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§ 1 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Ulrika Berggren (SD) till att justera protokollet. 
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§ 2 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändring: 
 
Ärende 14, XXXX Bygglov i efterhand för mur B 2020-181, lyfts ur eftersom sökanden 
begärt att återta sin ansökan. 
 
Ärende XXXX Bygglov för nybyggnad av mur B 2020-115, läggs till med § 27. 
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§ 3 Planbesked för del av Matvik 1:2 2020/3360 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess 
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planbesked inkom 2020-11-17 rörande del av Matvik 1:2 i Matvik. 
Ansökan avser en detaljplan med syfte att möjliggöra totalt 10-14 tomter för friliggande 
hus i två etapper. Området är beläget strax norr om Matviksvägen som nås via 
Vettekullavägen eller Matvikshamnsvägen.  
 
Den föreslagna byggnationen är i enlighet med kommunens översiktsplan, Karlshamn 
2030, antagen 4 maj 2015 och aktualitetsprövad 8 april 2019. För detta område anges 
huvudsaklig markanvändning och utvecklingsinriktning till bostäder, men Vettekulla-
Matviksområdet har också turism-, rekreations- och friluftsvärden. 
 
Den aktuella platsen ingår i ett planprogram från 2003 som anger att ny 
bostadsbebyggelse är möjlig att pröva.  
 
Topografin i kustområdet Vettekulla - Matvik är mycket varierande. Det dominerande 
inslaget i landskapet är de skogsbeklädda kullarna, mellan vilka flacka markområden 
ligger insprängda. Byggnationen enligt ansökan innebär att en skogsklädd höjd 
bebyggs. Nya tomter i området bör ha en naturlig karaktär som samspelar med det 
omkringliggande landskapet. Stora utfyllnader, schaktningar och slänter bör inte tillåtas. 
Viktiga träd bör mätas in och bevaras för att den naturliga karaktären ska bestå. Det är 
lämpligt att ny bebyggelse uppförs i trä och nya huskroppar bör i största möjliga 
utsträckning följa och anpassas till den omgivande naturen. 
 
En naturvärdesinventering behöver göras i ett tidigt skede av planprocessen. Likaså 
behöver markradonhalterna klargöras och eventuell påverkan från jordbruksmark och 
djurhållning studeras. Andra frågor som är viktiga att utreda är trafik- och vägrelaterade 
aspekter, buller, vatten- och avloppsanslutning samt dagvattenhantering. 
 
Mot bakgrund av ovan bör ett positivt planbesked kunna ges. 
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Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning med karta, daterad 2020-11-17 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-21 
Yttrande från Tekniska verksamheten Park/Natur, inkommet 2020-11-23 
Yttrande från Tekniska verksamheten Gata/Trafik, inkommet 2020-11-23 
Yttrande från Utbildningsförvaltningen, inkommet 2020-11-23 
Yttrande från Karlshamn Energi och Vatten AB, inkommet 2020-11-30 
Yttrande från Räddningstjänsten, inkommet 2020-12-01 
Yttrande från Länsstyrelsen Blekinge, inkommet 2020-12-02 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2020-12-11 
Yttrande från mark-och exploateringsingenjör, inkommet 2020-12-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXXX och XXXX 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
 
Avgift 14 190 kronor   611-311-2020-689, Attest  
(faktura skickas separat) 
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§ 4 Snickaren 4 och 7 - Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av 

hallbyggnad, B2020/198 2020/3716 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
att med stöd av 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (2010:900), villkora följande: 
 
Villkor 

 Hallbyggnaden ska placeras på mark som får bebyggas och ej på prickmark 
(mark som icke får bebyggas). Byggnadsnämnden ser idrottsändamålet som ett 
lämpligt komplement till den användning som bestämts i detaljplanen, en 
avvikelse från detaljplanen som återfinns i plan- och bygglagen 9 kap 31 c §. 
Denna avvikelse kan bara tillämpas för användningsbestämmelser och inte för 
egenskapsbestämmelser. Det finns alltså ingen möjlighet att bygga på till 
exempel mark som inte få bebyggas eller att bygga högre än vad detaljplanen 
tillåter med stöd av denna avvikelse. 

 

 Bindande avtal ska ingås mellan fastighetsägaren och Karlshamn Energi AB 
avseende befintlig ledning (elkabel för lågspänning) inom fastigheten Snickaren 
7 och med denna samhörig ledningsrätt 1082-12/39.1. Avtalet ska precisera och 
reglera flytt, eventuellt inhämtande av tillstånd i samband med detta, kostnader 
(se Karlshamn Energis yttrande), ansökningar såsom lantmäteriförrättning 
avseende ledningsrättens justering etc. Avtalet ska vara undertecknat/ingått 
senast i samband med bygglovsansökan avseende rubricerad åtgärd.  

 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Jan Bremberg (S) i handläggningen av ärendet. 
 
Upplysningar 
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
För prövning av bygglov ska bygglovsansökan med tillhörande handlingar lämnas in. 
Hustyp och färgsättning bör bestämmas i samråd med bygglovarkitekten. 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän sökanden mottagit beslut om bygglov och 
startbesked. Innan ansökan om bygglov görs bör radonprov tas. Alternativt kan 
byggnationen utföras radonsäkert. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om förhandsbesked inkom den 12 november 2020. Förhandsbeskedet avser 
ny hallbyggnad i anslutning mot befintlig byggnad på fastigheten Snickaren 4. Den 
föreslagna byggnaden avses placeras även på Snickaren 7, som har samma 
fastighetsägare. Byggnaden är tänkt att ha en yta på ungefär 2100 m2 samt en höjd på 
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cirka 10,5 meter och innehålla yta för fordonsverksamhet inklusive kontor samt cirka 4-5 
padelbanor med tillhörande faciliteter. De aktuella fastigheterna är belägna vid Tubba 
Torg och nås från Rörvägen. Fastigheterna är idag bebyggda med varsin byggnad 
innehållande bilförsäljning och en elteknikgrossist. Övrig mark inom fastigheterna 
används för parkering och uppställning av fordon.  
 
Inga kända natur- och kulturvärden eller stads- och landskapsbilden bedöms påverkas 
negativt av den sökta åtgärden. Enligt ansökan planerar sökanden att ansluta den nya 
byggnaden till kommunalt vatten och avlopp. Området ligger inom kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
 
Sett till möjligheterna att nå det aktuella området som gående och med cykel, 
kollektivtrafik och bil så är de goda. Dock kan det behövas en anslutning från gång- och 
cykelvägen utmed Rörvägen upp till den tilltänkta nya byggnaden för idrottsändamål. 
Detta för att på ett säkert sätt kunna angöra platsen som gående eller cyklist då de i 
området pågående verksamheterna genererar en del tung trafik och fordonsrörelser. Det 
framgår inte av ansökan var de bilar som idag står där den tilltänkta byggnaden avses 
placeras ska parkeras/ställas upp. Parkering till såväl befintliga verksamheter som 
tillkommande ska lösas inom de egna fastigheterna.  
 
Marken inom fastigheterna är till största delen hårdgjord. Snickaren 4 är ett potentiellt 
förorenat område med anledning av verksamheterna bilvårdsanläggning, bilverkstad 
samt åkeri. Är marken inom området förorenad måste föroreningen avhjälpas vid en 
byggnation på platsen, likaså behöver de geotekniska förutsättningarna klargöras för val 
av rätt grundläggningsmetod.  
 
Den aktuella åtgärden är inte, sett till att marken är utpekad för verksamheter, helt i 
enlighet med översiktsplanen. Den nu aktuella platsen ligger dock vid gränsen till 
område där den huvudsakliga markanvändningen och utvecklingsinriktningen är 
tätortsbebyggelse. Mot denna bakgrund och det faktum att gränserna i en översiktsplan 
till viss del är schematiskt dragna och att en översiktsplanekarta är tänkt att läsas i skala 
1:50 000 får den ansökta åtgärden ändå ses som förenligt med översiktsplanens 
intentioner.  
 
Den aktuella platsen är detaljplanelagd, gällande detaljplan är från 1976. De aktuella 
fastigheterna får endast användas för garage- och motorserviceändamål, Gm. 
Byggnadshöjden är reglerad till högst 8 meter. Mark som inte får bebyggas finns bland 
annat mot Rörvägen. 
 
Tekniska verksamheten trafik/gata, Karlshamn Energi och Vatten AB, 
Räddningstjänsten, Fritidsenheten, Miljöförbundet Blekinge Väst och Karlshamn Energi 
AB har yttrat sig i ärendet. Grannar har lämnat yttranden utan erinran. 
 
Tekniska verksamheten, trafik/gata bedömer att trafiken till och från den nya 
verksamheten inte kommer att påverka det befintliga vägnätet och förordar att parkering 
löses inom den egna fastigheten. 
 
Karlshamn Energi och Vatten AB bedömer att det finns kapacitet i området för att 
ansluta föreslagen byggnad till vatten och avlopp.  
 
Räddningstjänsten påtalar vikten av att avstånden mellan den nya byggnaden och 
övriga byggnader är tillräckliga för att förhindra brandspridning. 
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Fritidsenheten ser positivt på en nybyggnad av padelhall på fastigheten. Satsningen 
ligger helt i linje med det idrottspolitiska programmet, Ett liv i rörelse, där ambitionen är 
att skapa förutsättningar för att tillgodose människors behov av motion genom hela livet. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst påtalar att fastigheten Snickaren 4 är ett misstänkt 
förorenat område och uppmanar ansvarig att kontakta miljöförbundets handläggare av 
misstänkt förorenade områden redan i planeringsskedet. Miljöförbundet bedömer dock 
att risken för allvarliga föroreningar inte är så pass överhängande att provtagning 
behövs göras innan schaktarbeten. Istället bör provtagning göras i samband med 
schaktning för de nya byggnaderna.  
 
Karlshamn Energi AB meddelar att man har en ledningsrätt för en viktig elkabel för 
lågspänning precis söder om fastighetsgränsen mellan Snickaren 4 och 7. 
Fastighetsägaren får bekosta omläggning av kabeln söder om nybyggnaden i samband 
med byggnationen. Vidare framgår av yttrandet att det finns el, fjärrvärme och bredband 
i området till vilka byggnaden kan anslutas. 
 
De aktuella fastigheterna, Snickaren 4 och 7, är som framgår av ovan, detaljplanelagda 
och genomförandetiden har gått ut. Den avsedda byggnationen är i strid med gällande 
detaljplan både genom att den tänkta byggnaden är delvis placerad på mark som inte 
får bebyggas och gällande den avsedda markanvändningen idrottsändamål. Tänkt yta 
för fordonsverksamhet inklusive kontor är förenlig med den i detaljplanen avsedda 
markanvändningen, garage- och motorserviceändamål. 
 
Enligt lagkommentarer kan man pröva avvikelser enligt plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 
31 b § i ett förhandsbesked och man torde därför också kunna pröva en avvikelse enligt 
31 c §. Detta har dock inte prövats rättsligt så vitt känt. 
 
Såväl 9 kap 31 b § PBL som 9 kap 31 c § punkt 1 PBL innebär att bygglov får ges 
endast om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte. Användningen 
idrottsändamålet kan inte anses vara förenlig med planens syfte, varför det inte bedöms 
vara möjligt att bevilja bygglov för en annan användning än vad som är angivet i 
detaljplanen med stöd av 9 kap 31 b § PBL eller 9 kap 31 c § punkt 1 PBL. Detaljplanen 
tillåter förutom garage- och motorserviceändamål även, inom andra delar av planen, 
småindustri- och handelsändamål.  
 
Det är mot bakgrunden av detta endast möjligt att i det aktuella ärendet ta ställning till 
om åtgärden innebär en sådan användning som är ett lämpligt komplement till den 
användning som har bestämts i detaljplanen, alltså en prövning enligt 9 kap 31 c § punkt 
2 PBL. Denna avvikelse kan bara tillämpas för användningsbestämmelser och inte för 
egenskapsbestämmelser. Det finns alltså ingen möjlighet att bygga på till exempel mark 
som inte få bebyggas, så kallad prickmark, med stöd av denna bestämmelse. Den 
tilltänkta byggnaden är delvis placerad på prickmark och det är möjligt att denna 
avvikelse enskilt hade kunna setts som liten enligt 9 kap 31 b PBL. 
 
Förutsättningarna för att godta en avvikelse som innebär en annan användning än vad 
detaljplanen anger kräver, förutom att genomförandetiden har gått ut, även följande. Att 
användningen är ett lämpligt komplement till användningen i detaljplan, att avvikelsen 
tillsammans med tidigare godtagna andra avvikelser inte är allt för omfattande, att 
avvikelsen inte begränsar någon rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen 
samt att avvikelsen inte medför betydande miljöpåverkan. 
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Den sökta åtgärden bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Åtgärden 
bedöms inte heller orsaka någon betydande negativ omgivningspåverkan.  
För att se åtgärden som ett komplement får den inte vara dominerande i förhållande till 
den användning som anges i detaljplanen. Sett till hela detaljplanens användning så 
utgör det avsedda idrottsändamålet en mindre del och i tidigare ärenden i kommunen 
har idrottsändamål setts som ett lämpligt komplement till industri med motivet att 
användningen ger en positiv funktionsblandning i området och detta har bedöms 
medverka till en ökad trygghet eftersom människor kommer att vistas i området även 
efter normal arbetstid och på helger. Ett ytterligare motiv har varit att denna typ av 
byggnads karaktär överensstämmer med industribyggnader i området. Sett till enbart 
detta skulle samma bedömning kunna göras i aktuellt ärende. Det resonemang som förs 
i regeringens proposition 2013/14:126 ger dock inget uttalat och tydligt stöd för att kunna 
påstå att idrottsändamål är ett lämpligt komplement i ett verksamhetsområde. Vid 
prövning bör särskilt övervägas i vilken utsträckning och på vilket sätt en avvikelse kan 
få prejudicerande effekter. Det finns ingen generell rätt till avvikelser från detaljplan. Om 
en avvikelse är godtagbar eller inte förutsätter en bedömning i det enskilda ärendet när 
det gäller åtgärdens lämplighet, bland annat måste den sökta åtgärden kunna 
lokaliseras på den aktuella platsen utan risk för negativ påverkan från befintliga 
verksamheter.  
 
Det troliga är att delen för garage- och motorserviceändamål kommer att placeras i 
anslutning till befintlig bilhall på Snickaren 4, men oavsett hur den nya byggnaden 
disponeras så är övervägande del av byggnaden för idrottsändamål och byggnaden är 
till största delen placerad på Snickaren 7. Ett genomförande av sökt åtgärd skulle 
innebära att största delen av Snickaren 7 får en annan användning än det som bestämts 
i detaljplanen då befintlig byggnad på fastigheten Snickaren 7 gällande såväl 
byggnadens placering som ändamål är en avvikelse från gällande detaljplan som 
ansetts förenlig med planens syfte. Med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 11 § 
medgavs avvikelse från gällande detaljplan 2007-08-29 för kontors/affärshus. 
Mot bakgrund av detta får de nu aktuella avvikelserna på fastigheten Snickaren 7, 
tillsammans med redan givna avvikelser, anses så omfattande att de inte hade kunnat 
godtas om de hade prövats vid ett och samma tillfälle. Den tilltänkta byggnaden är 
dessutom placerad över en ledningsrätt för elkabel och möjligheterna att i framtiden 
bygga enligt detaljplanen på Snickaren 7 skulle begränsas vid ett genomförande av sökt 
åtgärd. Gällande elkabeln är det dock enligt Karlshamn Energi möjligt att flytta den. 
 
Motivering av beslut 
 
Sammanfattningsvis bedöms det, mot bakgrund av hur marken är planlagd, redan givna 
lov med avvikelser och rättigheter, inte fullt ut finnas förutsättningar för att med stöd av 9 
kap 31 c § PBL bevilja bygglov för den sökta åtgärden och ett positivt förhandsbesked 
kan därför inte ges. Lokaliseringen i sig, med utgångspunkt i vad som är känt idag, 
bedöms inte som olämplig, men prövningen måste istället göras vid en planläggning. 
 
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-21 
Ansökan, inkommen 2020-11-12 
Situationsplan, inkommen 2020-11-12 
Yttrande från Tekniska verksamheten gata/trafik, inkommet 2020-11-17 
Yttrande från Karlshamn Energi och Vatten AB, inkommet 2020-11-20 
Yttrande från Räddningstjänsten, inkommet 2020-12-01 
Yttrande från Fritidsenheten, inkommet 2020-12-03 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst inkommet 2020-12-03 
Yttrande från Karlshamn Energi AB, inkommet 2020-12-09 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Bondesson (C) yrkar att ansökan om förhandsbesked beviljas med 
särskilda villkor avseende kabelförläggning och hänsyn till prickmark. 
 
2:e vice ordförande Magnus Olsson (M) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till 
ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer sitt förslag mot tjänstemannaförslaget och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med sitt förslag, att bevilja ansökan om förhandsbesked med 
särskilda villkor avseende kabelförläggning och hänsyn till prickmark. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: JN Von Bergen & Son AB, XXXX, Ronnebygatan 1, 374 35 Karlshamn, 
info@jnvonbergen.se 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
 
Avgift 7 947 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 5 Plommonet 3 planbesked 2020/3114 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess 
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planläggning för fastigheten Plommonet 3 inkom den 19 oktober 2020. 
Ansökan avser en detaljplan med syfte att möjliggöra annan användning i lokalerna än 
vad som finns idag samt att utreda möjlighet för ytterligare byggrätt på den södra delen 
av fastigheten. 
 
Fastigheten är detaljplanelagd med detaljplan A144 från 1958. Platsen omfattas av 
kommunens översiktsplan under område A3. Huvudsaklig inriktning tätortsbebyggelse. 
Ansökan anses vara i enlighet med översiktsplanen.  
 
Fastigheten är belägen strax öster om Karlshamns rutnätsstad med redan utbyggda 
funktioner som trafiknät, vatten och avlopp med mera. Marken är flack och innehåller 
förutom Tingshusbyggnaden gräsytor med träd och buskar, staket, murar och häckar 
samt parkeringsytor. Inga kända naturvärden eller fornlämningar finns inom området. 
Det finns risk för ras och skred inom en liten del av fastigheten. Fastigheten är inte 
påverkad av stigande havsnivåer eller av kustöversvämning. Det finns heller inga 
registrerade lågpunkter på fastigheten som kan leda till översvämning till följd av kraftigt 
regn eller skyfall. 
 
Vid planläggning bör vissa undersökningar och utredningar göras exempelvis angående 
kulturmiljön och markföroreningar, bullerutredning samt dagvattenutredning. Med de 
förutsättningar som presenteras ovan bedöms det inte finnas några hinder för att inleda 
ett detaljplanearbete på den aktuella fastigheten. 
 
Mot bakgrund av ovan bedöms ett positivt planbesked kunna ges. 
 
För ärendet har berörda myndigheter inkommit med synpunkter på ansökan. 
Synpunkterna återges sist i tjänsteskrivelsen samt finns de att läsa separat på 
stadsbyggnadsavdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2020-10-19 
Bilaga till ansökan, daterad 2020-10-19 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-14 
Yttrande från Parkenheten, inkom 2020-11-10 
Yttrande från Gatuenheten, inkom 2020-11-10 
Yttrande från Räddningstjänsten Västra Blekinge, inkom 2020-11-12 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2020-11-12 
Yttrande från Karlshamn Energi och Vatten AB, inkom 2020-11-17 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2020-11-24 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXXX, Säljfast City AB, Knutsängsvägen 45, 294 74 Sölvesborg 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Emmy Wallmark 
 
Avgift 9 460 kronor   611-311-2020-689, Attest 
(faktura skickas separat) 
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§ 6 XXXX Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus B2020-194 2020/3672 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Mats Bondesson (C) i handläggningen av ärendet. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
Upplysningar från Miljöförbundet Blekinge Väst 
 

 Tillstånd för ny eller ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos 
Miljöförbundet Blekinge Väst. Ansökan blir då ett separat ärende, som prövas av 
miljöförbundet.  
 
Vilken reningseffekt som behövs för en enskild avloppsanläggning varierar, 
beroende på omgivningsfaktorer så som närliggande dricksvattenbrunnar och 
hur känslig recipienten är. Detta granskas vid en ansökan om enskilt avlopp. 
 

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

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

 
Upplysningar från Karlshamn Energi och Vatten AB (KEVAB) 
 

 Avtal mellan fastighetsägaren och KEVAB krävs för anslutning till kommunala 
vattenledningsnätet.  

 
Upplysningar från Länsstyrelsen Blekinge 
 

 På tomten som ska styckas av finns en åkerholme som omfattas av de generella 
biotopskyddsbestämmelserna i enlighet med 7 kap. 11 § miljöbalken. Om 
påverkan kommer ske på åkerholmen krävs dispens från biotopskyddet.  
 
Även vid avstyckning där åkerholmen inte direkt påverkas av någon byggnation, 
kan dispens krävas. Dialog med Länsstyrelsen Blekinge krävs därmed inför 
byggnationen och inför avstyckningen.  
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Upplysningar från Trafikverket 
 

 Anslutning till väg 537 kräver ansökan om att ändra användning. Detta är 
tillståndspliktigt och det krävs att anslutningstillstånd söks enligt väglagen § 39.  

 
Ansökan görs på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-
om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/  
 

 För beviljande av anslutning krävs att den ges en trafiksäker utformning genom 
bl.a. goda siktförhållande. Trafikverket ställer också krav på att anslutningen är 
vinkelrät mot väg 573. Anslutningar utformas enligt VGU, Vägar och Gators 
Utformning (senaste publikationen). Se: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vagar-ochgators-utformning-vgu/  

 
Sammanfattning  
 
En ansökan om förhandsbesked inkom 9 november 2020. Ansökan gäller avstyckning 
av del av fastigheten XXXX (cirka 8 500 m2) mellan Asarum och Mörrum. 
Situationsplanen har sedan dess reviderats och ärendet bedömdes som komplett den 
19 november 2020.  
 
Utöver själva avstyckningen gäller ansökan byggnation av ett bostadshus på cirka 150 
m2 med tillhörande verkstad/garage på cirka 200 m2. Verkstaden ska vara för enskilt 
bruk och inte någon bedrivande verksamhet.  
 
Enligt ansökan ska anslutning för vatten ske till kommunalt ledningssystem, medan 
avlopp ska anslutas till enskild avloppsanläggning på tomten. Anslutning till kommunalt 
vatten kan anordnas, men då enligt avtal mellan Karlshamns Energi och Vatten AB och 
fastighetsägaren. Ansökan om ny enskild avloppsanläggning ansöks hos Miljöförbundet 
Blekinge Väst.  
 
På tomten som ska styckas av finns en åkerholme som omfattas av de generella 
biotopskyddsbestämmelserna i enlighet med 7 kap. 11 § miljöbalken. Om påverkan 
kommer ske på åkerholmen krävs dispens från biotopskyddet.  
 
Föreslagen byggnation påvisar ingen direkt påverkan på åkerholmen men dispens från 
skyddet kan ändå krävas, vilket kräver en tidig dialog med Länsstyrelsen Blekinge. 
Åkerholmens påverkan bedöms inte vara avgörande för lämplighetsprövningen av 
föreslagen byggnation, eftersom ingen direkt påverkan på åkerholmen krävs för att 
genomföra avstyckningen och byggnationen enligt ansökan. 
 
Området är även utpekad som brukningsvärd jordbruksmark enligt länsstyrelsen. Den 
aktuella avstyckningen bedöms inte påverka jordbruksintresset i ett större sammanhang. 
Goda möjligheter till lokal produktion av livsmedel kommer att finnas på närliggande 
fastigheter även efter ett ianspråktagande av aktuell jordbruksmark. 
 
  

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vagar-ochgators-utformning-vgu/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vagar-ochgators-utformning-vgu/
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Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att:  
 
Byggnation enligt ansökan bedöms vara förenlig med intentionerna i kommunens 
översiktsplan och åtgärderna bedöms inte stå i konflikt med något allmänt eller enskilt 
intresse.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås byggnadsnämnden ställa sig positiv till 
förhandsbeskedet då marken bedöms vara lämplig för ändamålet. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-12-16 
Remissvar från Länsstyrelsen Blekinge, inkom 2020-12-15 
Remissvar från Trafikverket, inkom 2020-12-11 
Remissvar från Karlshamn Energi och Vatten AB, inkom 2020-12-04 
Remissvar från Västblekinge Miljö AB, inkom 2020-11-20 
Rev situationsplan, inkom 2020-11-19 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-11-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
Avgift 10 927 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 7 XXXX Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus B2020-244 2020/3673 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Allmänna upplysningar 
 

 Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom 
två år från att detta beslut vunnit laga kraft. 

 

 Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 

 
 Åtgärder som inte kräver bygglov ska utformas på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen samt intresset av en god helhetsverkan, enligt 2 kap. 6 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 

 
 I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har 

tillgodosetts. Ett eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, 
Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till 
byggnadsnämnden inom tre veckor från det att ni som sakägare/grannar fått 
detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län.  

 
Upplysningar från Miljöförbundet Blekinge Väst 
 

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

 Om fornlämning skulle upptäckas vid markarbeten är man skyldig att avbryta 
arbetet och meddela länsstyrelsen. 

 
Upplysningar från Karlshamn Energi och Vatten AB (KEVAB) 
 

 Fastighetsägaren ska ansöka om anslutning för vatten och avlopp till 
förbindelsepunkt hos KEVAB. 
 

 Då avlopp inte finns i direkt anslutning till fastigheten krävs ett servitut med 
berörda markägare, samt tillstånd från Trafikverket för att upprätta 
förbindelsepunkt. Detta kan vara en tidskrävande process och tidsåtgången går 
inte att förutse i dagsläget. Dialog med Trafikverket och KEVAB är därför bra att 
ha i tidigt skede.  

 
Upplysningar från Trafikverket 
 

 Byggnadsfritt avstånd från vägområdet är 12 meter. Inom detta område ska inga 
byggnader eller andra fasta föremål som kan inverka menligt på trafiksäkerheten 
placeras.  
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 Inga fasta föremål så som fordon får placeras inom vägens säkerhetszon på 6 
meter från vägkant.  

 
Sammanfattning  
 
En ansökan om förhandsbesked inkom 26 november 2020 och bedömdes vara komplett 
3 december 2020. Ansökan gäller avstyckning av fastigheten XXXX (cirka 2 000 m2) 
samt byggnation av bostadshus med tillhörande garage. 
 
Den nya fastigheten ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Ansökan om 
anslutning görs av fastighetsägaren till Karlshamn Energi och Vatten AB.  
 
Infart ska ske till Björkenäsvägen (gamla E22) via befintlig utfart.  
 
Aktuellt område beskrivs i kommunens översiktsplan som ”ett integrerat område mellan 
Björkenäs och Pukavik” där nya bostäder föreslås med hänsyn till naturvärden och 
friluftslivsintresset.  
 
Platsen för avstyckning ingår i riksintresset för rörligt friluftsliv. Riksintresset bedöms 
dock inte påverkas negativt av föreslagen avstyckning och byggnation.  
 
Platsen ingår även i ”brukningsvärd jordbruksmark” enligt länsstyrelsen kartering. 
Avgränsningen för vad som ingår i detta kartskikt är relativt generell och platsen bedöms 
av kommunen inte bestå av brukningsvärd jordbruksmark. Jordbruksintresset bedöms 
därför inte påverkas negativt av föreslagen avstyckning och byggnation.  
 
Det finns stor risk för översvämning på platsen och det krävs markarbeten för att 
säkerställa att tomten inte blir översvämmad vid kraftiga skyfall. Markarbetet ska 
anpassas till landskapsbilden. Hantering av dagvatten ska utgå från kommunens 
riktlinjer. Översvämningsrisken bedöms inte vara avgörande för att inte ge ett positivt 
förhandsbesked då det finns åtgärder som kan motverka att tomten översvämmas i 
framtiden. 
 
Tomten angränsar till väg 508, Björkenäsvägen/”gamla E22”. Vägen är statligt ägd och 
anslutning, och andra åtgärder som påverkar vägen, kräver tillstånd från Trafikverket. 
Bullerutredning kan komma att krävas i bygglovsskedet om det bedöms vara nödvändigt 
för den byggnation som redovisas i bygglovsritningarna.  
 
Två grannar ställer sig negativa till föreslagen byggnation med hänsyn till 
översvämningsriskerna på tomten samt närheten till strandskyddet.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att:  
 
Byggnation enligt ansökan bedöms vara förenlig med intentionerna i kommunens 
översiktsplan och åtgärderna bedöms inte stå i konflikt med något allmänt eller enskilt 
intresse. Översvämningsriskerna bedöms kunna hanteras och aktuell tomt ligger utanför 
strandskyddat område.  
Med beaktande av ovanstående föreslås byggnadsnämnden ställa sig positiv till 
förhandsbeskedet då marken bedöms vara lämplig för ändamålet. 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Remissvar med erinran, inklusive bilagor, från granne, inkom 2020-12-17 
Remissvar med erinran, inklusive bilagor, från granne, inkom 2020-12-17 
Remissvar från Trafikverket, inkom 2020-12-15 
Remissvar från Karlshamn Energi och Vatten AB, inkom 2020-12-10 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-12-09 
Remissvar från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2020-12-03 
Situationsplan, inkom 2020-12-02 
Karta, inkom 2020-11-26 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-11-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Grannar XXXX och XXXX 
 
Avgift 6 957 kronor   611-311-2020-696, Attest 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 8 XXXX Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus, B 2020-195 2021/92 
 
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. 
 
Frågor om lämplig placering och utformning av byggnader och parkeringar ska prövas i 
bygglov. För trädfällning inom detaljplanen krävs marklov. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett eventuellt 
överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 
Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län.  
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om förhandsbesked inkom 2020-11-09. Ansökan avser nybyggnation av två 
flerbostadshus i Östra Skogsborg, varav ett på fastigheten XXXX och ett på fastigheten 
XXXX. Flerbostadshusen har en byggnadsarea på 200,5 m2 vardera, vilket motsvarar 
cirka 25 % av respektive fastighets yta. Varje hus rymmer fyra lägenheter med egen 
trappa upp till entré på övre plan. Husen är i två våningar, med en angiven nockhöjd på 
7,5 meter. På fastigheten XXXX avses ett träd fällas enligt utmärkning på bifogad 
plankarta. Tanken är att ansluta byggnaderna till kommunalt vatten och avlopp. 
 
Området Östra Skogsborg är ännu inte helt utbyggt. 2019 beviljades bygglov för två 
tvåbostadshus/marklägenheter i detaljplanens östra del. I övrigt består bebyggelsen i 
området av friliggande villor i ett till två plan. Östra Skogsborg bedöms inte vara ett 
särskilt värdefullt bebyggelseområde avseende historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
eller konstnärliga värden i den meningen att det skulle omfattas av något förstärkt 
skydd. 
 
Området omfattas av detaljplan. Ett framtagande av en detaljplan är i sig en 
lokaliseringsprövning, vilket innebär att det redan är avgjort vad som kan tillåtas på 
platsen. Gällande detaljplan, A355, vann laga kraft 2007 och genomförandetiden för 
denna har gått ut. I detaljplanen regleras användningen till bostäder. Användningen 
bostäder är i plankartan inte begränsad till någon särskild typ av bebyggelse. I 
planbeskrivningen framgår dock att planens syfte är att göra det möjligt att uppföra cirka 
15 bostäder som friliggande villor. Därmed kan åtgärden inte anses vara helt förenlig 
med planens syfte. Trots detta är bedömningen att byggnation enligt ansökan är 
planenlig då det är plankartan som är det juridiskt gällande dokumentet.  
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I ansökan anges att ett träd på fastigheten XXXX 1 behöver tas ned. Bestämmelse i 
gällande detaljplan anger att ”Större träd och stenblock ska i möjligaste mån bevaras. 
Marklov ska sökas för trädfällning”. Således får inte träd fällas utan att marklov har 
beviljats för åtgärden. 
 
Frågor kopplade till riksintressen och övriga regleringar anses vara utredda i den för 
området gällande detaljplanen och berörs därför inte i föreliggande 
lokaliseringsprövning. 
 
Grannar och berörda instanser har informerats om ärendet och har därmed getts 
möjlighet att lämna synpunkter på ansökan. Yttranden med erinran har inkommit från 
ägare till fastigheterna; XXXX, XXXX, XXXX, XXXX och XXXX. Alla yttranden bifogas 
tjänsteskrivelsen i sin helhet. Synpunkterna handlar till stor del om att området har 
marknadsförts som ett område för friliggande villor och att flerbostadshusen inte passar 
in i området. Det anges också att grannfastigheternas värde riskerar att sänkas. Vidare 
uppges att flerbostadshusen skulle bidra till ökad trafik och att olägenheter relaterade till 
att antalet parkerade bilar skulle öka.  
 
Karlshamn Energi AB (KEAB) har inga synpunkter när det gäller elnät, fjärrvärme och 
bredband. Dock nämns att fjärrvärme inte är framdraget till området idag. Fastigheterna 
kan anslutas till det kommunala VA-nätet gällande vatten och spillvatten. För anslutning 
ska fastighetsägaren ansöka om VA på KEAB:s hemsida. Dagvatten ska lösas på den 
enskilda fastigheten. 
 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) vill framför att det är viktigt att utrymme avsätts för 
insamling av kommunalt avfall, förpackningar samt returpapper i nära anslutning till 
vägen. I övrigt har VMAB inga anmärkningar på planen.  
 
Karlshamns kommuns tekniska verksamhet gata/trafik ser positivt på att parkering löses 
inom den egna fastigheten men ställer sig inte positiva till antalet parkeringsplatser som 
är ut mot vägen. Vid XXXX, där vägen sluttar, är placeringen av ett större antal 
parkeringar med backande fordon olämpligt. 
 
Sammanfattningsvis bedöms byggnation enligt ansökan vara planenlig, då detaljplanen 
medger bostäder. Det finns inte några bestämmelser i plankartan som hindrar 
bebyggelse av flerbostadshus. Med beaktande av ovanstående föreslås 
byggnadsnämnden ställa sig positiv till byggnation av två flerbostadshus, då marken i 
gällande detaljplan bedömts vara lämplig för ändamålet. Frågor om lämplig placering 
och utformning av byggnader och parkeringar ska prövas i bygglovsskedet. För 
trädfällning inom detaljplanen krävs marklov. 
 
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
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Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-12-16 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-11-09  
Bilaga situationsplan, inkom 2020-11-09 
Bilaga plankarta, inkom 2020-11-09 
Bilaga fasadritning, inkom 2020-11-09 
Remissvar, inkom 2020-11-12 
Remissvar Mark- och exploatering, inkom 2020-11-16 
Remissvar Tekniska verksamheten gata/trafik, inkom 2020-11-16 
Remissvar Karlshamn Energi AB, El, fjärrvärme och fiber, inkom 2020-11-17 
Remissvar Karlshamn Energi Vatten AB, inkom 2020-11-18 
Remissvar Västblekinge Miljö AB, inkom 2020-11-25 
Yttrande XXXX 
Yttrande XXXX 
Yttrande XXXX 
Yttrande XXXX 
Yttrande XXXX 
Yttrande XXXX 
Yttrande XXXX 
Yttrande XXXX 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar avslag på ansökan om förhandsbesked. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, det vill säga att lämna positivt 
förhandsbesked. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden Be fastigheter i Karlshamn AB, XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
 
Avgift 4 967 kronor   611-311-2020-696, Attest 
(faktura skickas separat) 
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§ 9 Karlshamn 5:1 Områdesbestämmelser för bostadsarrenden inom 

Väggaområdet - beslut omatt starta planarbetet 2020/3358 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende 
områdesbestämmelser för bostadsarrenden inom Väggaområdet för del av Karlshamn 
5:1 m.fl. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-10 att beställa områdes-
bestämmelser för bostadsarrenden i Väggaområdet inom område D och I enligt 
planprogrammet ”Program för Väggaområdet”. Nu föreslås att byggnadsnämnden tar 
beslut om att stadsbyggnadsavdelningen påbörjar planarbetet. 
 
Önskemål om friköp har inkommit från flera bostadsarrendatorer inom riksintresse för 
kulturmiljö inom Väggaområdet. Planförutsättningarna för de olika arrendetomterna är 
idag något olika, några ligger utanför planlagt område och några ligger inom plan för 
allmän plats. Program för Väggaområdet (Dnr 2010/977.214) antogs av 
Byggnadsnämnden år 2013, § 263. I programmet delas Väggaområdet in i olika 
delområden och för de olika delområdena anges vilka planeringsmål som bör gälla för 
fortsatt planläggning. För de aktuella områdena, D – Strandpromenaden och I - Vägga 
rekreationsmiljö, gäller enligt planprogrammet för Vägga att eventuell avstyckning och 
försäljning av tomterna skall föregås av detaljplaneläggning. Syftet med att planlägga 
bostadsarrenden är att säkerställa riksintresset, hitta lämplig tomtavgränsning samt 
studera för vilka bostadsarrenden en lämplig fastighetsindelning kan uppnås.  
 
Då detaljplaneläggning vid närmare utredning inte funnits vara lämpligt föreslås istället 
att områdesbestämmelser upprättas. Områdesbestämmelser är ett enklare 
planinstrument som ändå uppfyller de syften som planprogrammet eftersträvar. Med 
områdesbestämmelser kan kommunen peka ut ett områdes särskilda värden för 
kulturmiljövården och precisera vilka krav dessa medför. För att en arrendetomt skall 
vara lämplig att stycka av och sälja krävs att en lämplig fastighet kan bildas, varför 
områdesbestämmelserna kommer att utgöra ett viktigt underlag inför framtida beslut om 
eventuell försäljning samt fastighetsbildning. Området är av riksintresse för 
kulturmiljövården och områdesbestämmelserna syftar till att värna detta riksintresse. 
Parallellt med arbetet med att ta fram områdesbestämmelser kommer även ett 
planarbete som syftar till att upphäva delar av gamla planer inom det aktuella området 
att ske. Önskemålen med föreslagen planläggning stämmer väl överens med 
intentionerna i översiktsplanen Karlshamn 2030 och programmet för Väggaområdet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-29 
Utdrag från ”Program för Väggaområdet”, område D och I. 
Beställning av områdesbestämmelse kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokollsutdrag 
KSAU § 320/2020  
  

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=671475
http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP&JP_ID=671475
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Beslutet skickas till 
 
Emina Kovacic, Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Ann-Sofie Johansson, Controller 
Elisabeth Rydberg, Arkitekt 
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§ 10 XXXX Byggnation av carport och markuppfyllnad utan lov 2017/2028 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att påföra byggherren XXXX en byggsanktionsavgift på 18 716 kronor med stöd av 9 
kap. 6 § 2 p Plan- och byggförordningen (2011:338) om inte rättelse sker genom att 
carporten rivs senast 90 dagar efter att separat beslut om lov i efterhand har avgjorts. 
 
att påföra byggherren XXXX en byggsanktionsavgift på 3 136 kronor med stöd av 9 kap. 
17 § 1 p Plan- och byggförordningen (2011:338) om inte rättelse sker genom att 
jordhögen tas bort från fastigheten senast 90 dagar efter separat beslut om lov i 
efterhand har avgjorts. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit att en byggsanktionsavgift påförs har byggherren 
XXXX fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Byggherren har inte yttrat sig. 
 
Du som 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 
 
En anmälan om olovlig markuppfyllnad inkom 2017-05-21. Fastigheten har utökats 
genom förvärv av kommunal mark där skog tagits ner och markarbeten utförts. 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och därmed krävs marklov för väsentlig 
ändring av höjdläget inom en tomt.  
 
Tillsynsärendet avskrevs 2018-02-19 eftersom inga lovpliktiga arbeten bedömdes ha 
utförts, överklagades och prövades av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde 2018-09-
06 byggnadsnämndens beslut och återförvisade ärendet tillbaka till byggnadsnämnden 
för fortsatt handläggning, eftersom åtminstone en mindre del av uppfyllanden bedöms 
kräva marklov. Kontakt togs med byggherrens representant i början på oktober 2020 
och bygglov har sökts och beviljats på delegation för den lokala markuppfyllnaden i form 
av en jordhög som är runt 1,35 m hög som Länsstyrelsen tagit upp i sitt beslut samt för 
en carport som enligt byggherrens representant byggdes utan bygglov hösten 2016.  
 
Beslut om bygglov i efterhand för markuppfyllnad och carport beviljades på delegation 
2020-11-03. Detta beslut om lov i efterhand har dock ännu inte vunnit laga kraft ännu, 
och en berörd granne förefaller skriva på en överklagan av detta beslut. Överklagan 
måste redovisas senast 2020-12-18 för att inte beslutet om lov ska vinna laga kraft.   
Enligt uppgift från byggherrens representant är carporten byggd hösten 2016 och 
markuppfyllnaden av en jordhög förefaller vara utförd mellan mars och april 2017 enligt 
anmälan.  
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Bakgrund och överväganden 
 
Det krävs bygglov inom detaljplanerat område för nybyggnad enligt 9 kapitlet 2 § 2 p 
plan- och bygglagen (2010:900). Marklov krävs för väsentlig ändring av höjdläget inom  
en tomt belägen inom detaljplanerat område enligt 9 kapitlet 11 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Enligt 11 kapitlet § 58 plan- och bygglagen (2010:900) får en 
byggsanktionsavgift inte beslutas om innan den som anspråket riktas mot fått möjlighet 
att yttra sig, och en byggsanktionsavgift får inte beslutas om, om den som anspråket 
riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.  
 
Byggherren kommer att få möjlighet att yttra sig mellan byggnadsnämndens första och 
andra sammanträde och får därmed möjlighet att yttra sig inom fem år från det att 
överträdelsen ägde rum. 
 
Beslutsunderlag 
 
Anmälan om olovlig uppfyllnad daterad 2017-05-21 
Bildcollage carport och uppfyllnad 
Byggsanktionsavgift carport uträkning 
Byggsanktionsavgift uppfyllnad uträkning 
 
Beslutet skickas till: 
 
XXXX 
 
Avgift 21 852 kronor   611-311-2021-687 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 11 Stilleryd 2:55 Vekerumsvägen 254 Tidsbegränsat bygglov i efterhand till och 

med år 2026 för parkeringsplats för sopbilar B2020-168 2021/94 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 2 kapitlet 6 § 1p, 2p, 4p och 6p och 6 a § 
med hänvisning till 9 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900) samt med hänvisning till 
2 kapitlet 6 § miljöbalken (1998:808). 
 
att förlänga handläggningstiden med 10 veckor med stöd av 9 kapitlet 27 § 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 2021-02-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-02-22. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i efterhand till och med 2026 för parkeringsplats 
till sopbilar på fastigheten Stilleryd 2:55 (Vekerumsvägen 254). 
 
Enligt 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det bygglov för att 
anlägga parkeringsplatser utomhus, undantaget för fastighetens behov vid 
villabebyggelse och på gator/vägar inom detaljplan. 
 
Åtgärden är genomförd och denna fråga hanteras i ett separat tillsynsärende. 
Fastigheten omfattas av detaljplan från 1980 som medger bostäder samt i vissa fall 
småindustriändamål, där så prövas kunna ske utan olägenhet med hänsyn till sundhet, 
brandsäkerhet och trevnad. Att använda marken för parkeringsändamål står det inget 
om i detaljplanen. Berörda grannar är tillskrivna med möjlighet att yttra sig, och åtta 
negativa yttranden har inkommit med hänvisning till bland annat buller från lastbilar på 
kvällar och helger, rädsla för explosion och brand av gaslastbilar, samt olägenhet från 
råttor. Sammantaget bedöms inte verksamheten i form av parkering av sopbilar vara en 
form av småindustriändamål som bevisligen inte kan bedrivas utan olägenhet med 
hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. 
 
Enligt 2 kapitlet 6 § miljöbalken (1998:808) ska verksamheter som tar i anspråk ett 
markområde välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Denna plats 
bedöms inte vara lämplig med särskilt med tanke på olägenheterna närboende upplever 
av den bedrivna verksamheten. 
 
För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 
a §§ plan- och bygglagen (2010:900) får ett tidsbegränsat bygglov enligt 33 § plan- och 
bygglagen (2010:900) ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under 
en begränsad tid. Sökanden har redovisat att behovet är tidsbegränsat då avtalet om att 
få hantera kommunens sopor gäller en begränsad till dess att ny upphandling av 
sophanteringsentreprenör görs. Om företaget som idag har sopbilarna fortsätter med 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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sophanteringen efter då avtalet gått ut är i dagsläget oklart. Bedömning görs därmed att 
förutsättningar för tidsbegränsat lov föreligger. 
 
Förutsättningen för ett tidsbegränsat bygglov är att åtgärden är tillfällig i sin natur men 
även att behovet av åtgärden är tillfällig. Åtgärden är tillfällig i sin natur, då 
parkeringsändamålet kan upphöra med förhållandevis kort varsel, dock inte utan 
väsentlig olägenhet för sopbilsentreprenören som även hyr verksamhetslokaler på 
fastigheten.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till E.ON, Karlshamn Energi och Vatten AB, Markförvaltare, 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Räddningstjänsten, och Trafikverket. 
 
Remissvar från Miljöförbundet med erinran har inkommit. De bedömer att det är 
tveksamt om det är en lämplig plats att bedriva verksamheten på samt anger att de har 
ett pågående tillsynsärende angående buller på fastigheten. 
 
E.ON och Räddningstjänsten har yttrat sig utan erinran, med upplysningar. Trafikverket 
och Karlshamn Energi och Vatten AB har yttrat sig utan erinran. 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig.  
Sex yttranden med erinran har inkommit från angränsande fastighetsägare och från 
Stilleryds fastighetsägarförening, se beslutsunderlag. 
Negativa yttranden har inkommit med hänvisning till bland annat buller från lastbilar på 
morgnar, dagar, kvällar och helger, rädsla för explosion och brand av gaslastbilar, samt 
olägenhet från råttor. 
 
Motivering av beslut 
 
Parkering av sopbilar på platsen bedöms inte lämpligt med tanke på vad detaljplanen 
anger samt med hänvisning till 2 kapitlet 6 § 1p, 2p, 4p och 6p och 2 kapitlet 6 a § i plan- 
och bygglagen (2010:900), vilket sammanfaller med vad klagande grannar anger att de 
upplever obehag av.  
 
Upplysningar 
 
Upplysningar i remissvar från Räddningstjänsten, E.ON och Miljöförbundet ska beaktas. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Rev Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-01-14 
Remissvar från Räddningstjänsten, utan erinran, med upplysningar inkom 2021-01-14 
Remissvar från Miljöförbundet med erinran, inkom 2021-01-13 
Bemötande av yttrande från Stilleryds fastighetsägarförening, inkom 2021-01-06 
Bemötande av yttrande från berörda grannar, inkom 2021-01-06 
Bemötande av yttrande från ägare till XXXX, inkom 2021-01-06 
Bemötande av yttrande från ägare till XXXX, inkom 2020-01-04 
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Bemötande av yttrande från ägare till XXXX, inkom 2020-01-04 
Bilaga till E.ons yttrande utan erinran med upplysningar, inkom 2020-12-30 
Detaljplanebeskrivning, inkom 2020-12-30 
Gällande detaljplan, inkom 2020-12-30 
Remissvar från E.on, utan erinran, med upplysningar, inkom 2020-12-29 
Remissvar från Trafikverket, utan erinran, inkom 2020-12-29 
Bilaga 2 till yttrande från ägare till XXXX, inkom 2020-12-18 
Bilaga 1 till yttrande från ägare till XXXX, inkom 2020-12-18 
Yttrande från Stilleryds Fastighetsägareförening, inkom 2020-12-17 
Yttrande från ägare till fastighet XXXX, inkom 2020-12-17 
Yttrande från ägare till XXXX, inkom 2020-12-16 
Yttrande från ägare till XXXX, inkom 2020-12-16 
Bemötande av yttrande från ägare till XXXX, inkom 2020-12-02 
Yttrande från delägare till XXXX, inkom 2020-11-23 
Yttrande från delägare till XXXX, inkom 2020-11-23 
Verksamhetsbeskrivning från sökande av verksamhetsutövarens verksamhet, inkom 
2020-11-06 
Bild på plats sopbilarna parkeras på, inkom 2020-11-06 
Bild på infarten till sopbilarnas parkering, inkom 2020-10-26 
Situationsplan, inkom 2020-10-26 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-10-23 
Bemötande av klagomål från grannar, inkom 2021-01-15 
 
Yrkanden 
 
2:e vice ordförande Magnus Olsson (M) yrkar att bifall till ansökan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, att avslå ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Roy Henriksson Bygg AB, XXXX, Vekerumsvägen 254, 374 93  Karlshamn 
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§ 12 XXXX Olovlig uppfyllnad utan marklov 2020/1202 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att upphäva byggnadsnämndens beslut § 222, daterat 2020-10-07, med 
hänvisning till 37 § och 38 § förvaltningslagen (2017:900) 
 
att föreslå att byggherrarna XXXX och  senast när detta beslut vunnit laga kraft 
föreläggs ha sökt bygglov i efterhand för mur och marklov i efterhand för utförd 
uppfyllnad med stöd av 11 kapitlet 17 § med hänvisning till 9 kapitlet 11 § plan- och 
bygglagen (2010:900) och 6 kapitlet 2 § plan- och byggförordningen (2011:338) 
 
att föreslå att byggherrarna XXXX och XXXX påförs en byggsanktionsavgift på 1 627 
kronor för att ha utfört marklovspliktigt arbete utan marklov med stöd av 9 kap. 17 § 1 p 
Plan- och byggförordningen (2011:338) om rättelse inte sker senast 6 månader efter att 
separat beslut om lov i efterhand avgjorts 
 
att föreslå att byggherrarna XXXX och XXXX påförs en byggsanktionsavgift på 3 952 
kronor för att ha byggt bygglovspliktig mur utan bygglov och startbesked med stöd av 9 
kap. 17 § 1 p Plan- och byggförordningen (2011:338) om rättelse inte sker senast 6 
månader efter att separat beslut om lov i efterhand avgjorts. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att upphäva byggnadsnämndens beslut § 
222/2020, att byggherrarna XXXX och XXXX ansöker om bygglov i efterhand för mur 
och marklov och att påföra byggherrarna byggsanktionsavgifter ges byggherrarna 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2021-02-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-02-22. 
 
Sammanfattning  
 
Två anonyma anmälningar om olovlig markuppfyllnad upp emot 2 meter på fastigheten 
diariefördes 2020-04-02 och 2020-04-22. Enligt uppgift påbörjades markarbetena 
hösten 2019, ett djupt slukhål på tomten har fyllts igen och enligt uppgift har 10m2 fyllts 
upp samt en stödmur på runt 6 meter har byggts. 
 
Närmsta grannar upplever en stor olägenhet på grund av stödmuren och utfyllnaden 
som skett utan marklov. Utsikten har förändrats från en slänt till en med stora stenar 
uppfylld stor parkering med fordon. Olägenheten bedöms vara extra stor på grund av att 
närmaste grannarna har uterum, i form av ett växthus, och uteplats beläget i 
tomtgränsen, och denna nya utsikt, uppfyllnaden med parkering för fordon, bedöms vara 
en betydande olägenhet. 
 
Markens nivå förefaller ha schaktats ner och fyllts upp emot 2 meter på ett sätt som 
innebär stor olägenhet för närmsta grannen. Att ändra färdig marks nivå kräver marklov 
enligt 9 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) samt startbesked enligt 10 kap. 3 § 
plan- och bygglagen (2010:900) innan det får utföras. Mur kräver bygglov enligt 6 
kapitlet 1 § 7 p plan- och byggförordningen (2011:338) samt startbesked enligt 10 kap. 3 
§ plan- och bygglagen (2010:900) innan det får utföras. 
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Byggnadsnämnden fattade 2020-10-07 beslut om att utfärda byggsanktionsavgift innan 
bygglov i efterhand för utförd utfyllnad och för nytt garage prövats. Detta lov återtogs 
sedan på sökandes begäran och sökande har enligt uppgift för avsikt att söka lov i 
efterhand igen snarast möjligt när separat ansökan om bygglov för ändrad användning 
från samlingslokal till bostad har behandlats. Detta lov har beviljats och vinner laga kraft 
den 6 februari om ingen överklagar beslutet, alltså innan permanenta besluten i detta 
ärende fattas. Tidigare beslut om byggsanktionsavgift har beslutats om för tidigt och 
tiden för rättelse stämmer inte med verkligheten eftersom byggsanktionsavgift är ett 
verktyg för att kunna nå rättelse och även en form av böter som ska uppnå dessa syften 
vilket nuvarande gällande beslut om byggsanktionsavgift inte gör. Det blir fel när 
byggsanktionsavgift utfärdas innan lov prövats i efterhand eftersom det försätter 
byggherren i en oförutsägbar situation och syftet med byggsanktionsavgiften uppnås 
inte. Därför behöver tidigare beslut upphävas och nytt beslutet tas där mer tid till rättelse 
ges så att byggherrarna har möjlighet att få en ansökan om lov i efterhand avgjord innan 
de kan ta ställning till om de ska betala byggsanktionsavgift eller om de är tvungna att 
göra rättelse om lov i efterhand inte beviljas. 
 
Om lov ges i efterhand blir valet att betala tillkommande byggsanktionsavgift eller göra 
rättelse genom att ta bort det olovligt utförda. Om lov inte kan ges i efterhand blir enda 
möjligheten att göra rättelse och då kan byggsanktionsavgiften vara ett verktyg för att 
hjälpa till att uppnå rättelsen om den måste ske om det visar sig inte finns några 
alternativ till rättelse. 
 
Beskrivning av lagstöd för att upphäva och ändra tidigare beslut om byggsanktionsavgift 
 
Enligt 37 § förvaltningslagen (2017:900) får en myndighet ändra ett beslut om den anser 
att beslutet är felaktigt på grund av det har tillkommit nya omständigheter eller av någon 
annan anledning. Enligt 38 § förvaltningslagen (2017:900) ska en myndighet ändra ett 
beslut om den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på 
grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning och 
beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild 
part. 
 
Upplysningar angående möjligheten till rättelse för att undgå byggsanktionsavgift 
 
Det finns enligt 11 kap. § 54 plan- och bygglagen (2010:900) möjlighet till rättelse för att 
undgå byggsanktionsavgift för markabetena och stödmuren. Rättelse bedöms vara att 
återställa marknivåerna till ursprunglig höjd innan markarbetena påbörjades samt ta bort 
stödmuren senast 6 månader efter att separat beslut om lov i efterhand avgjorts. Om 
inte lov i efterhand beviljas och rättelse inte sker inom skälig tid kan ytterligare, vid varje 
beslut om ny byggsanktionsavgift, hela tiden dubblerad byggsanktionsavgift, komma att 
utfärdas tills dessa att rättelse sker i enlighet med plan- och byggförordningen 9 kapitlet 
2 § (2011:338).  
 
Den sammanlagda byggsanktionsavgiften för respektive överträdelse får dock uppgå till 
högst 50 prisbasbelopp. 
 
Om lov efterhand inte kan beviljas är alltså den enda valmöjligheten som bedöms finnas 
att rättelse sker genom att marknivåerna återställs till de ursprungliga och muren tas 
bort. 
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Beslutsunderlag 
 
Byggnadsnämndens tidigare beslut om byggsanktionsavgift, daterat 2020-10-07  
Bildcollage markuppfyllnad, diarieförd 2020-08-26 
Beskrivning och ritningar av utfyllnaden från byggherrarna, diarieförd 2020-04-17 
Marklovs- och stödmursritningar som visar omfattningen av utfört arbete, daterade 
2020-07-19 
Uträkning av byggsanktionsavgift för markuppfyllnad, diarieförd 2021-01-04 
Uträkning av byggsanktionsavgift för stödmur, diarieförd 2020-08-26 
Första anmälan om olovligt byggande inklusive kartskiss, diarieförd 2020-04-04 
Andra anmälan om olovligt byggande, diarieförd 2020-04-22 
Yttrande från byggherrens ombud avseende när lov i efterhand söks, diariefört 2020-12-
05 
Kartskiss som visar var fastigheten ligger 
 
Beslutet skickas till: 
 
Fastighetsägare och byggherre: XXXX 
Byggherre: XXXX 
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§ 13 XXXX Bygglov för nybyggnad av garage samt rivningslov för befintligt garage 

B2020-170 2021/37 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med av stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglag (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 2021-02-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-02-22. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av garage samt rivningslov för befintligt garage 
på fastigheten XXXX. 
 
Sökande vill riva befintligt garage och bygga ett nytt större för att kunna bygga in 
garagetrappan och för att få ett större garage. 
 
Ytan på hela garaget är 43 kvm varav 19 kvm är beläget på prickad mark som enligt 
detaljplanen ej får bebyggas. Detta motsvarar att 44 % av garaget är beläget på prickad 
mark som inte får bebyggas vilket sammantaget inte bedöms vara en liten avvikelse. 
Förutom byggnation på prickad mark bedöms inga andra planavvikelser finnas.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Gällande detaljplan D7 är från 1970. 
Detaljplanen anger att komplementbyggnader får vara maximalt 50 kvm totalt och att 
avstånd till gräns ska vara minst 3 meter vilket precis uppfylls. Resterande gällande 
planbestämmelser bedöms uppfyllas med god mån.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till E.ON, Karlshamn Energi AB, Gatuingenjör och Markförvaltare 
som hörts utan erinran. Dock finns upplysningar från nätägaren E.ON angående elen att 
beakta. Övriga remissinstanser har ingen erinran eller upplysning av lämna sökande. 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärende att bygglov inte kan ges 
för liten avvikelse på grund av byggnation av nytt garage beläget till 44 % på prickad 
mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas. Byggnation av 19 kvm vilket motsvarar 44 
% av garaget bedöms inte vara förenlig med detaljplanens syfte och planavvikelsen 
bedöms sammantaget inte utgöra en mindre avvikelse enligt plan- och bygglagen och 
tillhörande rättspraxis. 
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Upplysningar 
 
E.ON:s upplysningar ska beaktas och följas. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-12-28 
Tjänsteskrivelse, inkom 2020-12-28 
Bilaga, inkom 2020-12-15 
Remissvar, inkom 2020-12-15 
Situationsplan, inkom 2020-11-16 
Situationsplan, inkom 2020-11-16 
Planritning, inkom 2020-11-16 
Planritning, inkom 2020-11-16 
Planritning, inkom 2020-11-16 
Fasadritning, inkom 2020-11-16 
Fasadritning, inkom 2020-11-16 
Fasadritning, inkom 2020-11-16 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-11-16 
Fotografi, inkom 2020-10-25 
Fotografi, inkom 2020-10-25 
Fotografi, inkom 2020-10-25 
Fotografi, inkom 2020-10-25 

 
Yrkanden 
 
2:e vice ordförande Magnus Olsson (M) yrkar att ansökan beviljas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, att avslå ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXXX 
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§ 14 XXXX Bygglov för nybyggnad av tält för yogastudio B 2020-246 2021/99 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan men 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 2021-02-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-02-22. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av övrigt, tält för yogastudio på fastigheten 
XXXX. 
 
Den 27 november 2020 inkom XXXX med en ansökan om att få bygga ett tält (Jorta, tält 
med ursprung i Tibet) som ska användas i deras företag som bedriver verksamhet inom 
hälsa och välmående. Verksamheten i tältet är tänkt att vara yoga och bedrivas i 
gruppform. 
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 28m², beräknad bruttoarea för åtgärden är 
28m². Tältet är också tänkt att innehålla en eldstad. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område med en detaljplan med beteckningen 
B18 som säger att fastigheten XXXX är till för bostadsändamål. Detaljplanen säger 
också att huvudbyggnaden får vara 140m² och att komplementbyggnader får ha en total 
yta på 50m² varav den största enskilda byggnaden får max vara 30m². 
 
På fastigheten finns redan sen tidigare komplementbyggnader som överstiger det för 
detaljplanens tillåtna byggnadsarea. Detta är en äldre bebyggd fastighet som har 
byggnader som fanns på platsen redan när detaljplanen uppfördes men som ändå får 
anses vara färdigbyggd när det handlar om tillåten byggnadsarea för fastigheten.  
 
Befintliga komplementbyggnader har en sammanlagd byggnadsarea som är över 
180m². Med andra ord finns här komplementbyggnader som överstiger det i dag tillåtna 
ytan med över 130m². 
Tältet som är sökt för permanent bruk skulle alltså ytterligare innebära en byggnadsarea 
som överstiger den enligt detaljplanens tillåtna byggnadsarea. 
 
Även den tänkta användningen strider mot vad detaljplanens användningsområde 
säger, som är bostadsändamål. 
 
Verksamheten skulle dessutom öka trafiktillströmningen i området och ge en störande 
situation för de kringboende samt att en utökning av parkeringsmöjligheter skulle 
behöva ordnas. 
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Utöver det ovan skrivna så skulle det sannolikt krävas omklädnings- och 
toalettmöjligheter som inte har redovisats. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till grannar. Negativt yttrande har inkommit, se beslutsunderlag. 
 
Motivering av beslut 
 
Den tänkta åtgärden med att uppföra ett tält för permanent bruk för yoga, m.m. strider 
mot gällande detaljplan (B18) på flera punkter: 
 

 Tillåten byggnadsarea på fastigheten 

 Användningsändamålet enligt detaljplanen 
 
Dessutom kan det uppstå en störande trafiksituation som inte är redovisad på ett för 
ändamålet bra sätt i villa/sommarstugeområde. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-01-04 
Bilaga, inkom 2020-12-17 
Yttrande, inkom 2020-12-17 
Bilaga, inkom 2020-12-03 
Fotografi, inkom 2020-11-27 
Fotografi, inkom 2020-11-27 
Fotografi, inkom 2020-11-27 
Situationsplan, inkom 2020-11-27 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-11-27 
 
Beslutet skickas till: 
 
Sökande: XXXX 
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§ 15 XXXX Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport B2020-159 

2020/3620 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglag (2010:900) 
PBL. 
 
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 2021-02-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-02-22. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport på fastigheten 
XXXX. 
 
Carporten är enligt handlingarna uppmätt till 49kvm stor och placeras på 
huvudbyggnadens gavel mot gatan. Carporten har två öppna sidor och träfasad på en 
sida. Taket ska vara ljusgenomsläppligt i glas. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område inom detaljplan E7. Detaljplan E7 
medger en byggrätt på 150 kvm för bostadsdel och 50 komplementdel. Inga fristående 
komplementbyggnader är tillåtna. 
 
Befintlig yta enligt mätning på planritning är ca 215kvm. Ny yta carport enligt mätning på 
planritning och mått: 49 kvm. Total yta för befintlig byggnad samt ansökt carport blir ca 
264 kvm.  
 
Åtgärden gör därmed att de tillåtna 200kvm i detaljplanen överskrids med 64 kvm, vilket 
är ca 32% mer än detaljplanen medger. 
 
Den här byggnaden är redan bland de största i området. Översiktlig mätning har gjorts 
på flertalet hus i omgivningen med samma detaljplan och yt- bestämmelser. 
 
Yttranden 
 
Berörda rågrannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Ett bygglov ska beviljas om det följer detaljplanen och övriga bestämmelser enligt 9 kap 
30§ PBL. Åtgärden strider mot detaljplanen bestämmelse om tillåten byggnadsarea. 
Åtgärden är 32% större än vad detaljplanen medger. Bygglov kan lämnas för en åtgärd 
som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte 
enligt 9 kap 31b§ PBL. Bedömning har gjorts i ärendet att 32% avvikelse i detta fall inte 
betraktas som en liten avvikelse och att bygglov därmed inte bör ges. 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-12-09 
Planritning, inkom 2020-11-23 
Situationsplan, inkom 2020-11-23 
Fasadritning, inkom 2020-11-23 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-11-23 
Fasadritning, inkom 2020-11-04 
Fasadritning, inkom 2020-11-04 
Fasadritning, inkom 2020-11-04 
Fasadritning, inkom 2020-11-04 
Fasadritning, inkom 2020-11-04 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-11-04 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-10-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXXX 
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§ 16 XXXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad och 

spabad B2020-273 2021/38 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 
7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av komplementbyggnad och spabad i 
huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som fastighetens yta upptar 
vid datum för beslut om dispens.  
 
Upplysningar 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av komplementbyggnad och spabad på fastigheten XXXX. Sökanden 
anger att denne ska riva en befintlig komplementbyggnad som är i väldigt dåligt skick 
och bygga en ny några meter längre in på tomten. Byggnaden ska användas som 
garage med vidhängt spabad.  
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Långasjön eller Mieån inom 
strandskyddat område.  
 
Marken är idag: en bebyggd bostadstomt och har varit bebyggd med bostadshus sedan 
innan år 1975.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Är väl avskilt från område närmast 
strandlinjen genom en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: området består idag av klippt gräsmatta och sökanden anser inte att 
bebyggelse av yta påverkar några större värden.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Miljöförbundet upplyser om att:  Poolkemikalier bör inte användas innan 
tömning av spabadet. Om klor används bör vattnet avkloreras innan det släpps. Använt 
tvättvatten bör släppas tillräckligt långsamt för att det ska hinna infiltrera på gräsmattan. 
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Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger. Det särskilda skälet att området redan är i ianspråktaget.  
 
Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-12-11 
Remissvar, inkom 2020-12-10 
Fasadritning, inkom 2020-12-07 
Fotografi, inkom 2020-12-07 
Fotografi, inkom 2020-12-07 
Fotografi, inkom 2020-12-07 
Situationsplan, inkom 2020-12-07 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-12-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 933 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 17 XXXX Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av enbostadshus 

B2020-223 2021/39 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 
7 kap. 15 § samma balk för rivning och nybyggnad av enbostadshus i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisad på till beslutet 
hörande karta daterad 2020-12-28- Avgränsning med svart linje. 
 
Upplysningar 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för Strandskyddsdispens 
för rivning och nybyggnad av enbostadshus på fastigheten XXXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Mieån och tillflöde/bäck till sjön 
Dunhammaregylet inom strandskyddat område.  
 
Marken är idag: Redan ianspråktagen och bebyggd med bostadshus sedan innan år 
1975. (Norra delen av fastigheten).  
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: Fastigheten ligger delvis inom primär- och 
delvis inom sekundär skyddszon för Långasjöns vattenskyddsområde. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: redan är ianspråktaget på ett sådant 
sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: området är privat tomt med växtlighet tillgänglig för skogens djur.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Då fastigheten delvis ligger inom primär- och delvis inom sekundär 
skyddszon för Långasjöns vattenskyddsområde ska vattenskyddsföreskrifterna beaktas 
vid rivning och byggnation och innefattar bl.a. regler lagring och hantering av 
petroleumprodukter och yrkesmässig hantering av andra kemiska produkter som färg, 
lösningsmedel m.m. 
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Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger.  
 
Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-12-28 
Tomtplatsavgränsning, inkom 2020-12-28 
Remissvar, inkom 2020-12-14 
Situationsplan, inkom 2020-11-19 
Epostmeddelande, inkom 2020-11-19 
Ansökan, inkom 2020-11-19 
Situationsplan, inkom 2020-11-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 933 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 18 Kristineberg 3 Sölvesborgsvägen 21 Bygglov för nybyggnad av 

idrottsanläggning, parkeringsplatser samt rivning B2020-316 2021/40 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap 30§, 9 kap 31 d §, 2 kapitlet 6 § och 8 
kap 1 § plan- och bygglag (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 2021-02-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-02-22. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av padelhall, parkeringsplatser samt rivning av 
byggnad på fastigheten Kristineberg 3 (Sölvesborgsvägen 21). 
 
Föreslagen ny byggnad är 1488 kvm stor och planeras att utföras med grå plåtfasad och 
svart papptak. Inga fönster finns redovisade. Byggnaden ska innehålla 4 padelbanor, 
omklädningsrum m.m.  
 
Sökanden har redovisat ca 17 parkeringsplatser som de redovisar som nya.  
 
Inga skyltar är redovisade och skyltar ingår inte i lovgivningen.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område med detaljplan A60. Planen säger bland 
annat att användningen är bostad men att man även vid vissa förutsättningar kan 
godkänna handel och hantverk. Det är prickad mark i öster och väster. Byggnadshöjd på 
7,6 m och max två våningar. 2/3 av fastighetens yta ska lämnas obebyggda.  
 
Fastighetens yta är 8 722 kvm enligt fastighetsrapporten. Tillåten byggrätt enligt 
detaljplanen (1/3) är då 2 907 kvm. Total yta för befintliga byggnader samt föreslagen ny 
byggnad är ca 3 967 kvm. Vilket är 1 069 kvm mer än vad planen medger alltså 37% 
avvikelse.  
 
Tidigare bygglovsbeslut är taget 2018-05-18 för nybyggnad av industri/handelsbyggnad. 
Det finns även senare beslut på fastigheten om bygglov för skyltar utvändig ändring och 
ändrad användning med beslut från 2019-02-14 och 2020-05-08.  
 
I en bygglovshandläggning ska handläggaren granska om fastigheten har ett planenligt 
utgångsläge enligt 9 kap 30§. Del av befintlig byggnad ligger på prickad mark, mark som 
inte får bebyggas. Avvikelsen bestod av att 12,3% av aktuell ansökt byggnadskropp 
placerades på prickad mark. Avvikelsen har bedömts som en liten avvikelse vid tidigare 
bygglovsgivning (beslut daterat 2018-05-18 ) varvid byggnad avviker från detaljplanen 
men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag och 
därmed bedöms att handläggningen kan fortsätta. Den redan givna avvikelsen ska dock 
räknas samman med kommande avvikelser.  
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Sökanden har redovisat ca 17 parkeringsplatser som de redovisar som nya. I och med 
större byggnation av fastigheten kommer dock parkeringsplatser som de redovisat i 
tidigare bygglovsgivning att tas bort. Sammantaget blir det ca samma antal 
parkeringsplatser som innan men mer bebyggd yta.  
 
Tre olika verksamheter, som kan ha gett upphov till markföroreningar, har identifierats 
på fastigheten Kristineberg 3. Inom Kristineberg 3 har bland annat bedrivits grafisk 
industri, bilvårdsanläggning och drivmedelsförsäljning. För den plats, som nu är aktuell 
för bebyggelse, har grafisk industri bedrivits, Sörmlinds tryckeri. Med bakgrund av den 
information miljöförbundet har angående de andra verksamheterna, bedöms marken på 
denna plats ha påverkats mest av tryckeriverksamheten, om kemikalie- och 
avfallshanteringen medfört utsläpp. Vid planering av om-, till- och nybyggnad samt 
rivning behöver man ta hänsyn till eventuella föroreningar. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till berörda grannar, Miljöförbundet och Räddningstjänsten.  
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Yttrande har inkommit från granne som 
anser att bygganden inte är förenlig med detaljplanen. De anser inte att fastigheten är 
den bästa platsen för en idrottsanläggning och anser även att om bygganden byggs så 
kan detta medföra att värdet på deras egen fastighet minskar. Annan granne framför 
synpunkter att det är viktigt att dagvattenhanteringen blir korrekt med tanke på närheten 
till ån. Sökande har bemött yttrandena och framför att denne gärna köper grannens 
fastighet om den är orolig för värdeminskningen. Sökanden framför även att den 
framtida sökta användningen inte kommer att alstra mer trafik än nuvarande användning 
samt att behovet av parkeringsplatser är mindre med den framtida användningen än den 
nuvarande. 
 
Miljöförbundet informerar i sitt yttrande om krav som ställs på en idrottsanläggning. 
Bland annat framför de att det bör anordnas separat duschutrymme för dam och herr. 
Enligt ritning finns enbart separata omklädningsrum med ett kombinerat dusch- och 
bastuutrymme för både herr och dam. De anser även att radonmätning bör utföras i 
lokalen efter nybyggnation. m.m. (se vidare miljöförbundets yttrande). De informerar 
även om att fastigheten har flertalet punkter för potentiellt förorenade områden varvid 
den som tryckeri är mest aktuell då det är den bygganden som sökanden vill riva och 
bygga en padelhall på platsen. Även den äldre asfalten på fastigheten kan vara 
förorenad med farliga ämnen. (Se vidare Miljöförbundets yttrande). 
 
Räddningstjänsten informerar om att fastigheten är trång och de ser eventuellt svårighet 
att utföra sitt arbete på ett bra sätt vid eventuell brand eller olycka på fastigheten. 
Byggnaderna ligger nära varandra och i olika nivåer och detta försvårar situationen.  
 
Motivering av beslut 
 
Enligt 9 kap 30 § ska först befintlig byggnation och fastighetens utgångsläge granskas. 
Del av befintlig byggnad (12.3%) ligger på prickad mark, mark som inte får bebyggas. 
Avvikelsen har bedömts som en liten avvikelse vid tidigare bygglovsgivning. Befintlig 
byggnation är därmed inte planenlig men har godkänts som liten avvikelse vid tidigare 
bygglovsgivning enligt 9 kap 30§ punkt 1b.  
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Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte 9 kap 31b §PBL. 
 
Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska 
en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har 
godtagits. Enligt 9 kap 31 d § PBL.  
 
Bedömning har gjorts i ärende att bygglov inte kan ges med liten avvikelse då de 
sammanlagda avvikelserna från denna ansökan och tidigare lovgivning inte tillsammans 
kan anses vara en liten avvikelse. 9 kap 31d§ PBL. Den tidigare avvikelsen (byggnad på 
prickad mark) tillsammans med de två avvikelser som föreligger i ansökan(överyta 37% 
samt annan användning än planen medger) är inte tillsammans vid en samlad 
bedömning en liten avvikelse. Den nya byggnadens användning är idrott, detaljplanen 
medger bostäder och i vissa fall handel och hantverk.  
 
Byggnationen följer inte gällande detaljplan 9 kap 30 § och följer inte lokaliserings- och 
utformningskraven enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen. Anordning av 
parkeringsplatser. 8 kap 1 § god färg form och materialverkan. Byggnaden bedöms inte 
ha god färg, form och materialverkan och inte passa in i ett område som enligt 
detaljplanen i första hand ska användas för bostadsbebyggelse. Byggnaden har bland 
annat inga fönster.  
 
Sökanden har redovisat ca 17 parkeringsplatser som de redovisar som nya. Bedömning 
görs dock att det sammantaget inte blir 17 nya parkeringsplatser om man jämför med 
beslut och beslutsgrundande handlingar från 2018-05-18. I och med större byggnation 
av fastigheten kommer vissa befintligt redovisade parkeringsplatser som de redovisat i 
tidigare bygglovsgivning att tas bort och ersättas med bebyggd yta. Sammantaget blir 
det ca samma antal parkeringsplatser som innan men mer bebyggd yta. Bedömning har 
gjorts att åtgärden och fastigheten inte uppfyller Karlshamns kommuns parkeringsnorm. 
Ansökan bedöms därmed inte uppfylla kraven om trafikförsörjning och behovet av en 
god trafikmiljö i 2 kap 6§ PBL.  
 
Upplysningar 
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst då 
fastigheten är potentiellt förorenad.  
 
Om byggnation blir aktuell:  
 
Sökanden uppmanas att kontakta miljöförbundet angående hur eventuella föroreningar 
ska hanteras och undersökas. I första hand behöver en historisk inventering göras. Om 
det föreligger risk att föroreningar spridits till mark, kan det bli aktuellt med krav på 
undersökning av marken. 
 
Om schaktmassor ska transporteras bort från fastigheten, ska miljöförbundet kontaktas i 
förväg. Detsamma gäller om massor ska flyttas inom fastigheten på ett sätt som kan 
sprida eventuella föroreningar. Krav på provtagning och/eller särskilt omhändertagande 
av massorna kan komma att ställas. 
 
Om en misstänkt eller konstaterad förorening upptäcks på fastigheten ska 
miljöförbundet omgående upplysas om detta enligt 10 kap 11 § miljöbalken. Detta gäller 
oavsett att föroreningar tidigare har påträffats inom fastigheten. 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-12-29 
Konstruktionsritning, inkom 2020-12-18 
Fasadritning, inkom 2020-12-18 
Sektionsritning, inkom 2020-12-18 
Planritning, inkom 2020-12-18 
Situationsplan, inkom 2020-12-18 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-12-18 
Yttrande från XXXX, med erinran, inkom 2021-01-08 
Yttrande från Susanne Norlindh med synpunkt, inkom 2021-01-04 
Remissvar Miljöförbundet Blekinge väst, inkom 2021-01-19 
Remissvar Räddningstjänsten, inkom 2021-01-19 
Bemötande från sökanden på yttranden från Susanne Norlindh och XXXX, inkom 2021-
01-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Fastigheten Sölvesborgsvägen 21 AB, XXXX, C/O Hugal Fastighets AB, 
Hamngatan 13, 352 46  Växjö 
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§ 19 Stampens Trädgård 2 Jannebergsvägen 2 Tidsbegränsat bygglov för 

kontorsbyggnad B 2021-2 2021/132 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 33 § plan- och bygglag (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om tidsbegränsat bygglov ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2021-02-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-02-22. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för av kontorsbyggnad på fastigheten Stampens 
Trädgård 2 (Jannebergsvägen 2). 

 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov från 2021-01-01 till 2026-12-31. 
 
I beslut § 921/15 beviljade byggnadsnämnden tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
samlingslokal. Samlingslokalen användes då som komplement till vistelse för 
ensamkommande flyktingbarn och tidsbegränsningen föranleddes av att 
Migrationsverket då inte kunde ge besked av hur behovet kommer att vara i framtiden. 
Idag används byggnaden som kontor.  
 
Byggnaden har en byggnadsarea på 81 kvm. Tak av papp och fasad klädd med 
fasadskivor.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplan B 19. Byggnaden är till större 
delen placerad på prickad mark, mark som inte får bebyggas.  
 
Motivering av beslut 
 
Tidsbegränsade bygglov får enligt 9 kap 33 § plan och bygglagen lämnas för åtgärder 
som avses pågå under en begränsad tid. Därför var det riktigt att bevilja bygglov för 
samlingslokal för ensamkommande flyktingbarn år 2015. Idag kommer inte flyktingar på 
samma sätt som det gjorde för fem år sedan och behovet och användningen har 
ändrats.  
Dom av Regeringsrätten (RÅ1998 not 92) visar att man inte kan få tidsbegränsat 
bygglov om behovet av byggnaden är av långsiktig karaktär. Ett hotell kommer alltid ha 
behov av kontor. Möjligheter finns att bygga ut hotellet permanent med kontor. Denna 
byggnad uppfördes för ett tidsbegränsat behov som inte längre finns och det långsiktiga 
behovet av kontor går att lösa på annat lämpligt sätt.  
 
Åtgärden bedöms därför ej förenlig med förutsättningar för tidsbegränsat bygglov enligt 
9 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900). 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-01-04 
Situationsplan, inkom 2021-01-04 
Detaljplan, inkom 2021-01-04 
Beslut från 2015, inkom 2021-01-04 
Planritning, inkom 2021-01-04 
Fasadritning, inkom 2021-01-04 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-01-04 

 
Yrkanden 
 
2:e vice ordförande Magnus Olsson (M) yrkar bifall till ansökan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, att avslå ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden och fastighetsägare: Nytäppets fastighets AB, XXXX, Jannebergsvägen 2, 
374 32 Karlshamn 
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§ 20 Stampens Trädgård 2 Jannebergsvägen 2 Bygglov för nybyggnad av 

lagerbyggnad/förråd B 2020-213 2021/133 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med hänvisning till 9 kap 28 § plan- och bygglag (2010:900) besluta om anstånd 
fram till dess att detaljplanen vinner laga kraft, dock som längst i två år. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår beslut om anstånd ges sökanden möjlighet att 
yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens sammanträde  
2021-02-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-02-22. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält för förvaring på fastigheten 
Stampens Trädgård 2 (Jannebergsvägen 2). 
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 40 kvm, tältet har vit och grå kulör och placeras 
på fastighetens östra del.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B19. Åtgärden är helt placerad på prickad mark 
(mark som inte får bebyggas). 
 
Motivering av beslut 
 
Tidsbegränsade bygglov får enligt 9 kap 33 § plan och bygglagen lämnas för åtgärder 
som avses pågå under en begränsad tid. Dom av Regeringsrätten (RÅ1998 not 92) 
visar att man inte kan få tidsbegränsat bygglov om behovet av byggnaden är av 
långsiktig karaktär. Ett hotell kommer alltid ha behov av förråd och lager. Behovet är 
därför inte tidsbegränsat. Arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan men redan idag 
finns byggrätt och mark som inte är prickad att bebygga.  
 
Åtgärden bedöms därför ej förenlig med förutsättningar för tidsbegränsat bygglov enligt 
9 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900). 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-01-05 
Epostmeddelande, inkom 2021-01-04 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-12-09 
Sektionsritning, inkom 2020-11-17 
Planritning, inkom 2020-11-17 
Fasadritning, inkom 2020-11-17 
Fasadritning, inkom 2020-11-17 
Fotografi, inkom 2020-11-17 
Fotografi, inkom 2020-11-17 
Situationsplan, inkom 2020-11-17 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-11-17 

 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar med hänvisning till 9 kap 28 § plan- och bygglag 
(2010:900) att besluta om anstånd fram till dess att detaljplanen vinner laga kraft, dock 
som längst i två år. 
 
Görgen Lennarthsson yrkar bifall till ordförandens yrkande. 
 
2:e vice ordförande Magnus Olsson (M) yrkar att ansökan ska bifallas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med sitt förslag, att med hänvisning till 9 kap 28 § plan- och bygglag (2010:900) besluta 
om anstånd fram till dess att detaljplanen vinner laga kraft, dock som längst i två år. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nytäppets Fastighets AB, XXXX, Jannebergsvägen 2, 374 32  Karlshamn 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-01-20 

Sida 52(60) 

 
 
§ 21 XXXX, Bygglov för fasadändring av enbostadshus 2021/134 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 §, 8 kap 17 §, 2 kap 6 §, 8 kap 1 §  
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 2021-02-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-02-22. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för fasadändring av enbostadshus på fastigheten XXXX. 
 
Sökande vill ändra befintligt fasad genom att ta bort ett fönster och istället sätta in en 
garageport. En takskjutport i vit kulör.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A 43. 
Området ligger inom riksintresse för kulturmiljö och representerar den 
utkantsbebyggelse som tillkom av befolkningsökningen under 1800-talets andra hälft. 
Utbyggnadsetapperna är tydligt avläsbara i bebyggelsens oregelbundna struktur. Den 
fysiska miljön ger kunskap om förändringar i ekonomiskt, tekniskt och socialt avseende 
och få miljöer av detta slag finns kvar. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms inte vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Förslaget med en garageport i en småskalig trähusbebyggelse är inte anpassat till 
stadsbilden eller till kulturvärdena på platsen enligt 2 kap 6 § plan och bygglagen.  
 
Förslaget ger inte god färg- form och materialverkan enlig 8 kap 1 § samt uppfyller inte 
kravet på varsamhet enligt 8 kap 17 § plan och bygglagen.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-01-04 
Tjänsteskrivelse, inkom 2021-01-04 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2020-12-29 
Fotografi, inkom 2020-12-29 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-12-28 
Situationsplan, inkom 2020-12-14 
Planritning, inkom 2020-12-14 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2020-12-14 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-12-14 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXXX 
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§ 22 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om  
 

 Medarbetarsamtal pågår 

 Rekrytering av planeringsarkitekt pågår 

 Mycket möten, genomförs digitalt 

 Positiva synpunkter har kommit till förvaltningen med anledning av en artikel på 
kommunens hemsida om att inte byta ut fungerande fönster. 
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§ 23 Redovisning av delegationsbeslut januari 2021/5 
 
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 fattande under perioden 2020-11-25 – 2021-01-05. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2020-11-25 – 2021-01-05 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2020-11-25 – 2021-01-05 ByggR 
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§ 24 Underrättelser från Lantmäteriet januari 2021/83 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2020-11-26 Karlshamn 4:1 och 

Nyponblomman 8 
Underrättelse om avslutad 
förrättning – fastighetsreglering 
berörande Karlshamn 4:1 och 
Nyponblomman 8 
K20162 
 

2020-12-02 Aplakärr 1:2 m.fl. Underrättelse om avslutad 
förrättning – ledningsförrättning 
berörande Aplakärr 1:2 m.fl. 
fastigheter. 
K15516 
 

2020-12-08 Elleholm 19:32 Underrättelse om avslutad 
förrättning – ledningsrätt för 
bredband berörande Elleholm 
19:32. 
K20384 
 

2020-12-11 Havakulla 1:3 och 
Törneryd 4:42 

Underrättelse om avslutad 
förrättning – fastighetsreglering 
Havakulla 1:3 och Törneryd 
4:42. 
K20196 
 

2020-12-21 Brorstorp 1:2 Underrättelse om avslutad 
förrättning – avstyckning från 
Brorstorp 1:2. 
K20127 
 

2020-12-23 Slänsmåla 1:29 och 
Slänsmåla 1:32 

Underrättelse om avslutad 
förrättning – fastighetsreglering 
Slänsmåla 1:29 och Slänsmåla 
1:32. 
K19362 
 

2020-12-28 Vekerum 5:15 och 
Vekerum 27:1 

Underrättelse om avslutad 
förrättning – fastighetsreglering 
Vekerum 5:15 och Vekerum 
27:1. 
K19530 
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§ 25 Handlingar för kännedom januari 2021/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2020-11-25 – 2021-01-05 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2020-11-25 – 2021-01-05 ePhorte 
Handlingar för kännedom 2020-11-25 – 2021-01-05 ByggR  
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§ 26 Beslutsuppföljning januari 2021/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2021-01-01 
Ärenderapport mätning 2021-01-05 
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§ 27 XXXX Bygglov för nybyggnad av mur B 2020-115 2021/302 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b § plan- och bygglag (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser Bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten XXXX. 
 
Byggherren, XXXX, har den 6 oktober 2020 inkommit med en ansökan om att ersätta en 
befintlig mur med en höjd av 500mm med en ny mur som ska vara 800mm hög. Muren 
är placerad mot gatan i korsningen Odengatan/Torsgatan. Höjden 800mm är max den 
får vara för att bibehålla siktlinjen i korsningen samt från utfarten på fastigheten. 
 
Murblocken är av en typ som armeras och gjut eller fulls med makadam inuti kanaler 
som bildas när blocken staplas på varandra. Blocken är av så kallad knäckstenstyp och 
ger ett ganska effektfullt ”räfflat” och stabilt utseende i naturgrå färg.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område med beteckningen A60 från 1942  
Det finns ett tidigare beslut i ärendet med ett diarienummer 2017/1799. Beslutet med § 
169 daterad 2017-08-30 var ett avslag för mur plus plank vilket gav en alldeles för hög 
höjd som inte kunde godtas. 
 
Murens placering hamnar på punktprickad mark som enligt detaljplanen inte får 
bebyggas. 
På den tiden (1942) menades det oftast att marken inte fick bebyggas med byggnader i 
form av hus. Att uppföra staket eller murar på denna punktprickade mark var något som 
man genomförde redan från början och förekommer på flera ställen inom planområdet. 
Med dagens bestämmelser får man anse att detta är en liten avvikelse som kan beviljas 
med stöd av 9 kap 31b § plan- och bygglag (2010:900) 
 
Yttranden 
Ärendet har remitterats till trafikhandläggare, Per Olsson, som inte har något att erinra. 
Per Olsson har också genom sitt remissvar informerat om återställning av eventuella 
skador på väg i samband med byggnationen av mur.  
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
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Motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärende att bygglov kan ges med 
liten avvikelse.  
 
Åtgärden bedöms även vara förenlig med resterande förutsättningar för bygglov enligt 9 
kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Upplysningar 
 
Om allmän mark eller gata ska tas i anspråk under byggtiden ska tillstånd sökas hos 
den lokala polismyndigheten 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-12-08 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2020-10-06 
Ansökan, inkom 2020-10-06 
Produktinformation, inkom 2020-10-06 
Situationsplan, inkom 2020-10-06 
 
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 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden och fastighetsägare: XXXX 
 
Avgift: 4 353 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 


