan ges för containern. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 
Anmälan, diarieförd 2020-08-18 
Bildcollage olovligt upplag av container 
Yttrande angående olovlig uppställning av container på prickmark 
Uträkning byggsanktionsavgift för upplag av container 
 
Beslutet skickas till: 
 
Byggherren: XXX 
Byggherren och fastighetsägaren: XXX 
 
Avgift: 8 041 kronor   611-311-2021-687, Attest: 
 
(Faktura skickas separat) 
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§ 257 XXX Marklov i efterhand och nybyggnad av garage 2020/1650 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på marklovsansökan i efterhand med stöd av 9 kapitlet 35 § 1 p, 4 p 
och sista stycket med hänvisning till 2 kap 6 § första stycket 1 p och tredje sista stycket 
samt 8 kap 1 § 2 p plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att föreslå avslag på bygglovsansökan i efterhand för stödmuren med stöd av 9 kapitlet 
35 § 1 p, 4 p och sista stycket med hänvisning till 2 kap 6 § första stycket 1 p och tredje 
sista stycket samt 8 kap 1 § 2 p plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att föreslå avslag på bygglovsansökan för garaget med stöd av 9 kapitlet 30 § 1a, 2, 4 p 
med hänvisning till 2 kap 6 § första stycket 1 p och tredje sista stycket samt 8 kap 1 § 2 
p  plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan bygglov och marklov ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-12-09. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-12-07. 
 
Bakgrund till förnyad bygglovsprövning i ärendet 
 
2020-09-09 fattade byggnadsnämnden beslut om att bevilja marklov och bygglov i 
efterhand för utförd markuppfyllnad och mur samt bygglov för nybyggnad av garage. 
Detta trots att tjänsteskrivelsen föreslog beslut om avslag på grund av för stora 
planavvikelser och en bedömd betydande olägenhet för närmsta grannfastigheten. 
Beslutet överklagades av närmast berörda grannar som upplever en betydande 
olägenhet på grund av den olovliga stödmuren och uppfyllanden som skett på 
grannfastigheten samt för att de fruktar att det blir än värre om det planerade höga 
garaget får bygglov för att byggas.  
 
Berörda grannar hänvisar även till detaljplanen som inte tillåter separat byggda garage 
som den tolkas av Stadsbyggnadsavdelningen och Boverket, samt till det faktum att 
garaget till en viss del är inritad på mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas. 
 
Länsstyrelsen upphävde 2020-10-19 byggnadsnämndens beslut om att bevilja lov i 
efterhand för markuppfyllnad och stödmur samt för garage och återförvisade ärendet till 
kommunen för vidare handläggning. Länsstyrelsen hänvisar till 32 § förvaltningslagen 
(2017:900), och saknar en klargörande motivering av byggnadsnämndens beslut att 
bifalla bygglovsansökan, trots att förslag till byggnadsnämndens beslut var avslag. En 
klargörande motivering bedöms särskilt viktig i detta fall eftersom enskilda har motsatt 
sig till att bygglov beviljas och framfört flera beaktansvärda invändningar till stöd för att 
bygglov inte ska beviljas.  
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 enligt uppgift, djupt slukhål på tomten har fyllts igen, samt en stödmur 
på runt 6 meter byggdes. Marklov i efterhand och bygglov för garage har sökts 2020-05-

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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14. Ansökan har kompletterats 2020-06-29 och 2020-07-19. Detaljplanen föreskriver 
bostadsändamål och tillåter inte separata garage som planen tolkas av 
Stadsbyggnadsavdelningen och Boverket, det står uttryckligen att fristående uthus eller 
annan gårdsbyggnad inte får utföras. Enligt detaljplanen är det tänkt att garage och 
förråd ska inrymmas i huvudbyggnaden som enligt detaljplanen får vara maximalt 150 
kvadratmeter, samt ytterligare 50m2 garage och förråd får inrymmas i samma byggnad. 
Detta ger en maximalt tillåten byggnadsarea på 200 kvadratmeter. Befintlig 
huvudbyggnad tar enligt bygglovsritningarna 285 kvadratmeter på marken och den 
numera planstridiga användningen föreningslokal fanns redan innan detaljplanen 
genomfördes.  Runt 3 % av garagets yta, 1,5 m2, förefaller också vara placerat på 
prickad mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas.  
 
Eftersom ansökan avviker från detaljplanen på två sätt har berörda grannar hörts, varav 
tre hörts med erinran. Sökande har fått möjlighet att bemöta dessa yttranden och har 
bemött ett av dem. Närmsta grannar med erinran upplever redan idag en stor olägenhet 
på grund av stödmuren och utfyllnaden som skett utan marklov och bygglov. Utsikten 
har förändrats från en slänt till en med stora stenar uppfylld stor parkering med fordon.  
 
Om garaget också byggs bedöms olägenheten bli ännu större enligt närmsta berörda 
grannar. Olägenheten bedöms extra stor på grund av att närmaste grannarna har 
uterum, i form av ett växthus, och uteplats beläget i tomtgränsen och denna nya utsikt 
uppfyllanden och det planerade garaget bedöms utgöra en betydande olägenhet.. 
Utöver detta bedöms garaget vara planstridigt på två sätt, samt medföra en betydande 
olägenhet speciellt för närmsta berörda grannfastighet. 
 
Bemötande av inkommit yttrande från byggherrarna och fastighetsägaren daterat 
2020-11-15 
 
Bemötande av yttrande som anger att mer än hälften av fastigheterna har bygglov 
för fristående garage: 
 
Enligt primärkartan görs bedömningen att endast 7 av 41 fastigheter inom gällande 
detaljplan har byggt fristående garage, och inte hälften som byggherrarna och 
fastighetsägaren anger.  
Detta fastigheter som har separata garage, förefaller vara byggda någon gång i slutet på 
1900-talet, mellan 1975 och 1993 enligt tolkning av flygfoton. På den tiden tillämpades 
begreppet liten avvikelse inte lika strikt som idag, utan avvikelser från även nya 
detaljplaner beviljades i större utsträckning än idag.  
 
Inga bygglov inom gällande detaljplan för separata fristående garage finns diarieförda i 
våra diariesystem Ephorte och Winess som användes under 2000-talet fram tills idag. 
 
Bemötande av yttrande som anger att granne med erinran fått bygglov för 
fristående komplementbyggnad: 
 
Granne med erinran har 2012 fått bygglov för fristående växthus i tomtgräns. Denna 
relativt lilla lågt placerade komplementbyggnad bedömdes som en liten avvikelse och 
förenlig med detaljplanens syfte. Närmsta granne, representant för föreningen som då 
ägde Bergsstugan på XXX, gav sitt skriftliga medgivande till byggnation i tomtgräns. 
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Bemötande av yttrande som anger att garaget inte är inritat på prickmark: 
 
Enligt skalmätning på detaljplanen samt enligt mätning av mätenheten i kartsystemet 
finns det 9 meter prickad mark som inte får bebyggas utmed den norra gränsen, vilket 
garaget till en liten del är inritad i.  
 
Upprättaren av situationsplanen förefaller missat att uppmärksamma att utdraget ur 
primärkartan redovisar inmätta tak och inte inmätta ytterväggar, vilket sammanfaller med 
detaljplanen som förefaller redovisa byggnadernas ytterväggar och inte yttertak. Runt 
1,5 m2 eller 3 % av garagets storlek bedöms vara inritad på mark som enligt 
detaljplanen ej får bebyggas. 
 
Motivering med paragrafhänvisningar för avslag på ansökan 
 
Paragrafhänvisning till markuppfyllnaden, stödmuren och muren: 
 

 9 kapitlet 35 § 1 p och 4 p och sista stycket med hänvisning till 2 kap 6 § första 
stycket 1 p, 8 kap 1 § 2 p plan- och bygglagen (2010:900) 

 
Syftet med uppfyllnaden är att bygga ett planstridigt garage, vilket gör att den strider mot 
9 kapitlet 35 § 1 p plan- och bygglagen (2010:900).  
Detta medför störningar och betydande olägenheter för omgivningen enligt 9 kapitlet 35 
§ 4 p plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Markuppfyllnaden, stödmuren och muren bedöms inte lämplig med hänsyn till natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kapitlet 6 § 
första stycket 1 p och tredje sista stycket plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Markuppfyllnaden och stödmuren bedöms inte ha god form- färg- och materialverkan 
enligt 8 kap 1 § 2 p plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Åtgärden bedöms inte vara en liten avvikelse från detaljplanen och heller inte vara 
förenlig med syftet med detaljplanen eller bestämmelserna i plan- och bygglagen 
(2010:900). Detta enligt 9 kapitlet 35 § sista stycket plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Paragrafhänvisning till avslag på bygglovsansökan för garaget: 
 

 9 kapitlet 30 § 1a, 2 p plan- och bygglagen (2010:900) 
 

 9 kapitlet 30 § 4 p med hänvisning till: 2 kap 6 § första stycket 1 p och tredje 
stycket, 8 kap 1 § 2 p plan- och bygglagen (2010:900), 

 
Syftet med uppfyllanden är att bygga ett fristående garage, vilket strider mot 9 kapitlet 
30 § 1a p och 2p plan- och bygglagen (2010:900).  
Detta medför störningar och betydande olägenheter för omgivningen enligt 9 kapitlet 35 
§ 4 p plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Garaget bedöms inte lämpligt att bygga med hänsyn till natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kapitlet 6 § första stycket 1 p och 
tredje sista stycket plan- och bygglagen (2010:900). 
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Garaget bedöms inte ha god form- färg- och materialverkan enligt 8 kap 1 § 2 p plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Bakgrund och överväganden 
 
Enligt fastighetsägaren har hon bostad i Skåne och har därför inte haft anledning att 
söka bygglov för ändrad användning från föreningslokal till permanentbostadshus. När 
fastigheten köptes 2015 var den tänkt att användas till klädförsäljning, kursverksamhet 
och festlokal. Eftersom fastigheten enligt uppgift inte används till eller är tänkt att 
användas till permanentboende bedöms det inte finnas ett absolut behov av ett separat 
garage för bil och båt samt till förvaring av trädgårdsmöbler, möbler och 
trädgårdsmaskiner. Förråd för fastighetens behov borde finnas plats att anordna i den 
stora huvudbyggnaden som enligt bygglovsritningarna har en byggnadsyta på runt 285 
kvadratmeter. Som detaljplanen tolkas är tanken att förråd och garage ska inrymmas i 
huvudbyggnaden. Att förvara bil och båt bedöms det inte finnas ett absolut behov av 
eftersom tanken från fastighetsägaren enligt uppgift aldrig varit att någon ska bo i huset, 
även om det finns tankar på att det kan komma at ske i framtiden. Därmed finns det 
inget absolut behov av att förvara bil och båt i en separat byggnad på fastigheten om 
den inte används till bostadsändamål eller har bygglov för att användas till 
bostadsändamål. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 
Nya bilagor sen tidigare beslut om att bevilja bygglov 2020-09-09 
Beslut från Länsstyrelsen om att ärendet återförvisats tillbaka till Byggnadsnämnden 
Överklagan från granne 
Överklagan från granne 
 
Bilagor som även fanns med i beslut om bygglov 2020-09-09 
Bildcollage markuppfyllnad 
Bygglovsansökan 
Kontrollplan, situationsplan för garage, fasadritningar, planritningar, sektion och teknisk 
beskrivning. 
Situationsplan med markarbetets utbredning inritad, bilder och måttsättning av uppförd 
mur och marksektionsritningar. 
Foton på platsen garaget är tänkt att vara på med grannens uterum och uteplats i 
bakgrunden. 
Yttrande, med erinran, från delägare till XXX med bilder på utförd uppfyllnad. 
Yttrande, med erinran, från delägare till XXX. 
Yttrande, med erinran, från ägare till XXX 
Bemötande av yttrande från sökande på yttrande med erinran från ägare till XXX. 
Bemötande av XXX yttranden från sökande 
Yttrande från sökande angående förslag till förslag till byggnadsnämndens beslut 
Gällande detaljplan F4  
Planbestämmelser för gällande detaljplan F4. 
Översiktlig situationsplan 
Yttrande daterat 2020-11-15 
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Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar att nämnden står fast vid sitt tidigare beslut. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förvaltningens förslag mot Görgen Lennarthssons 
(SD) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: XXX 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-11-18 

Sida 16(42) 

 
 
§ 258 XXX Nybyggnad av stödmur 2020/2478 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30 § Plan-och bygglagen (2010:900). 
 
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 
 
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.  
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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.  
 
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 
 
Avgift: 3 000 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
(Faktura skickas separat) 
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§ 259 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) påföra byggnadsägare 
XXX 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 föreslagit att en byggsanktionsavgift påförs har 
byggnadsägaren fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Ett yttrande från byggnadsägaren inkom 2020-11-16. Yttrandet ändrar dock inte 
nämndens bedömning i ärendet. 
 
Du som byggnadsägare 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  
 
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 
Yttrande från byggnadsägare 2020-11-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsägare: XXX 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun, Rådhuset, 374 81 Karlshamn 
 
Avgift: 35 782 kronor   611-311-2021-687 
 
(faktura skickas separat) 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-11-18 

Sida 20(42) 

 
 
§ 260 Karlshamn 5:1 (N114042 Yttervägga) Nybyggnad av mast och teknikbodar 

2019/3487 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 31 §, 2 kap 2 § samt 2 kap 6 § plan och bygglagen 
(2010:900). 
 
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 
 
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 (XXX samt XXX, XXX, XXX) 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 
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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 
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. 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-11-18 

Sida 22(42) 

 
 
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 
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 
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uteffekt, antennvinst, frekvens, lobvinkel och antennhöjd summerat för de olika 
antennerna och systemen.  
 
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 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 
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strålningsrisken som positiv och hänvisar till att kommunen skulle bli mer 
företagsvänliga. 
 
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).  
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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 
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.  
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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  
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, 961 43 Boden 
 
För Kännedom:  
 
Kontrollansvarig: XXX, Netel AB, Florettgatan 12, 25467 Helsingborg  
XXX 
XXX  
XXX 
XXX 
XXX 
Elöverkänsligas förening i Blekinge, Ordförande XXX 
XXX 
 
Avgift: 9 000 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 261 Spiggen 4, Erik Dahlbergsvägen 101, Ändring av tidigare beviljat lov 

fasadändring och mur 2020/1618 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b § samt 8 kap 1 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Upplysningar 
 
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 
 
Bygglovet avser ändring av tidigare beviljat bygglov för tillbyggnad.  
(se: § 156 Spiggen 4, Erik Dahlbergsvägen 101, Tillbyggnad av affärshus 2020/1618, 
beviljat av nämnden 2020-06-24)  
 
Ändringarna innebär att byggnadens takfot och gavel kläs i corténplåt. 
Mur åt Erik Dahlbergsvägen tillkommer. Muren placeras i fastighetsgräns och även den 
kläs med corténplåt. Muren är 60 cm hög och 55 meter lång.  
 
Det tidigare beviljade bygglovet avviker från detaljplan eftersom den har en för stor 
bruttoarea. Muren avviker från detaljplanen eftersom den placeras på prickad mark 
(mark som inte får bebyggas). Fasadändringen bedöms uppfylla plan och 
bygglagstiftningens krav på god färg- form- och materialverkan (Plan- och bygglagen 8 
kap. 1 §). Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Det har inte inkommit några 
yttranden med erinran.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02  
Fasadritning, inkommen 2020-10-20 
Situationsplan, inkommen 2020-10-20 
Protokollsutdrag, 2020-06-24 
 
Startbesked 
 
Startbesked har utfärdats i tidigare beslut om lov 2020-09-23 § 947/20. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Familjen Hermansson, Ronnebygatan 7B, 37435, Karlshamn  
Kontrollansvarig: XXX 
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Avgift 3 500 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 262 Norrköping 10 (Vinkelgatan 8),  Förhandsbesked för tillbyggnad med ny 

entré B2020-184 2020/3243 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får 
påbörjas.  
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
Förhandsbeskedet omfattar endast tillbyggnad med ny entré. ”Plan gångväg” ingår inte i 
förhandsbeskedet och ingrepp i gårdens kullerstensbeläggning bör minimeras och 
markplaneringen bör tydligt redovisas i samband med bygglov.  
 
I händelse av grävarbeten måste ansökan göras till länsstyrelsen. 
 
Om föroreningar upptäcks i samband med grävning måste arbetet avbrytas och 
Miljöförbundet kontaktas. 
 
Ett eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 
374 81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre 
veckor från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län.  
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser förhandsbesked för tillbyggnad av ny entré på fastigheten Norrköping 10 
(Vinkelgatan 8). 
 
Karlshamns museum önskar förbättra tillgängligheten och brandsäkerheten i 
byggnaden. Detta genom att bygga en ny entrébyggnad med ingång från museigården 
samt invändigt installera en hiss. Terrassen på muséets gård med bred trappa och vita 
staket tas bort och ersätts av den nya entrébyggnaden. Fönsterpartiet öppnas upp. 
Gården nås genom grinden vid Vinkelgatan och passage över gården kan ske i samma 
plan fram till den nya entrébyggnaden med genomgång till husets lägsta plan där hissen 
landar. Samtidigt anpassas några våningsplan så att skilda utrymningsvägar säkerställs. 
Fönstren till höger och i nederkant på bilden ger ljusinsläpp till dagens lägsta entréplan. 
 
Historik  
Byggnaden som kallas Smithska huset uppfördes ursprungligen av Olof Gummesson 
Bergh och är ett av Karlshamns få äldre stenhus som uppfördes efter branden 1763. 
Byggnaden har stor betydelse för gatumiljön med dess välbevarade pampiga fasader 
mot Drottninggatan/Vinkelgatan.  
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Terrassen är troligtvis samtida med bygganden och har förmodligen tillkommit som en 
följd av nivåskillnaderna ner mot Mieån. Från början fanns flera nivåer på terasser 
omgärdade av smidesräcken eller balustrader. Terassen har ingen naturlig nivåkoppling 
till huvudbyggnaden utan har nåtts av trappor. Balkongen på andra våningen är sedan 
ombyggnaden 1960 borttagen. En geoteknisk undersökning av terrassytan har gjorts 
och ”stopp” har påträffats vid flera ställen, bedömda som sten/berg. 
 

 

 
Gällande planer och bestämmelser 
Fastigheten ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö, Karlshamn [K 6]. 
Området (Norra delen av Kv Norrköping och Triangeln) innehåller särskilt höga värden 
utifrån riksintresset eftersom både bostadshus och magasinsbyggnader finns kvar och 
visar på hela gårdsstrukturen. 
 
För fastigheten gäller detaljplan A 371, planen har som syfte att skydda och bevara 
befintlig bebyggelse och miljö. För fastigheten medges ändamålet (RKH) ”Kultur, kontor 
och handel” i kombination med en skyddsbestämmelse (q1):”Särskilt värdefull miljö som 
avses i 3 kap. 12 § PBL 1987:10. Byggnader får inte rivas. Befintliga huvudbyggnaders 
fasader och tak mot gata samt ekonomibyggnaders fasader och tak skall bevaras. 
Underhåll skall ske med ursprungliga material och kulörer.” Totalhöjd medges här till 22 
meter över grundkartans nollnivå och ska väl ansluta till angränsande kulturhistorisk 
bebyggelse.  

 
Byggnaden är särskilt värdefull och får inte förvanskas enligt 8 kap 13 § (plan- och 
bygglagen 2010:900) 
 

Här den äldsta bilden som visar på ytterligare en terrass (numera borta) 
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Skäl till beslut 
Åtgärden bedöms förenlig med gällande detaljplan och bedöms vara ett sådant tillägg 
som ligger inom ramen för vad byggnaden tål. Förslaget har arkitektoniska kvalitéter och 
är anpassat till den befintliga byggnaden. Placeringen in mot gården bedöms lämplig 
eftersom fasaderna mot gatan är skyddade i detaljplanen. Förslaget tar hänsyn till den 
befintliga byggnaden och bedöms därför inte förvanska byggnaden enligt 8 kap 13 § 
plan och bygglagen. 
 
Yttranden  
 
Berörda grannar och myndigheter har getts tillfälle att yttra sig. Det har inte inkommit 
några negativa synpunkter från grannar. 
 
Blekinge Muséum skriver att det inte bör föreligga några hinder för att genomföra 
projektet. Anledningen är i huvudsak att det redan skett stora förändringar på gården, 
samt att entrétillbyggnaden bedöms som underordnad befintlig bebyggelsestruktur 
(bedömning utifrån ritningsmaterialet). Viktigt att tänka på är att ny entré inte skjuter förbi 
norra husvinkelns västra gavel (om avvikelser från handlingarna blir nödvändiga).  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst skriver att förorenad mark kan förekomma, men att 
åtgärden bedöms begränsad. Eventuella överskottsmassor ska provtas så att de kan 
hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. Miljöförbundet upplyser också om att 
rivningsmaterial ska sorteras och att det eventuellt kan förekomma farligt avfall. (Se 
yttrandet i sin helhet). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-11-03, reviderad 2020-11-17 
Utredning, inkom 2020-11-03 
Situationsplan, inkom 2020-11-02 
Övrigt, inkom 2020-11-02 
Ansökan, inkom 2020-11-02 
Yttrande Miljöförbundet, inkom 2020-11-16 
Yttrande Blekinge Muséum, inkom 2020-11-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamns Museum, Vinkelgatan 8, 374 38 Karlshamn 
 
Avgift 7 900 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 263 Asarum 40:242 (Verkstadsvägen 13), Bygglov för nybyggnad av padelhall 

B2020-92 2020/3244 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b och 9 kap 31 c § plan- och bygglagen 
(2010:900)  
 
att bevilja marklov med stöd av 9 kap 35 § 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! 
 
Byggnadsnämnden vill uppmärksamma sökanden på att inför startbesked redovisa en 
yta för cykelparkering. 
 
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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av padelhall på fastigheten Asarum 40:242 
(Verkstadsvägen 13). Hallen får en byggnadsarea på cirka 1 500 kvm, byggnadshöjd 
6,7 m och en totalhöjd på cirka 10 meter. Byggnaden planeras att utföras med fasad i 
grå plåt, tak i svart papp och aluminiumfönster. Hallen är planerad för inomhusbanor, 
omklädningsrum och gemensamma utrymmen. Bygglovet avser även skylt på fasad 
samt parkering på mark. Bredvid hallen planeras två stycken utomhusbanor för padel 
omgärdade av plexiglas och galler. Ansökan avser även justering av markens höjd, med 
upp till 2 meter. 
 
Förutsättningar 
 
Gällande detaljplan, B 69 från 1995, anger användningen småindusti och hantverk. 
Aktuell ansökan strider mot detaljplanen. På grannfastigheten beviljades och uppfördes 
2019 en liknande hall med samma användning. Bygglovet föregicks då av ett positivt 
förhandsbesked. Nu finns ett behov av att utvidga verksamheten med ytterligare en hall i 
anslutning till befintlig. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet Blekinge Väst, Västblekinge Miljö AB, 
Fritidsenheten och Gatu-/trafikenheten Karlshamn kommun. 
 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst (MBV) rörande hälsoskydd och naturvård ska 
beaktas. MBV understryker att hänsyn till åkerholmar och stenmur ska visas och om 
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dessa påverkas av byggnationen ska sökanden kontakta länsstyrelsen angående detta 
samt erhålla besked i frågan. 
 
Karlshamns kommuns tekniska verksamhet Gata/Trafik har bland annat synpunkter på 
att det under vissa tider finns för få parkeringar inom fastigheten. Man ser även ett 
behov av en utbyggnad av gång- och cykelvägen längs med Verkstadsvägen. 
 
Fritidsenheten ställer sig positiva till förslaget och då det redan idag finns en befintlig 
padelhall på grannfastigheten ser fritidsenheten det som mycket lämpligt att utöka med 
denna nya byggnad då platsen redan är etablerad för padelsporten. 
 
Åtgärden är sådan att berörda grannar har underrättats om ansökan och getts tillfälle att 
yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Inga negativa synpunkter har 
inkommit. 
 
Skäl till beslut 
 
Åtgärden avviker från detaljplanen avseende användningen samt att en mindre 
utrymningstrappa byggs över mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. 
 
Bedömning görs att utrymningstrappans placering är en avvikelse som kan ses som 
liten enligt 9 kap 31 b. Den utgör en mycket liten del av den totala byggnadsarean och 
då användningen endast är till för nödsituationer kommer dess placering inte påverka 
grannfastigheterna negativt. 
 
Åtgärden bedöms vidare vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31c §, 
andra punkten, plan- och bygglagen (2010:900), alltså att åtgärden innebär en sådan 
annan användning av mark som utgör ett lämpligt komplement till den användning som 
har bestämts i detaljplanen. 
 
Padelhallen anses utgöra ett lämpligt komplement till den användning som bestämts i 
detaljplanen då användningen ger en positiv funktionsblandning i närområdet och 
bedöms kunna öka säkerheten för omkringliggande verksamheter eftersom människor 
kommer vistas i området även efter normal arbetstid och på helger. Byggnadens 
karaktär överensstämmer även med övriga industribyggnader i området och hindrar inte 
fortsatt utveckling av småindustri i området. Den kompletterande användningen anses 
till sin utbredning inte vara dominerande i förhållande till den användning som medges i 
detaljplanen. Den föreslagna användningen idrottsändamål anses inte ha 
omgivningspåverkan av störande karaktär. 
 
Bedömningen är även gjord utifrån platsens förutsättningar då det idag finns en befintlig 
idrottshall på grannfastigheten. 
 
Marken ändras mer än 50 cm. Sökanden har därmed sökt marklov för de förändringar 
som sker på tomten, undantaget den förändring i höjd under själva byggnaden som är 
prövad i bygglovsbeslutet. Prövning av förändringarna har gjorts mot 9 kap 35 § plan- 
och bygglagen och bedömning har gjorts att åtgärden är förenlig med gällande lagrum. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02 
Ansökan, daterad 2020-09-27 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkom 2020-09-27 
Nybyggnadskarta, inkom 2020-09-27 
Miljöförbundets yttrande, daterat 2020-10-19 
Gatu-/trafikenhetens yttrande, daterat 2020-10-12 
Fritidsenhetens yttrande, daterat 2020-10-14 
 
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 godkänts av BN 

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN. 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 

 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider 
för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: HD Active AB, XXX 
Fastighetsägare: Blekinge Bygg och Anläggning AB, Jannebergsvägen 10 A, 374 32 
Karlshamn 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 113 554 kronor    611-311-2021-670 
 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 264 Trålaren 3 Saltsjöbadsvägen 48 Bygglov för tillbyggnad av uterum B2020-

150 2020/3314 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 c § 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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av uterum på fastigheten Trålaren 3. På 
grannfastigheten, Trålaren 2, finns en byggnad som innehåller rökeriverksamhet, butik 
och restaurang. Tillbyggnaden byggs på mark söder om byggnaden, på Trålaren 3, som 
tidigare har använts som uteservering. Uterummet avses användas som en del av 
restaurangen. Fasaden föreslås kläs med vit liggande träpanel, tak med svart papp. Det 
nya uterummet får en area på cirka 60 kvm och ett skärmtak på cirka 20 kvm. Ett 
trädäck byggs runt byggnaden och en ramp tillkommer på fastigheten Karlshamn 5:1. 
En anpassning av golvhöjder görs i befintlig byggnad så att tillgängligheten förbättras. 
Bygglovet avser även ett plank mot väster, en skylt på fasad och en ny tillgänglig toalett 
i befintlig byggnad. 
 
Förutsättningar 
 
Gällande detaljplan, A 139 från 1957, anger användningen Jm, småindusti. Vid tiden då 
gällande detaljplan vann laga kraft, betydde användningen småindustri: ”Område får 
användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas 
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock 
anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom 
område”  
 

Aktuell ansökan strider mot detaljplanen då användningen av föreslagen tillbyggnad är 
restaurangverksamhet. Tillbyggnaden görs på en byggnad som sedan flera år innehåller 
en kombination av småindustri och restaurang. Produktion av rökta livsmedel sker i 
byggnaden som även innehåller en butik. Behov finns att utöka 
restaurangverksamheten.  

Enligt plan- och bygglagens 9 kap. 31 c §, kan bygglov medges för en annan 
användning av mark eller vatten om denna användning kan ses som ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Förutsättningar för att 
godta en sådan avvikelse är bland annat att genomförandetiden för planen har gått ut, 
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avvikelsen tillsammans med tidigare godtagna andra avvikelser inte är allt för 
omfattande, avvikelsen inte begränsar någon rättighet eller pågående verksamhet i 
omgivningen och avvikelsen inte medför betydande miljöpåverkan. 

Platsen för tillbyggnaden ligger på cirka +1,5 meter över havet, alltså lägre än riktlinjerna 
från Länsstyrelsen Blekinge Län (+2,4 för tillbyggnader). Sökanden är medveten om 
risken för stigande havsnivåer och de vattenskador detta eventuellt kan medföra på 
byggnaden. Föreslagen åtgärd är av enkel konstruktion och oisolerad. Nivån på färdigt 
golv, ca. +2,2 meter, har anpassats till befintlig byggnad för att god tillgänglighet ska 
uppnås. Detta sammantaget gör att avsteg från riktlinjerna bör kunna medges. 

Yttranden 
 
Åtgärden är sådan att berörda grannar har underrättats om ansökan och getts tillfälle att 
yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Fastighetsägaren Karlshamns 
kommun är underrättad om ansökan.  
En granne har lämnat synpunkt och påpekat att trafiken kommer att öka i området. 
Grannen är inte negativ till byggnationen. 
 
Skäl till beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31c §, andra 
punkten, plan- och bygglagen (2010:900), alltså att åtgärden innebär en sådan annan 
användning av mark som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har 
bestämts i detaljplanen. Inom detaljplanen finns idag, förutom rökeriverksamhet, en 
variation av verksamheter, bland annat lokaler för Väggas fiskelag och en mindre lokal 
för en frisör.  
 
Tillbyggnaden hindrar inte fortsatt utveckling av småindustri i området. Den 
kompletterande användningen anses till sin utbredning inte vara dominerande i 
förhållande till den användning som medges i detaljplanen och den föreslagna 
användningen restaurang anses inte ha omgivningspåverkan av störande karaktär.  
 
På grannfastigheten Trålaren 2 finns tidigare godkända planavvikelser. En samlad 
bedömning av den aktuella avvikelsen och de tidigare godtagna avvikelserna är att 
nuvarande åtgärd inte är alltför omfattande för att bygglov ska kunna beviljas.  
 
Åtgärden antas inte medföra betydande miljöpåverkan eller en begränsning av en 
rättighet eller en pågående verksamhet i omgivningen. 

Bedömningen är även gjord utifrån platsens förutsättningar då det idag sedan många år 
finns en befintlig restaurangverksamhet på platsen, alltså medför tillbyggnaden ingen 
betydande förändring för grannar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-11-11 
Situationsplan, inkom 2020-10-27 
Fasadritning, inkom 2020-10-27 
Plan- och sektionsritning, inkom 2020-10-27 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-10-19 
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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 

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 
 

Övriga upplysningar 
 
Om någon del av trädäcket placeras ovan vattenyta kan anmälan om vattenverksamhet 
erfordras. Kontakt ska då tas med Länsstyrelsen Blekinge. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Wägga Fisk- & Delikatessrökeri AB, XXX, Saltsjöbadsvägen 48, 374 30 
Karlshamn 
Kontrollansvarig: XXX, Projektbyggaren, Ronnebygatan 13, 374 35 Karlshamn 
 
Avgift: 11 523 kronor   611-311-2021-670 
 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 265 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 
På grund av pandemin och nya rekommendationer att arbeta på distans, genomför 
stadsbyggnadsavdelningen konsekvensbeskrivningar. Det är tillåtet att arbeta hemifrån 
men platsbesök måste göras fysiskt. Möten genomförs digitalt så långt det är möjligt. 
 
En ny ansökan om planläggning har kommit in om att bygga bostäder. 
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§ 266 Redovisning av delegationsbeslut november 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 2020-10-14 – 2020-11-03. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2020-10-14 – 2020-11-03 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2020-10-14 – 2020-11-03 ByggR 
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§ 267 Underrättelser från Lantmäteriet november 2020/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2020-10-14 Asarum 40:241 och 

40:242 
Underrättelse om avslutad 
förrättning – sammanläggning 
av Asarum 40:241 och 40:242 
K20404 
 

2020-10-19 Köpegårda 1:8 och 1:10 Underrättelse om avslutad 
förrättning – fastighetsreglering 
berörande Köpegårda 1:8 och 
Köpegårda 1:10 K20209 
 

2020-10-20 Märserum 10:1 Underrättelse om avslutad 
förrättning – ledningsrätt för 
bredband berörande Märserum 
10:1 K20258 
 

2020-10-23 Tärnö 1:66, 1:84, 1:104, 
1:67 och 1:72 

Underrättelse om avslutad 
förrättning – Bildande av 
gemensamhetsanläggning för 
båtplatser berörande Tärnö 
1:66, 1:84, 1:104, 1:67 och 1:72 
K2037 
 

2020-10-29 Sandvik 1:1 Underrättelse om avslutad 
förrättning – Avstyckning från 
Sandvik 1:1 K20286 
 

2020-11-02 Sandvik 1:1 Underrättelse om avslutad 
förrättning – Avstyckning från 
Sandvik 1:1 K20412 
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§ 268 Handlingar för kännedom november 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2020-10-14 – 2020-11-03 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Handlingar för kännedom 2020-10-14 – 2020-11-03. 
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§ 269 Beslutsuppföljning november 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2020-11-03 
Ärenderapport mätning 2020-11-02 


