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§ 28 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Magnus Olsson (M) till att justera protokollet. 
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§ 29 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändring: 
 
Ärende 20, Kristineberg 3 Bygglov för nybyggnad av idrottsanläggning, 
parkeringsplatser samt rivning B2020-316 utgår eftersom nya handlingar inkommit i 
ärendet 
 
Ärende 27, XXX Bygglov för nybyggnad av fritidshus, installation av eldstad samt  
komplementbyggnad B 2020/204 316 utgår eftersom nya handlingar inkommit i ärendet. 
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§ 30 Presentation av studentarbeten  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Till sammanträdet är studenter från BTH inbjudna för att redovisa sina studentarbeten  
om Karlshamn. 
 
Studenterna tackas för det inspirerande arbetet om olika stads- och gaturum i 
Karlshamn. 
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§ 32 Byggnadsnämndens resultatrapport 2020 2019/2793 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa resultatrapport per 2020-12-31. 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (2020) och stadsbyggnadsavdelningen har lämnat 
underlag till resultatrapport för byggnadsnämnden för det gångna året. 
 
I resultatrapporten redovisas bedömning av byggnadsnämndens måluppfyllelse och 
resultat mot kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndens egna mål, ekonomisk 
analys, omvärldstrender och analys av den egna verksamheten. 
 
Det ekonomiska resultatet för byggnadsnämnden visar på ett överskott med 171 tkr för 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-02-01 
Byggnadsnämndens resultatrapport 2020 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Verksamhetschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 33 Byggnadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2021-2022 2020/1907 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att förvaltningschefen hanterar ramminskningen på 100 tkr genom smärre löpande 
anpassningar inom ordinarie verksamhet  
 
att i övrigt fastställa budget i enlighet med beslutad verksamhetsplan. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden beslutade vid sitt möte 2020-12-09 att fastställa verksamhetsplanen 
samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förslag på internbudget 
utifrån att ramen minskats med 100 tkr. 
 
Då minskningen är liten i förhållande till nämndens totala ram bedöms den kunna 
hanteras inom ordinarie verksamhet utan att på ett avgörande sätt påverka 
förvaltningens verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Detta gör att beslutad 
verksamhetsplan med tillhörande ekonomiskt budgetunderlag kan fastställas utan 
justeringar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Byggnadsnämndens Verksamhetsplan och internbudget 2021-2022, 2021-02-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Ann-Sofie Johansson  
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§ 34 XXX Förhandsbesked för uppförande av 4 st sommarhus för uthyrning inom 

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

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

 
• Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 

meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 

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

 
Övriga upplysningar 
 

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

 
• Byggnadernas anpassning till landskapet och omgivande miljö är viktigt i det här 

förhandsbeskedet. Höga krav kommer att ställas på gestaltning och utformning 
vilket bevakas under bygglovshandläggningen. God färg, form samt 
materialverkan är en förutsättning för att bygglovet ska kunna beviljas.  

 
• En förutsättning för byggnationen är att vattentillgång och avloppshantering går 

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

 
• Två av byggnaderna gränsar till strandskyddat område. Ianspråktagande av 

mark inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens vilket endast kan 
fås om det finns särskilda skäl. Det är Länsstyrelsen Blekinge som beslutar om 
eventuell strandskyddsdispens.   
 

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

• Det finns stenmurar inom området som föreslås bebyggas. Dessa kan omfattas 
av det generella biotopskyddet. Åtgärder på skyddade murar kräver dispens från 
Länsstyrelsen Blekinge. Det är upp till sökanden att vid behov ansöka om 
dispens från skyddet.  
 

• Det finns höga naturvärden där byggnaderna föreslås. För att inte påverka 
naturvärden knutna till den aktuella betesmark som omger byggnaderna bör inte 
pågående bete upphöra. Marken bör inte heller tillföras näring, exempelvis 
matjord eller gödning.  

 
Upplysningar från Miljöförbundet Blekinge Väst 
 

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

• Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 
 
Ärendet 
 
Ansökan om förhandsbeskedet inkom den 23 juni 2020 och gäller byggnation av fyra 
hus för uthyrning på fastighet XXX på ön Bjärnö i Hällaryds skärgård. Det är 
fastighetsägaren till XXX som har ansökt om byggnationen. Med ansökan bifogades 
även underlag framtaget av en arkitekt från FOJAB. Bilagan finns med som 
beslutsunderlag i ärendet.  
 
Konceptet med byggnationen är att öka tillgängligheten för allmänhet och turister genom 
att skapa nya övernattningsmöjligheter i form av fritidshus för uthyrning. Enligt ansökan 
ska placering och orientering ske på naturens villkor med minsta möjliga ingrepp för att 
säkerställa befintliga naturvärden inte påverkas negativt. Enligt ansökan är ambitionen 
sammanfattningsvis att stärka skärgårdens attraktivitet, tillgängliggöra Bjärnö för fler, 
gynna friluftsliv och folkhälsa, ansluta till ARK56 samt skapa unika bostäder med litet 
ekologiskt fotavtryck genom omsorgsfull gestaltning av helhet och detaljer.  
 
Ärendet är komplext då det är många avvägningar från olika intressen som måste göras. 
Främst handlar det om påverkan på eventuella natur- och kulturvärden på ön. Därför har 
en naturvärdesinventering genomförts av SWECO vars rapport och bilaga finns med 
som beslutsunderlag till ärendet.  
 
Enligt inventeringen finns höga naturvärden där ett av husen är placerade, påtagligt 
naturvärden där två hus är placerade och visst naturvärde vid ett av husen. Inga av de 
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tre rödlistade arterna som Miljöförbundet Blekinge Väst har flaggat för i sitt yttrande 
påträffades inom inventeringsområdet.  
 
Den slutliga bedömningen gällande påverkan på naturvärden är således att 
byggnationen endast kommer påverka naturmiljön i direkt anslutning till byggnaderna. 
Påverkan sker dels direkt genom att huskroppen står på, eller som i det här fallet strax 
ovanför marken, och på så vis förändrar förutsättningarna för de växter som lever på 
platsen för tillfället, och dels kommer byggnationen innebära att fler personer rör sig mer 
koncentrerat i nära anslutning till husen. Ur ett större perspektiv (byggnadernas 
fotavtryck i jämförelse med hela fastigheten XXX) bedöms dock inte naturvärdena 
påverkas negativt i större utsträckning så länge marken mellan husen hålls öppen, betet 
fortsätter och det inte tillförs näring i jorden (exempelvis matjord eller gödning).  
 
Länsstyrelsen Blekinge har i sitt beslut om överklagande från 2020-12-10 kommit fram 
till att aktuell betesmark utgörs av sådan brukningsvärd jordbruksmark som avses i 3 
kap. 4 § MB.  
 
Karlshamn kommun delar inte Länsstyrelsens bedömning utan anser att aktuell 
betesmark inte utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Detta med hänvisning till 
betesmarkens svårtillgängliga lokalisering i Hällaryds skärgård, dess ringa betydelse för 
nationell livsmedelsförsörjning samt den berörda markens begränsade area.  
 
Ansökan gäller uthyrningsstugor som inte ska avgränsas med tomtgränser, vilket 
begränsar hur mycket betesmark som tas i anspråk i förhållande till jordbruksblockets 
övriga areal. Djurhållning ska enligt Sökanden fortsättningsvis kunna bedrivas på 
fastigheten, även efter uthyrningsstugorna är i drift, och byggnationen bedöms inte, på 
ett påtagligt sätt, motverka ett rationellt jordbruk i ett nationellt perspektiv. 
 
Eftersom Bjärnö omfattas av riksintresse för naturvård och av ekologisk känslig natur är 
anpassningen till befintlig natur viktig. Enligt ansökan ska inte området avgränsas utan 
djur ska fortfarande kunna beta i området, vilket är positivt för de omgivande 
naturvärdenas framtida utveckling.  
 
I övrigt bedöms ansökan vara positiv utifrån friluftslivets- och besöksnäringsperspektivet. 
Anpassningen till landskapsbilden är väsentlig för ärendet då hela Bjärnö omfattas av 
landskapsbildskydd. Enligt ansökan ska påverkan på både natur och omgivning vara så 
minimal som möjligt och det finns ett stort fokus på anpassning och utformning av de 
fyra uthyrningsstugorna. De ska dessutom placeras på plintar och inte avgränsas med 
några tomtgränser, vilket minimerar påverkan på omgivningen.  
 
Vatten och avlopp ska enligt ansökan kopplas till den kommunala anslutningspunkten 
vid Guö men för att göra det måste husen först kopplas till enskilda ledningar mellan 
Bjärnö och Tjärö. Då dessa ledningar redan idag är underdimensionerade ställer det 
krav på sökanden att finna lösningar för att kunna anslutas till systemet. Att 
dimensionera upp ledningarna är kostsamt men det är en förutsättning om befintliga 
ledningar ska kunna användas. Vilken lösning som sökanden väljer att göra ska 
bevakas vid framtida bygglovshandläggning.  
 
Motivering av beslut 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att föreslagen 
utveckling vara i enlighet med kommunens intentioner utifrån den kommunövergripande 
översiktsplanen. Frågor kring utformning, materialval, arkitektur, beaktande av natur- 
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och kulturvärden, brukningsvärd jordbruksmark, hemfridszon, avfallshantering, vatten- 
och avloppsproblematiken, parkering och båtplatser bedöms vara tillräckligt utredda i 
detta skede för att bedöma platsen vara lämplig för föreslagen byggnation.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-02 
Ansökan, inkommen 2020-06-23 
Bilaga till ansökan - situationsplan och konceptbeskrivning, inkommen 2020-06-23 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2020-06-30 
Bemötande från Sökanden ang. miljöförbundets yttrande, daterat 2020-07-03 
Yttrande, XXX, inkom 2020-07-06 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-12 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-12 
Yttrande med erinran från Köpegårda intresseförening, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran med bilagor, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran med bilaga, XXX, inkom 2020-07-14 
Yttrande med erinran, Bjärnö Bryggförening, Bjärnö intresseförening, Bjärnö vatten- och 
avloppsförening, inkom 2020-07-23 (förlängd yttrandetid) 
Bemötande från Sökanden ang. parkering, angöring m.m., daterat 2020-08-24 
Bemötande från Sökanden ang. vatten och avlopp, daterat 2020-08-24 
Naturvärdesinventering, daterad 2020-08-31 
Objektsbilaga Naturvärdesinventering, daterad 2020-08-31 
Beslut om överklagande, Länsstyrelsen Blekinge, inkom 2020-12-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden och fastighetsägare XXX 
Arkitekt XXX, FOJAB, Hallenborgs gata 1a, SE-211 19 Malmö 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
Sakägare som lämnat yttranden:  
XXX 
 
Avgift 9 500 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 35 XXX Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus B2020-328 2021/531 
 
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. 

 
• Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 

meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
En ansökan om förhandsbesked inkom 22 december 2020. Ansökan gäller avstyckning 
av del av fastigheten XXX, strax nordväst om Mörrum tätort, där sökanden önskar bygga 
nytt enbostadshus. Den nya fastigheten ska anslutas till enskilt vatten och avlopp. In- 
och utfart ska ske till Ugglebodavägen (väg 541) som är statligt ägd.  
 
Marken som föreslås styckas av används idag som tomtmark tillhörande befintligt 
bostadshus på XXX.  
 
Förutsättningar 
 
Läge och markförutsättningar 
Ansökan gäller avstyckning av del av fastigheten XXX, cirka 4 kilometer nordväst om 
Mörrum tätort. Fastigheten avgränsas i söder av Ugglebodavägen och ligger utanför 
detaljplanelagt område. Fastigheten ingår inte i sammanhållen bebyggelse utan omges 
mestadels av skog och åkermark med undantag av befintligt bostadshus på XXX.  
 
Kommunens översiktsplan  
Aktuellt område ingår i delområde ”N. Västra mellan- och kustbygden” i kommunens 
översiktsplan. Här ses ny bebyggelse som positivt då det ökar underlaget för service på 
landsbygden. Dock ska ny bebyggelse koncentreras till redan befintlig bebyggelse och 
infrastruktur och utformas med stor hänsyn till landskapsbild och bebyggelsetradition.  
 
Skogs- och jordbruksintresset ska beaktas och hänsyn ska tas till friluftsliv, 
kulturmiljövård, naturvård fiske och turism.  
 
Ansökan bedöms vara i enlighet med kommunens översiktsplan med förutsättning att 
utformningen anpassas med hänsyn till landskapsbild och bebyggelsetradition (se 
nedan).  
 
Anpassning till kulturmiljö och landskapsbild 
I ärenden om förhandsbesked ska ett bebyggelseområdes särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden beaktas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas.  
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Föreslagen lokalisering av byggnader anses följa bebyggelsetraditionen på platsen. I 
bygglovsskedet kommer utformning av byggnaderna granskas med utgångpunkt i den 
kulturmiljö och landskapsbild som finns på platsen med byggnader i traditionella kulörer, 
i huvudsak trä och med sadeltak. 
 
Mark och vegetation 
Aktuell tomt består av gräsbevuxen mark, skog och berg. Tomten avgränsas av 
bebyggelse i väst och åkermark i öst. Marken som ska styckas av ingår idag i befintlig 
fastighets tomtmark.  
 
Risker på grund av ett förändrat klimat 
Längs vägen i södra delen av avstyckningstomten finns risk för översvämning vid kraftigt 
skyfall. Detta är inget som bedöms påverka lämplighetsprövningen, men frågan bör 
bevakas i bygglovsskedet.  
 
Trafik och buller 
Fastigheten ligger längs Ugglebodavägen (väg 541). Vägen är statligt ägd.   
 
Inga fasta föremål så som fordon får placeras inom vägens säkerhetszon på 5 meter 
från vägkant. Mer information finns i Trafikverkets yttrande.  
 
Om det inte är uppenbart obehövligt kan en bullerutredning komma att krävas i 
bygglovsskedet om det bedöms vara nödvändigt för den byggnation som redovisas i 
bygglovsritningarna. Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216) ska 
tillämpas och riktvärden enligt förordningen ska följas.  
 
Väganslutning 
Trafikverket har ingen erinran om förslagen in- och utfart. Väg 541 (Ugglebodavägen) är 
statligt ägd vilket innebär att anslutning och andra åtgärder som påverkar vägen kräver 
tillstånd från Trafikverket enligt väglagen § 39. Efter bygglovet beviljas ska Sökanden 
ansöka om tillstånd för anslutning på Trafikverkets hemsida. Länk och mer information 
finns i Trafikverkets yttrande. Ansökan är avgiftsbelagd. 
 
Vatten och avlopp 
Enligt ansökan ska den nya fastigheten anslutas till enskild anläggning för både vatten 
och avlopp. Tillstånd för enskild avloppsanläggning söks hos Miljöförbundet Blekinge 
Väst. Mer information om detta finns både i ”Övriga upplysningar” och i Miljöförbundets 
bifogade yttrande. Observera att exploatören inte får påbörja anläggandet av en enskild 
avloppsanläggning innan tillståndet finns.  
 
Yttranden 
 
Ansökan skickades ut till berörda rågrannar och myndigheter. Inkomna yttranden som är 
beslutsgrundande finns med som beslutsunderlag i ärendet och sammanfattas endast 
nedan.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförbundet har inget att erinra. De informerar om att tillstånd krävs för anläggning av 
enskild brunn. Information om vatten och avlopp finns i både ”Övriga upplysningar” och 
under ”Förutsättningar”  
 
Trafikverket  
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Trafikverket har inget att erinra. De informerar bland annat om säkerhetsavstånd till väg 
541 samt om bullervärden. Trafikverket informerar även om att anslutning till statlig väg 
kräver tillstånd vilket ansöks direkt hos Trafikverket. Länk och mer information finns i 
Trafikverkets yttrande.  
 
Grannar 
Det har inte inkommit några synpunkter med erinran i ärendet.  
 
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. 
 
Övriga upplysningar 
 
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 man har dricksvatten från egen brunn, rekommenderar miljöförbundet att 
man gör en kemisk och mikrobiologisk analys av vattnet vartannat år. Har man 
borrad brunn bör man också ta ett radonprov. Permanentboende, som väntar 
barn eller har barn under 1,5 års ålder, kan få ett kostnadsfritt ”spädbarnsprov”. 
Mer information om detta finns i Miljöförbundets yttrande. 

 
Upplysningar från Trafikverket 
 

• För nya till- och utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, som berör allmän väg 
där staten är väghållare krävs att anslutningstillstånd söks enligt väglagen § 39. 
 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-05 
Remissvar, Remissvar från Trafikverket, inkom 2021-01-25 
Remissvar, Remissvar från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-01-19 
Situationsplan, inkom 2020-12-22 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-12-22 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
Avgift 8 314 kronor    611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 36 Planbesked XXX 2020/3296 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess   
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte ordföranden i handläggningen av detta ärende. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planbesked inkom 2020-10-08 rörande XXX i Asarum. Ansökan avser 
en detaljplan med syfte att utveckla ett mindre bostadsområde med marklägenheter, 
rad- eller parhus. Ansökan omfattar ett 8700 kvm stort område beläget längs Storgatan i 
Asarum, 6 km norr om Karlshamns innerstad. Fastigheten är bebyggd med ett 
enbostadshus med tillhörande ladugårdsbyggnad. Tomten består till största del av 
ängsmark med inslag av träd, bland annat ett antal större ekar i anslutning till Storgatan. 
 
Fastigheten ligger centralt i Asarum, omgiven av villabebyggelse. Söder om fastigheten 
ligger en något större fastighet, XXX, med ett bostadshus. I övrigt är det normalstora 
villatomter som dominerar. Gällande detaljplan, B30, upprättades år 1973 och 
möjliggjorde nya villatomter samt ett område planlagt som allmän plats park. Planens 
syfte var att denna plats skulle innehålla en lekplats. På aktuell fastighet har planen 
aldrig genomförts. 
 
Området omfattas av gällande översiktsplan Karlshamn 2030, område B2, Asarums 
Kransbebyggelse. Översiktsplanen anger att området ska utvecklas genom förtätning 
och komplettering av den befintliga tätortsväven med såväl funktionsblandad 
bebyggelse och bostäder som verksamheter.  
 
Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret, område med särskilt behov av 
hinderfrihet samt ligger den inom försvarsmaktens MSA-område för luftrum. 
Bedömningen är att åtgärden inte påverkar ovan nämnda riksintressen negativt. 
 
En trafikutredning behöver visa lämplig tillfartsväg och hur bebyggelsen lokaliseras på 
ett sätt som är passande med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för 
människors hälsa i fråga om omgivningsbuller. Befintlig bebyggelses eventuella 
kulturvärden bör utredas vidare och en inventering av naturvärden, med särskild fokus 
på de större ekar som finns på fastigheten, behöver göras i fortsatt planarbete.   
 
Åtgärd enligt ansökan stämmer väl överens med intentionerna i Karlshamns 
översiktsplan. Platsen har bra förutsättningar för att en god livsmiljö ska kunna skapas 
med närhet till både stad och natur, varför ett positivt planbesked bör kunna lämnas i 
enlighet med ansökan.  
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Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2020-10-08 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-09 
Yttrande Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2020-11-24 
Yttrande Karlshamn Energi AB, inkommet 2020-11-30 
Yttrande Länsstyrelsen, inkommet 2020-12-07 
Yttrande Teknisk verksamhet gata/trafik, inkommet 2020-11-18 
Yttrande Teknisk verksamhet park/natur, inkommet 2020-11-23 
Yttrande Mark- och exploatering, inkommet 2020-12-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden Hamrelius Management AB, Mörbyhöjden 13, 182 32 Danderyd 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Arkitekt Elisabeth Rydberg  
 
Avgift 14 190 kronor      611-311-2020-689, Attest  
(faktura skickas separat) 
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§ 37 XXX Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus, häststall och garage B2020-

260 2021/529 
 
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. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser förhandsbesked av nybyggnad enbostadshus, häststall och garage på 
fastigheten XXX. Sökanden önskar ej att stycka av fastigheten som idag är en obebyggd 
skogs- och lantbruksfastigheten med en storlek om cirka 9 ha. Sökanden föreslår istället 
en tomtavgränsning på cirka 2000 kvm, placerad ungefär 50 meter från Gallerydavägen. 
Idag finns en tillfart till fastigheten från Gallerydavägen och denna kommer att användas 
för att nå de nya byggnaderna. Sökanden uppger att enbostadshuset ska byggas i en 
våning med inredd vind och få en storlek på cirka 12x8 meter. Sökanden visar på en 
tänkt placering av enskilt avlopp (infiltration) och önskar ansluta till kommunalt vatten. 
 
Förutsättningar 
 
Läge och markförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen bebyggelse.  
Platsen för de föreslagna byggnaderna är i anslutning till befintlig bebyggelse längs 
Gallerydavägen, en plats med tydlig ”bykaraktär”. Parallellt med vägen flyter Gallån 
genom landskapet. Här finns flera mindre gårdsbildningar med bostadshus och 
tillhörande komplementbyggnader i form av lador och uthus. Byggnaderna är 
huvudsakligen placerade längs med Gallerydavägen och detta bidrar till den särskilda 
karaktären. I anslutning till bebyggelsen finns åkermark och beteshagar. Hästar finns på 
omkringliggande fastigheter. Befintliga hus på platsen är av traditionell karaktär, i 
huvudsakligen trähus med sadeltak och komplementbyggnader i falurött.  
 
Planer 
Platsen ingår i område N, Västra mellan- och kustbygden, i Karlshamns Kommuns 
översiktsplan, Karlshamn 2030. Översiktsplanen anger bland annat att ny bebyggelse 
och övriga förändringar som innebär stärkt underlag för service ska ses som positivt. Ny 
bebyggelse bör så långt som möjligt lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och 
infrastruktur och ska utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och 
bebyggelsetradition. Här nämns även att det finns goda möjligheter till hästhållning. 
 
Strandskydd och jordbruksmark 
Området klassas enligt länsstyrelsen som brukningsvärd jordbruksmark men bedömning 
görs att föreslagen tomtavgränsning är placerad på lågvärdig betesmark. Marken är 
delvis stenig med berg i dagen. Beteshage och åkermark lämnas orörda öster och 
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väster om föreslagen bebyggelse. Gallån flyter genom fastigheten men föreslagen 
tomtavgränsning ligger inte inom strandskyddat område. Se vidare information i yttrande 
från länsstyrelsen.  
 
Djurhållning 
Sökanden uppger att han önskar uppföra en stallbyggnad på tomten. Djurhållning och 
jordbruksverksamhet kan ge upphov till olika typer av störningar i boendemiljön såsom 
allergier, flugor, lukt och buller. Miljöförbundet önskar ett större avstånd mellan 
stallbyggnad och närmsta grannen. Sökanden uppger att aktuell granne i dagsläget har 
hästar och önskar behålla föreslagen plats för stallbyggnad då markförutsättningarna är 
goda. Vår bedömning är att med beaktande av bebyggelsemiljön i stort, då det rör sig 
om bebyggelse på landsbygden, bör viss omgivningspåverkan från djurhållning och 
jordbruksverksamhet få accepteras. Sökande har fått ta del av yttrandet från 
miljöförbundet och är medveten om att ett kort skyddsavstånd mellan grannar och stall 
är förenat med risk att om det i framtiden skulle uppstå problem från hästhållningen, 
kommer eventuella tillsynsåtgärder att riktas mot hästhållaren. 
 
Risker på grund av ett förändrat klimat  
Det finns en ett litet område i nordvästra delen av tomten med risk för översvämning vid 
kraftigt skyfall. Lågpunkten bedöms inte vara ett hinder för föreslagen byggnation. 
 
Anpassning till kulturmiljö och landskapsbild 
I ärenden om förhandsbesked ska ett bebyggelseområdes särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden beaktas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas. Förslagen lokalisering av byggnader anses följa bebyggelsetraditionen på 
platsen. I bygglovsskedet kommer utformning av byggnaderna granskas med 
utgångpunkt i den kulturmiljö och landskapsbild som finns på platsen med byggnader i 
traditionella kulörer, i huvudsak trä och med sadeltak.  
 
Trafik och buller 
I ärenden om förhandsbesked ska bostadsbyggnader lokaliseras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i 
fråga om omgivningsbuller. Gallerydavägen är en mindre väg med begränsad trafik. 
Planerad byggnation ligger cirka 300 meter från järnväg. Bedömning görs att det är 
möjligt att uppföra en bostad på platsen på ett sätt som inte är skadligt för människors 
hälsa avseende buller. Om det inte är uppenbart obehövligt med hänsyn till 
bullersituationen, kan ett krav på beräknade värden för omgivningsbuller vid 
bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats ställas i bygglovsskedet. 
 
Vatten och avlopp 
Fastigheten kan ansluta till det kommunala vattennätet och troligen kan fastigheten 
komma att ingå i verksamhetsområdet för vatten. Fastigheten kan ej anslutas till VA-
kollektivet gällande spillvatten (avlopp) i nuläget. Vid eventuell framtida utbyggnad av 
spillvatten mot Gustavstorp får denna fastighet ingå. Gällande möjligheten till enskilt 
avlopp bedömer miljöförbundets preliminärt att detta går att lösa. Slutlig bedömning görs 
dock först sedan en ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning kommit in till 
miljöförbundet.  
 
Övrigt 
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2013-03-20 beslutade byggnadsnämnden om att ge positivt förhandsbesked på 
fastigheten gällande en liknande byggnation som i det nu aktuella ärendet. 
Förhandsbeskedet följdes inte upp med ett bygglov. 
 
Yttranden 
 
Grannar, Karlshamn Energi, Olofströms Kraft, Miljöförbundet Blekinge Väst, 
Västblekinge Miljö AB (VMAB), Trafikverket och länsstyrelsen har getts möjlighet att 
yttra sig i ärendet. Inkomna yttranden sammanfattas nedan men bifogas även i sin 
helhet. Dess ska beaktas. Inga yttranden har inkommit från grannar. 
 
Karlshamn Energi bedömer att fastigheten kan ansluta till VA kollektivet gällande 
vatten men i nuläget inte avlopp. Vid anslutning av vatten skall hänsyn tas till befintlig 
kanalisation för bredband och el samt markskåp utmed Gallerydavägen.  
 
Olofströms Kraft AB har inga kablar att ta hänsyn till på det område som sökande tänker 
bygga på. 
 
Miljöförbundet har yttrat sig om ansökan och har följande synpunkter: 

• Hästhållningen bör i första hand placeras längre ifrån befintlig bebyggelse, för att 
förebygga framtida problem.  

• Miljöförbundet förordar anslutning till allmänt avloppsnät i första hand men 
bedömer att enskild avloppsanläggning sannolikt går lösa.  

• Stenmur i jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd. Åtgärder som kan 
påverka stenmuren negativt, kan kräva dispens. Länsstyrelsen är den 
myndighet, som bedömer om stenmuren omfattas av generellt biotopskydd, samt 
prövar en eventuell dispensansökan.  

• Miljöförbundet önskar få kommande bygglov på remiss 
 
VMAB’s synpunkter angående placering av sopkärl samt tillgänglighet för tömning av 
enskilt avlopp ska beaktas i bygglovsskedet. 
 
Trafikverket upplyser om att eventuell ändring av befintlig anslutning till väg 549 är 
tillståndspliktig och i så fall att anslutningstillstånd söks hos dem. 
 
Länsstyrelsen upplyser om förutsättningar för strandskydd och brukningsvärd 
jordbruksmark men avstår i övrigt från att yttra sig i ärendet med hänvisning till 
egenskapen som prövningsinstans. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen ställer sig positiv till lokalisering av ett enbostadshus med 
tillhörande garagebyggnad och stall på platsen då marken bedöms vara lämplig för 
ändamålet. Åtgärden bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan och uppfyller 
kravet på lämplig placering då tomtens och byggnadernas placering följer den befintliga 
strukturen som finns i området. Vår bedömning är att med beaktande av 
bebyggelsemiljön i stort bör viss omgivningspåverkan från djurhållning få accepteras. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-02-04 
Ansökan, inkom 2020-11-27 
Situationsplan, inkom 2020-12-28 
Remissvar Karlshamn Energi, Vatten inkom 2021-01-14 
Remissvar Olofströms Kraft, inkom 2021-01-13 
Remissvar Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-01-12 
Remissvar Trafikverket, inkom 2021-01-12 
Remissvar Karlshamn Energi, Bredband, inkom 2021-01-11 
Remissvar VMAB, inkom 2021-01-04 
Yttrande Länsstyrelsen, inkom 2021-01-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
 
 
Avgift 8 165 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 38 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 avslå 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). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om bygglov har sökanden fått 
möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Ett yttrande från 
sökanden inkom 2021-02-12. Yttrandet ändrar dock inte nämndens bedömning i 
ärendet. 
 
Du som sökande/ fastighetsägaren/byggherre kan överklaga byggnadsnämndens 
beslut. Ett eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns 
kommun, 374 81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden 
inom tre veckor från det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen 
Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i efterhand till och med 2026 för parkeringsplats 
till sopbilar på fastigheten Stilleryd 2:55 (Vekerumvägen 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 
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få hantera kommunens sopor gäller en begränsad till dess att ny upphandling av 
sophanteringsentreprenör görs. Om företaget som idag har sopbilarna fortsätter med 
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 Vatten, Markförvaltare, Miljöförbundet, 
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 vatten 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 bilagor. 
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 
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Bemötande av yttrande från ägare till XXX, inkom 2021-01-06 
Bemötande av yttrande från ägare till XXX, inkom 2020-01-04 
Bemötande av yttrande från ägare till XXX, 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 XXX, inkom 2020-12-18 
Bilaga 1 till yttrande från ägare till XXX, inkom 2020-12-18 
Yttrande från Stilleryds Fastighetsägareförening, inkom 2020-12-17 
Yttrande från ägare till fastighet XXX, inkom 2020-12-17 
Yttrande från ägare till XXX, inkom 2020-12-16 
Yttrande från ägare till XXX, inkom 2020-12-16 
Bemötande av yttrande från ägare till XXX, inkom 2020-12-02 
Yttrande från delägare till XXX, inkom 2020-11-23 
Yttrande från delägare till XXX, 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 
Yttrande över kommunicering, inkommen 2021-02-12 
 
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 
 
Yrkanden 
 
Andre vice ordförande Magnus Olsson (M), Lars Hasselgren (M) och Görgen 
Lennarthsson (SD) 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: Roy Henriksson Bygg AB, XXX, Vekerumsvägen 254, 374 93  Karlshamn 
 
Grannar/Sakägare för kännedom: 
Stilleryds Fastighetsägarförrening, C/O XXX 
XXX 
Remissinstanser: 
Markförvaltare på kommunen: Susanne Norlindh 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
 
Avgift: 6 000 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 39 XXX Olovlig uppfyllnad utan marklov 2020/1202 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att upphäva byggnadsnämndens beslut § 222, daterat 2020-10-07, med hänvisning till 
37 § och 38 § förvaltningslagen (2017:900) 
 
att byggherrarna XXX 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 byggherrarna XXX 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 byggherrarna XXX påförs en byggsanktionsavgift på 3 952 kronor för att ha byggt 
bygglovspliktig mur utan bygglov och startbesked med stöd av 9 kap. 17 § 1 p Plan- och 
byggförordningen (2011:338) om rättelse inte sker senast 6 månader efter att separat 
beslut om lov i efterhand avgjorts. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan har byggherrarna fått 
möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Byggherrarna 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  
 
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 
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kapitlet 1 § 7 p plan- och byggförordningen (2011:338) samt startbesked enligt 10 kap. 3 
§ plan- och bygglagen (2010:900) innan det får utföras. 
 
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. 
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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. 
 
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: XXX 
Byggherre: XXX 
 
 
Avgift: 5 579 kronor    611-311-2021-670   
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 40 XXX Bygglov för nybyggnad av garage samt rivningslov för befintligt garage 

B2020-170 2021/37 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan men stöd av stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglag (2010:900). 
 
Upplysningar  
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om bygglov har sökanden fått 
möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Sökanden har inte 
yttrat sig. 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser Bygglov för nybyggnad av garage samt rivningslov för befintligt garage 
på fastigheten XXX. 
 
Det har upptäckts att ritningar av fel version av misstag bifogats den första 
tjänsteskrivelsen. Därför har korrekta ritningar bifogats denna tjänsteskrivelse samt även 
yttrande från byggherren i ansökan. Detta bedöms inte påverka texten i 
tjänsteskrivelsen som är baserad på korrekta ritningar och inte har ändrats. 
 
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 är 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, 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. 
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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 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.  
 
Strax norr om fastigheten på XXX finns ett garage som förefaller vara beviljat till ungefär 
lika stor del på prickad mark som detta som ansökan avser. Detta lov är dock från våren 
2004, vilket betyder att det snart 17 år gammalt. I lovet framgår inte med vilket lagstöd 
planavvikelsen av allt att döma beviljades. Söder om fastigheten detta lov avser på XXX 
finns också ett garage till liknande grad på prickad mark som fanns där 1997 enligt 
flygfoton. När detta byggdes är oklart med sannolikt byggdes detta tidigast på 1990-talet 
och lovet går inte hitta i våra digitala system. 
 
Dessa gamla garage byggda på prickmark bedöms inte relevanta eller ha någon 
prejudicerande effekt för denna prövning eftersom det var så länge sedan de byggdes. 
Generellt sett beviljades planavvikelser mer frikostigt längre tillbaka. Idag är 
bedömningen av vad som bedöms som en liten avvikelse, som är det enda det finns 
stöd i lagstiftning eller rättspraxis att bevilja, +10- 15 % avvikelse i vissa fall. Därför 
bedöms det varken finnas stöd i lagstiftning eller rättspraxis att bevilja denna stora 
planavvikelse av 44 % av garagets yta beläget på prickad mark som enligt detaljplanen 
ej får bebyggas. 
 
Upplysningar 
 
E.on:s upplysningar i yttrande ska beaktas och följas. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, inkom 2021-02-03 
Sammanställning e-tjänst, Ansökan och yttrande från sökande inkom 2021-01-29 
Situationsplan, Passad situationsplan och detaljplan inkom 2021-01-29 
Situationsplan, inkom 2021-01-29 
Planritning, Planritning med tomtgräns och prickad mark inritad inkom 2021-01-29 
Fasadritning, fasadritning öster inkom 2021-01-29 
Fasadritning, fasadrinting söder inkom 2021-01-29 
Fasadritning, fasadritning norr inkom 2021-01-29 
Bilaga, Karta tillhörande E.ons yttrande inkom 2020-12-15 
Remissvar, E.on, utan erinran, med upplysningar inkom 2020-12-15 
Fotografi, Garage som söks rivningslov för, inkom 2020-10-25 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 
•  relevant objektanpassad kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och 

godkänts av BN 
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Yrkanden 
 
2:e vice ordföranden 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: XXX 
 
Avgift: 6 000 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 41 XXX Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och takförändring B2020-339 

2021/556 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med 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 2021-03-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-03-22. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum och ombyggnation 
av tak på fastigheten XXX.  
Det finns redan idag befintliga planavvikelser. I detaljplanen angivna minsta avståndet 
20 meter mellan husen vilket underskrids, huset är 77 kvm mot tillåtna 60 kvm och det 
finns alltså redan idag en överyta på 17 kvm vilket motsvarar + 28 % överyta. Med 
tillbyggnad blir det ytterligare 16,6 m2 vilket blir 93,5m2 och motsvarar + 56 % 
planavikelse i form av överyta vilket inte bedöms som en liten avvikelse. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Gällande detaljplan är D2A är från 
1964. Detaljplanen anger att området får användas endast till bostadsändamål 
(fritidsstugor) som får vara maximalt 60 m2 stora. Sammanlagda bebyggelsen per 
fastighet får vara maximalt 80 kvm.  
 
Yttranden 
 
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 Med tillbyggnad blir det ytterligare 16,6 m2 
vilket blir 93,5m2 och motsvarar + 56 % planavikelse vilket inte bedöms som en liten 
avvikelse. Tillbyggnationen med 16,6 kvm totalt ger motsvarar +56 % överyta bedöms 
inte vara förenlig med detaljplanens syfte och planavvikelsen bedöms sammantaget inte 
utgöra en mindre avvikelse enligt plan- och bygglagen och tillhörande rättspraxis.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-02-03 
Sektionsritning, inkom 2020-12-28 
Situationsplan, inkom 2020-12-28 
Planritning, inkom 2020-12-28 
Fasadritning, Väster inkom 2020-12-28 
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Fasadritning, Norr inkom 2020-12-28 
Fasadritning, Öster inkom 2020-12-28 
Fasadritning, Söder inkom 2020-12-28 
Sammanställning e-tjänst,  inkom 2020-12-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
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§ 42 XXX Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, rivning del av enbostadshus 

samt installation av eldstad B2020-338 2021/557 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan men 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 2021-03-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-03-22. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, rivning av del av enbostadshus 
samt installation av eldstad på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Gällande detaljplan är A247. 
Detaljplanen anger att huvudbyggnad får vara maximalt 160 m2 stora. Med 
tillbyggnaden på 30,4 m2 blir det + 19 % överyta, alltså 190 kvm totalt. 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar och kända sakägaren Karlshamn vatten 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 med tillbyggnad blir ytterligare 30,4 kvm. 
Detta blir totalt 190,4 kvm vilket motsvarar + 19 % planavikelse vilket inte bedöms som 
en liten avvikelse. Avvikelsen bedöms inte vara förenlig med detaljplanens syfte och 
planavvikelsen bedöms sammantaget inte utgöra en mindre avvikelse enligt plan- och 
bygglagen och tillhörande rättspraxis. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-02-03 
Planritning, inkom 2021-01-11 
Fasadritning,  inkom 2021-01-11 
Fasadritning,  inkom 2021-01-11 
Situationsplan,  inkom 2021-01-11 
Sammanställning e-tjänst,  inkom 2021-01-11 
Anmälan om kontrollansvarig,  inkom 2020-12-23 
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Yrkanden 
 
2:e vice ordföranden Magnus Olsson (M) och Görgen Lennarthsson (SD) 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:  XXX 
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§ 43  XXX Olovlig byggnation, startat utan startbesked enbostadshus B2021-36 

2021/558 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå fastighetsägaren och byggherren XXX påförs en byggsanktionsavgift enligt 9 
kap. 6 § 1 p plan- och byggförordningen (2011:338) med ett belopp av 91052 kronor 
med hänvisning till 10 kapitlet § 3 plan- och bygglagen (2010:900) om inte rättelse sker 
innan detta beslut vunnit laga kraft. Rättelse bedöms vara att ta bort hela 
cellplastgrunden, all armeringen och golvvärmeslangar från fastigheten. 
 
att föreslå att med stöd av 9 kap. 3 a § PBF sätta ned byggsanktionsavgiften till hälften, 
45 526 kronor. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs bygglov ges 
fastighetsägaren möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på 
nämndens sammanträde 2021-03-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-03-22. 
 
Ärendet 
 
Beslut om bygglov fattades 2020-10-02, vilket överklagades 2020-10-27 och 2020-10-28 
av två närboende fastighetsägare och lovet ligger sedan 2020-11-12 hos Länsstyrelsen 
för prövning. 2021-01-04 fick stadsbyggnadsavdelningen kännedom om att 
cellplastgrunden är klar för gjutning och att arbetet utförts innan beslut om startbesked 
är fattat, vilket krävs innan byggnation får ske. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Beslut om bygglov fattades på 
delegation eftersom ansökan bedömdes följa detaljplanen. 
 
Yttranden 
 
Inget yttrande har kommit in från fastighetsägare/sökande/byggherre. Detta förslag om 
beslut kommer att kommuniceras till fastighetsägare/sökande/byggherre som får 
möjlighet att yttra sig inför nämndens beslut den 24 mars. 
 
Motivering av beslut 
 
I detta fall har fastighetsägaren och byggherren börjat bygga utan beslut om 
startbesked. I beslut om bygglov daterat 2020-10-02 framgår det tydligt att startbesked 
krävs innan byggnation får påbörjas. Lovpliktiga åtgärder kräver startbesked innan de 
påbörjas enligt 10 kapitlet § 3 plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Fastighetsägaren/sökande och byggherren har brutit mot en bestämmelse i plan- och 
bygglagen och enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) ska 
tillsynsmyndigheten (BN) därför ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift). 
Byggsanktionsavgiften uppgår till 91052 kronor. Eftersom bygglov fanns innan 
byggnation ska byggsanktionsavgiften sättas ner till hälften och blir därmed 45 526 
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kronor. Stöd i plan- och byggförordningen (2011:338) eller i tillhörande rättspraxis 
bedöms inte finnas för ytterligare nedsättning av byggsanktionsavgiften. Kommunicering 
kommer att ske inom 5 år från att den olovliga byggnationen påbörjades vilket är ett krav 
enligt 11 kapitlet 58 § plan- och bygglagen ( 2010:900). 
 
Upplysningar om rättelsen som ska ske 
 
För att rättelse ska anses ha skett krävs att hela cellplastgrunden inklusive kantelement, 
cellplast, golvvärme och armering tas bort från fastigheten. När detta skett ska 
intygande av att rättelse har skett samt bilder på utförd rättelse diarieföras korrekt hos 
byggnadsnämnden av fastighetsägaren/sökande/byggherre. Lämpligen skickas detta via 
mail till byggnadsnamnden@karlshamn.se och diarienummer i detta ärende bifogas 
försändelsen. 
 
Upplysningar om att det bedöms lämpligt att arbetsområdet hägnas in med 
byggstängsel 
 
Det bedöms lämpligt att arbetsområdet hägnas in med byggstängsel för att förhindra att 
barn eller obehöriga tar sig in på arbetsplatsen och riskerar att skada sig på 
byggarbetsplatsen eftersom närboende har uttryck oro för att barn ska skada sig på den 
oinhägnade byggarbetsplatsen. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-05  
Flygfoto från 2020 som bevisar att grunden är byggd inom 5 år, daterad 2021-02-05 
Byggsanktionsavgift uträkning, daterad 2021-02-03 
Anmälan om olovligt byggande, daterad 2021-01-25  
Bygglovsbeslut 2020-10-02, delegationsbeslut § 975/20 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsägaren och byggherre:  XXX 
Kontrollansvarige:  XXX 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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§ 44  XXX Olovlig byggnation, startat utan startbesked enbostadshus B2021-37 

2021/559 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att fastighetsägaren och byggherren XXX påförs en byggsanktionsavgift 
enligt 9 kap. 6 § 1 p plan- och byggförordningen (2011:338) med ett belopp av 91 052 
kronor med hänvisning till 10 kapitlet § 3 plan- och bygglagen (2010:900) om inte 
rättelse sker innan detta beslut vunnit laga kraft. Rättelse bedöms vara att ta bort hela 
cellplastgrunden, all armeringen och golvvärmeslangar från fastigheten. 
 
att föreslå att med stöd av 9 kap. 3 a § PBF sätta ned byggsanktionsavgiften till hälften, 
45 526 kronor. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs bygglov ges 
fastighetsägaren möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på 
nämndens sammanträde 2021-03-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-03-22. 
 
Ärendet 
 
Beslut om bygglov fattades 2020-10-21, och vann laga kraft 2020-11-21. 2021-01-23 
fick stadsbyggnadsavdelningen kännedom om att cellplastgrunden är klar för gjutning 
och att arbetet utförts innan beslut om startbesked är fattat, vilket krävs innan 
byggnation får ske. Beslut om startbesked i efterhand har fattats 2021-02-01 efter att 
underlag för slutbesked som bedömts fullständigt redovisats. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Beslut om bygglov fattades på 
delegation eftersom ansökan bedömdes följa detaljplanen. 
 
Yttranden 
 
Inget yttrande har kommit in från fastighetsägare/sökande/byggherre. Detta förslag om 
beslut kommer att kommuniceras till fastighetsägare/sökande/byggherre som får 
möjlighet att yttra sig inför nämndens beslut den 24 mars. 
 
Motivering av beslut 
 
I detta fall har fastighetsägaren börjat bygga före beslut om startbesked fattats. I beslut 
om bygglov daterat 2020-10-02 framgår det tydligt att startbesked krävs innan 
byggnation får påbörjas. Lovpliktiga åtgärder kräver startbesked innan de påbörjas enligt 
10 kapitlet § 3 plan- och bygglagen (2010:900). Fastighetsägare/sökande/byggherre har 
brutit mot en bestämmelse i plan- och bygglagen och enligt 11 kap. 51 § plan- och 
bygglagen (2010:900) ska tillsynsmyndigheten (BN) därför ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift). Byggsanktionsavgiften uppgår till 91 052 kronor. Eftersom 
bygglov fanns innan byggnation ska byggsanktionsavgiften sättas ner till hälften och blir 
därmed 45 526 kronor. Stöd i plan- och byggförordningen (2011:338) eller i tillhörande 
rättspraxis bedöms inte finnas för ytterligare nedsättning av byggsanktionsavgiften. 
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Kommunicering kommer att ske inom 5 år från att den olovliga byggnationen påbörjades 
vilket är ett krav enligt 11 kapitlet 58 § plan- och bygglagen ( 2010:900).   
 
Upplysningar om rättelsen som ska ske 
 
För att rättelse ska anses ha skett krävs att hela cellplastgrunden inklusive kantelement, 
cellplast, golvvärme och armering tas bort från fastigheten. När detta skett ska 
intygande av att rättelse har skett samt bilder på utförd rättelse diarieföras korrekt hos 
byggnadsnämnden av fastighetsägaren/sökande/byggherre. Lämpligen skickas detta via 
mail till byggnadsnamnden@karlshamn.se och diarienummer i detta ärende bifogas 
försändelsen. 
 
Upplysningar om att det bedöms lämpligt att arbetsområdet hägnas in med 
byggstängsel 
 
Det bedöms lämpligt att arbetsområdet hägnas in med byggstängsel för att förhindra att 
barn eller obehöriga tar sig in på arbetsplatsen och riskerar att skada sig på 
byggarbetsplatsen. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-05  
Bygglovsbeslut 2020-10-02, delegationsbeslut § 975/20 
Flygfoto från 2020 som bevisar att grunden är byggd inom 5 år, daterad 2021-02-08 
Byggsanktionsavgift uträkning, daterad 2021-02-05 
Cellplastgrund som är klar för gjutning med avlopp, vatten, golvvärmeslangar och 
armering 
Anonym anmälan om olovligt byggande, daterad 2021-01-23  
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsägaren och byggherren:  XXX 
Kontrollansvarig:  XXX 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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§ 45  XXX Bygglov för nybyggnad av tält för yogastudio B 2020-246 2021/99 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan men stöd av 9 kap 30 § Plan-och Bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om bygglov har sökanden fått 
möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Ett yttrande från sökanden inkom 2021-02-02. Yttrandet ändrar dock inte nämndens 
bedömning i ärendet. 
 
Du som sökande/ fastighetsägaren/byggherre kan överklaga byggnadsnämndens 
beslut. Ett eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns 
kommun, 374 81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden 
inom tre veckor från det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen 
Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av övrigt, tält för yogastudio på fastigheten XXX. 
 
Den 27 november 2020 inkom XXX 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 XXX 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. 
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Verksamheten skulle dessutom öka trafiktillströmningen i området och ge en störande 
situation för de kringboende samt att en utökning av parkeringsmöjligheter skulle 
behöva ordnas. 
 
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. 
 
Sökande har inkommit med ett bemötande vid kommunicering av förslag till beslut samt 
beslutsgrundande handlingar:  
Sökande beskriver bland annat att verksamheten har pågått i ungefär samma 
utsträckning tidigare fast utan tält och att detta inte skulle påverka trafiken ytterligare till 
fastigheten i någon större utsträckning. Ytterligare tre parkeringsplatser har 
iordningställts om behov skulle uppstå. Sökande skriver också att de flesta som kommer 
till fastigheten är cyklandes eller gående. Sökande beskriver att de flesta som besöker 
verksamheten kommer ombytta men att det finns möjligheter till dusch/omklädning. 
 
Sökande påtalar att fastigheten redan var större vad gäller byggnationer när 
detaljplanen utfördes och att den har anor från 1750-talet. 
Vidare beskrivs att denna typ av fastigheter borde ges möjlighet till vidare utveckling och 
att företagsamheten ska ges större möjligheter på landsbygden. 
 
Byggnadsnämndens bemötande av sökandens skrivelse: 
Den information som sökanden inlämnat ändrar inte byggnadsnämndens bedömning av 
beslutet i ärendet. Åtgärden strider väsentligt mot bestämmelserna i gällande 
detaljplanen gällande tillåten byggnadsarea på fastigheten och även användning. Att 
fastigheten var större än godkänt redan när detaljplanen gjordes är inget som kan 
beaktas i dagsläget då det är detaljplanens bestämmelser som är juridiskt bindande. Om 
man ska få bygga mycket mer så behöver detaljplanen ändras. Vidare så krävs bygglov 
om man uppför parkeringsplatser som inte är till enbostadshusets behov. 
Parkeringsplatser till verksamhet är därmed bygglovspliktiga.  
 
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. 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-02-24 

Sida 45(81) 

 
 
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 
Yttrande över kommunicering, inkommen 2021-02-02 
 
Beslutet skickas till: 
 
Sökande: XXX 
 
För kännedom 
Granne med erinran: XXX 
 
Avgift: 3 000 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 46 XXX Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport B2020-159 

2020/3620 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglag (2010:900) PBL. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om bygglov har sökanden fått 
möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Sökanden har inte 
yttrat sig. 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport på fastigheten 
XXX. 
 
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 
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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. 
 
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: XXX 
 
Avgift: 3 000 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 47 XXX Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus B2021-11 

2021/538 
 
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 tillbyggnad av enbostadshus 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.  
 
att villkora beslutet om dispens med att fastighetsgräns i väster, nordväst och norr 
tydligt fysiskt ska avgränsas med stenrad, häck, staket eller dylikt.  
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för Strandskyddsdispens 
för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från havet inom strandskyddat område. 
Marken är idag ianspråktagen tomt. Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser. 
Ansökan är inte i strid med områdesbestämmelserna. Fastigheten ligger även inom 
riksintresse för högexploaterad kust och riksintresse för försvaret. Intressena bedöms 
inte påverkas av ansökt åtgärd.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: redan är ianspråktaget på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: på platsen för planerad tillbyggnad finns idag en altan.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges men anser att fastigheten bör avgränsas med fysisk avgränsning.  
 
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.  
 
På utbyggnaden kan ha en mindre avhållande effekt så är det här motiverat med ett 
villkor om att fastighetsgränsen tydligt ska markeras. Detta då det ska vara tydligt för 
allmänheten var man kan gå och inte och vilken yta som är privat.  
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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: 2021-02-08 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-02-03 
Situationsplan, inkom 2021-01-11 
Planritning, inkom 2021-01-11 
Fasadritning, inkom 2021-01-11 
Ansökan, inkom 2021-01-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 7 497 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 48 Karlshamn 5:1 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnader, orangeri och carport B2020-329 2021/539 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan om dispens med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § 
miljöbalken samt 7 kap. 15 § samma balk för rubricerade åtgärder.   
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om strandskyddsdispens ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2021-03-24. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-03-22. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av komplementbyggnader, orangeri och carport på fastigheten 
Karlshamn 5:1 XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från havet inom strandskyddat område. 
Marken är idag mer eller mindre använd tomtyta på arrendetomt, på den kommunägda 
fastigheten Karlshamn 5:1. Ansökan avser nybyggnad av orangeri som ersätter befintlig 
pergola på befintligt trädäck. Nybyggnad av carport i anslutning till befintligt uthus. 
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: Riksintresse för kulturmiljövård, riksintresse 
högexploaterad kust och riksintresse för försvaret.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 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: Trädgårdstomt/stenig naturtomt med uppväxta träd. Sökanden menar vidare 
att de planerade åtgärderna inte har några konsekvenser av betydelse för 
växt- och djurliv eller allmänhetens möjligheter att vistas i strandområdet.  
 
Aktuell plats ligger inom område som Länsstyrelsen tidigare utpekat som utökat 
strandskydd. Arbete pågår med beslut.  
 
Vid historisk sökning kan inte hittas några beviljade dispenser för aktuellt område under 
2000-talet. Det är därmed högst troligt att befintligt trädäck har byggts utan dispens.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har i sitt yttrande lämnat 
information om bland annat: Miljöförbundet ställer sig tvekande till om befintligt trädäck i 
norr, där orangeriet ska placeras, har tillkommit i laga ordning. Trädäcket syns på 
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flygfoto från år 2016 men inte från 2006. Om trädäck inte har dispens bedömer 
Miljöförbundet att det inte finns särskilt skäl att ge dispens för orangeriet.  
 
Miljöförbundet informerar vidare om att det särskilda skälet avskilt från stranden av 
större väg inte är tillämpbart då det inte är en sådan väg som ligger som beskrivs i 
rättspraxis.  
 
Bedömning görs att området för nytt orangeri har förutsättningar att hysa höga värden 
för djur och växtliv. Platsen för ansökt carport bedöms inte hysa större värden och 
Miljöförbundet bedömer att dispens bör kunna ges för åtgärden. Länsstyrelsen har 
inventerat och pekat ut värdefulla träd i området. Om träd ska tas ned så kan ett 12:6 
samråd med Länsstyrelsen behövas.  
 
Väggaparken har historiskt haft ett utökat strandskydd på 300m. Detta togs bort år 2014 
och skulle då ersättas av ett nytt beslut med 300m strandskydd. Den handläggningen 
pågår. Se vidare i miljöförbundets remissvar för yttrandet i sin helhet.  
 
Sökanden har fått möjlighet att bemöta miljöförbundets remissyttrande. Sökanden 
beskriver att bostadshuset på fastigheten benämnt ”Villa Amanda” är en vacker och 
kulturhistoriskt värdefull miljö. Trots att fastigheten inte åtnjuter byggnadsminnesstatus 
eller annat formellt skydd är det ägarens avsikt att fortsatt vårda fastigheten med 
varsamhet. Carport ansluts därför till befintligt uthus vars tak återställs till ursprungligt 
skick. Orangeriet ges en utformning som följer sekelskiftets gestaltnings principer och 
placeras på en redan överbyggd yta. 
 
Sökanden menar vidare att orangeriet inte förändrar fastighetens befintliga naturvärden 
utan byggs inom den befintliga ianspråktagna tomtplatsavgränsning som genom sitt läge 
utgör fastighetens hemfridszon. Strandskyddets syfte är att värna allemansrätten och 
skyddsvärda naturvärden längs vatten. Orangeriets byggplats är belägen på avstånd 
från allmän väg och platsmark längs stranden. Villa Amanda och grannens bostadshus 
bildar tillsammans med uthus och lusthus en hemfridszon som tagits i anspråk för 
uteplatser, trädgårdsgångar, planteringar, badtunna och befintligt lagenligt trädäck med 
pergola. Att ersätta pergolan med orangeri medför inte någon ytterligare, faktisk, 
avhållande effekt på allmänhetens tillträde till omgivande natur och strand. 
Orangeribyggnaden förändrar inga förutsättningar för växt- och djurliv eftersom 
byggnaden ersätter befintlig pergola ovanpå befintligt trädäck. Således tas ingen ny 
markyta i anspråk. Vi informerar att befintligt trädäck har i beslut av byggnadsnämnden 
2011-12-07 § 351 godkänts och inte ansetts fordra prövning mot strandskyddet. 
 
Sammanfattningsvis menar sökanden att orangeriet ersätter befintlig pergola på en 
lagenlig däcköverbyggnad vilket inte påverkar 
några naturvärden. Orangeriet placeras inom ianspråktagen tomtplatsavgränsning som 
utgör fastighetens hemfridszon. Därför medför åtgärden ingen ytterligare avhållande 
effekt på allmänhetens tillträde till omgivande strand och natur enligt allemansrätten. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bemöter här sökandens bemötande av remissyttrande: att 
Villa Amanda och grannens bostadshus tillsammans med uthus och lusthus skulle bilda 
en hemfridszon som tagits i anspråk för uteplatser, trädgårdsgångar, planteringar, 
badtunna och befintligt lagenligt trädäck med pergola är möjligt. Om dessa åtgärder varit 
uppförda innan 1975 eller ha uppförts med beviljad strandskyddsdispens. Så är tyvärr 
inte fallet. En bedömning utifrån det lagligen i anspråkstagna ska göras. Sökanden 
menar vidare att byggnadsnämnden har godkänt trädäck och att det inte fodrar prövning 
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mot strandskyddet. Detta motsätter byggnadsnämnden sig då det av sökanden 
redovisat beslut är ett avskrivande av anmälningsärende för olovlig byggnation. Enligt 
plan- och bygglagen har de som bedriver tillsyn enligt PBL beslutat att så rättelse gjorts 
(tak tagits bort) så har rättelse gjorts enligt PBL. Ingen prövning har gjorts gällande 
strandskydd enligt Miljöbalken. Ny byggnad ska därför prövas mot Miljöbalkens 
bestämmelser om strandskydd. Området för arrendetomt är beläget inom väggaområdet 
i Karlshamn vilket har ett stort värde för allmänhet, friluftsliv och kulturintresse. I detta 
område väger det allmänna intresset att kunna använda området som friluftsområde 
m.m. högre än det enskilda intresset att få uppföra ett orangeri. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl saknas 
och att förslag till beslut bör bli att ansökan avslås. Den del av ansökan som berör 
orangeri i norr är inte tillräckligt tydligt ianspråktagen för att kunna användas som särskilt 
skäl. Det går inte att med äldre foton se den altan som sökanden beskriver sedan flera 
år tillbaka. Det finns därmed inte tillräckligt bevisat att ytan är ianspråktagen på ett 
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften och att ianspråktagandet 
har skett i laga ordning. Någon beviljad dispens för däcket har inte kunnat hittas. 
Området bedöms även av Miljöförbundet kunna hysa höga naturvärden. Det går inte 
heller att tillämpa det särskilda skälet att området är avgränsat av större väg då det inte 
är fråga om en sådan större väg som beskrivs i rättspraxis.  
 
Området har tidigare haft ett utökat strandskydd på 300m. Länsstyrelsen planerar att det 
ska bli så igen när deras beslut är taget. Stadsbyggnadsavdelningen anser att även om 
beslutet inte är taget och området inte har 300m strandskydd just nu så bör intentionen i 
Länsstyrelsens beslut tas i beaktande när handläggning i området runt Väggaparken 
genomförs. Intentionerna att området hyser höga värden som bör ha ett utökat skydd.  
 
Plats för carport har inte lika stora möjligheter för höga värden. Om komplementbyggnad 
är byggd innan 1975 eller har byggts med gällande strandskyddsdispens så skulle den 
kunna handläggas i separat ansökan.  
 
Området för arrendetomt är beläget inom väggaområdet i Karlshamn vilket har ett stort 
värde för allmänhet, friluftsliv och kulturintresse. I detta område väger det allmänna 
intresset att kunna använda området som friluftsområde m.m. högre än det enskilda 
intresset att få uppföra ett orangeri. 
 
Då förslag till beslut inte kan vara delvis beviljande och delvis avslag så föreslås avslag 
på hela ansökan. Tjänstepersoner på Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets 
tankar gällande att carporten har större förutsättningar för en beviljad dispens än 
orangeriet.  
 
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.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-02-08 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-02-03 
Bilaga till remissvar, utökat strandskydd, inkom 2021-02-03 
Fotografi, inkom 2020-12-22 
Situationsplan, inkom 2020-12-22 
Fasad/plan/sektionsritning, Carport, inkom 2020-12-22 
Fasad/plan/sektionsritning, Orangeri, inkom 2020-12-22 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-12-22 
Yttrande från sökanden, inkom 2021-02-19 
 
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. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Barup & Edström Arkitektkontor, XXX 
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§ 49 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbostadshus B2020-

267 2021/560 
 
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 komplementbyggandshus i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till byggnaden får endast tas i anspråk den yta som den upptar på marken 
detta då fastighetens karaktär av naturtomt ska bestå.  
 
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 komplementbostadshus på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från havet inom strandskyddat område.  
Marken är idag naturtomt med mindre privatiserande inslag som bredare gångväg och 
villalika inslag i växtlighet som rododendron. Det finns några mindre byggnader på 
fastigheten varvid de flesta uppförts efter 1975 och någon senare med dispens i 
efterhand och med dispens. Bygganden planeras enligt sökanden bli 40-60kvm och ska 
användas som boende när sökandens barn kommer på besök. 
 
Bygganden är enligt kartan placeras i närheten av bostadshuset som är uppfört 1920 
och i närhet även av ”gamla hönshuset” som byggdes även det 1920. I anslutning till 
hönshuset, som idag används som förråd, finns rester av trädgårdsland och fruktträd. 
Sökanden redovisar även att djur och allmänhet är välkomna på stora delar av deras 
fastighet.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: redan är i ianspråktaget.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: ingen eller minimal påverkan. Finns blåbärsris enligt sökanden.  
 
Område bakom det vanliga strandskyddet finns med i Länsstyrelsens översyn att utöka 
strandskyddet till 300m. Det är dock inte beslutat ännu och berörd fastighet avgränsas 
av mindre väg från den yta som är planerad som utökat strandskydd. Område för 
dispens ligger inom det vanliga strandskyddet. Område för planerad bebyggelse ligger 
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inte dikt an till ytan som Länsstyrelsen planerar för utvidgning utan mer inne på den 
egna mer privatiserade delen av fastigheten.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har erinringar mot att 
dispens ges. De gör bedömningen att området inte är ianspråktaget och att det därmed 
saknas särskilda skäl för att ge dispens. De menar även att då det finns blåbärsris på 
platsen så finns förutsättningar för värden på platsen och att detta då strider mot syftet 
med strandskyddet så den planerade bebyggelsen kan påverka djur- och växtliv. De 
menar fortsättningsvis att fastigheten har betydelse för det rörliga friluftslivet och är en 
kil i annars högexploaterat område där allmänhet kan nå stranden. För yttrandet i sin 
helhet se miljöförbundets yttrande daterat 2021-01-18.  
 
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.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar till viss del Miljöförbundets bedömning om den 
privatiserade sfären. Men anser att den enskildes intresse av att använda del av sin 
fastighet som privat tomt, som används som naturtomt, även ska tas i beaktande. Det 
borde inte vara till fastighetsägarens nackdel att de historiskt har värnat om naturen och 
behållit sin fastighet som naturtomt med det nära läge som fastigheten har till havet. 
Tomten har sedan den bebyggdes långt innan 1975 varit en naturtomt. Sökanden har 
inte redovisat några andra intentioner för framtiden. På en naturtomt borde en 
bedömning av privatiseringen ses i en annan detaljeringsnivå. På ansökt fastighet finns 
bland annat uppvuxen rododendronbuske som i en naturtomt utgör ett mer 
privatiserande inslag än den gör på en vanligt privatiserad anlagd trädgård. Den 
planerade byggnaden redovisas som ca 40-60 kvm och är därmed mindre till sin storlek 
men skulle kunna fungera som ett generationsboende. Den föreslagna nya bygganden 
är inritad bredvid rododendronbusken och mellan mindre befintlig byggnad (fd hönshus) 
och bostadshuset. Det finns också en huggen äldre stenbänk bakom plasten för 
planerad byggnad. Den nya byggnaden placeras inte närmre vattnet än de andra två 
byggnaderna. Trots att det särskilda skälet redan ianspråktaget på ett sådant sätt att det 
inte inverkar på strandskyddets syften, här är något mer oklart än på en vanlig anlagd 
tomt, så väljer Stadsbyggnadsavdelningen i detta fall att se det som ett särskilt skäl som 
är tillräckligt.  
 
Avvägning ska göras mellan det allmänna intresset och det enskilda. I detta fall har 
avvägning gjorts att det blir för stor inskränkning på den enskildes intresse om de, på, 
sin naturtomt, inte skulle få dispens för att de inte traditionsenligt har privatiserat sin tomt 
med klippt gräsmatta och rabatter. Det bör inte belasta den sökande att de valt att ha 
kvar sin tomt som naturtomt efter 1975.  
 
För att säkerställa att området runt den nya byggnaden inte privatiseras och blir skött 
trädgård så är tomtplatsavgränsning avgränsad till den yta som byggnaden upptar på 
marken.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-02-09 
Karta, inkom 2021-01-15 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-01-15 
Skrivelse, inkom 2020-12-07 
Fotografi, inkom 2020-12-07 
Planritning, inkom 2020-12-02 
Fotografi, inkom 2020-12-02 
Skrivelse, inkom 2020-12-02 
Ansökan, inkom 2020-12-02 
Situationsplan, inkom 2020-12-02 
Yttrande från sökanden, inkom 2021-02-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 932 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 50 XXX, Bygglov för fasadändring av enbostadshus B2020-297 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 föreslagit avslag på ansökan om bygglov har sökanden fått 
möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Ett yttrande från 
sökanden inkom 2021-02-07. Yttrandet ändrar dock inte nämndens bedömning i 
ärendet. 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för fasadändring av enbostadshus på fastigheten XXX. 
 
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. 
 
Yttranden  
 
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget om att anslå ansökan och har 
inkommit med följande; Sökande och sökandes fru är i stort behov av en parkeringsplats 
i anslutning till sin fastighet. I området finns få parkeringar.  
 
Sökande menar att byggnaden inte är ”äkta kulturmiljö” eftersom fastigheten genomgick 
en stor renovering och ombyggnad 1995. Ett ytterligare argument för att ansökan ska 
beviljas är att det finns portar på äldre hus i centrala Karlshamn inom rutnätsstaden och 
att en granne på XXX, har en garageport in till sin gård (se foton och yttrandet i sin 
helhet bifogat). 
 
Bemötande av yttrande: Bedömningen är att byggnaden trots att den är renoverad på 
1990- talet är kulturhistoriskt värdefull då den berättar om organiskt framvuxna 
utkantsbebyggelse som tillkom under 1800-talets anda hälft. Bedömningen är också att 
den småskaliga bebyggelsen på platsen är värdefull ur en stadsmiljösynpunkt  och att 
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det därför inte är lämpligt att göra denna fasad mer sluten genom att ta bort fönstret i 
bottenvåningen och ersätta det med en garageport. 
 
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.  
 
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 
Yttrande från sökanden, inkom 2021-02-07 
 
Yrkanden 
 
Andre 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: XXX 
 
Avgift: 2 700 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 51 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 föreslagit avslag på ansökan om bygglov har sökanden fått 
möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Ett yttrande från 
sökanden inkom 2021-02-19. Yttrandet ändrar dock inte nämndens bedömning i 
ärendet. 
 
Du som sökande/ fastighetsägaren/byggherre kan överklaga byggnadsnämndens 
beslut. Ett eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns 
kommun, 374 81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden 
inom tre veckor från det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen 
Blekinge län. 
 
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 
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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). 
 
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 
Yttrande från sökanden, inkom 2021-02-19 
 
Yrkanden 
 
2:e vice ordförande Magnus Olsson (M) yrkar att ansökan ska bifallas. 
 
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, XXX, Jannebergsvägen 2, 374 
32 Karlshamn 
 
Avgift: 2 700 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 52 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 beslutat om anstånd har sökanden fått möjlighet att yttra 
sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Sökanden/fastighetsägaren/byggherren har inte yttrat sig. 
 
Du som sökande/ fastighetsägaren/byggherre kan överklaga byggnadsnämndens 
beslut. Ett eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns 
kommun, 374 81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden 
inom tre veckor från det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen 
Blekinge län. 
 
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). 
 
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 
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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) beslut om anstånd fram till dess att detaljplanen vinner laga kraft, dock som 
längst i två år. 
 
2:e vice ordförande Magnus Olsson (M) yrkar att ansökan ska bifallas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden 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) beslut 
om anstånd fram till dess att detaljplanen vinner laga kraft, dock som längst i två år. 
 
Beslutet skickas till 
 
Nytäppet Fastighets AB, XXX, Jannebergsvägen 2, 374 32  Karlshamn 
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§ 53 Trosa 10 Alice Tegnérs väg 21E Bygglov för fasadändring av flerbostadshus 

B2020-270 2021/532 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Magnus Olsson (M) och Ulrika Berggren (SD) i 
handläggningen i detta ärende. 
 
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 fasadändring och tillbyggnad av flerbostadshus på 
fastigheten Trosa 10 (Alice Tegnérs Väg 21E). 
 
Ansökan avser fasadändring på sex flerbostadshus och tillbyggnad av fläktrum på tre av 
byggnaderna på fastigheten Trosa 10. Fasadändringen avser rivning av befintliga 
tegelfasader på husens långsidor. Ny fasad föreslås kläs med skiffer i en rödbrun kulör. 
Materialet skiffer är ett naturmaterial av sten. Teglet bevaras på husets gavlar. Fönster 
och fönsterdörrar byts till aluminiumklädda träfönster som utvändigt lackas i gråbrun 
kulör (Ral 8019). Invändigt ändras kulören på fönster från brunbetsat till vitt. Entrépartier 
byts till aluminium. Fasader kring entréer, balkonger och uteplatser kläs med ny träpanel 
i rödbrun kulör, NCS S 6030-R. Plåttak byts till svart papptak. På tak byggs fläktrum för 
att möjliggöra installation av nya frånluftsaggregat. Påbyggnaden kläs i rött skiffer likt 
övriga fasader. Balkongfronter i betong med frilagd sjösten i ytan behålls. Balkonger och 
loftgångsfronter på hus D, E och F förses med obehandlade ribbor av cederträ på 
befintlig aluminiumstomme.  
 
De berörda byggnaderna består av tre stycken sex våningar höga lamellhus orienterade 
i öst-västlig och tre stycken loftgångshus placerade i nord-sydlig riktning. De är 
flerbostadshus, byggda 1972 och ritade av Hanna Victorsson. Deras utformning är 
tidstypisk och karaktäriseras av Hannas tydligt minimaliska stil med utgångspunkt i 
funktionalismen. Byggnaderna är, med sina platta tak och låga socklar, skarpa i sin form 
och relativt rena från detaljer. Området har en tydlig karaktär, mycket tack vare den 
sammanhållna färgskalan, en kombination av mörkbrunt skånska teglet, brunbetsat trä 
och de kraftiga balkongräckena i betong och sten. Husen är till det yttre välbehållna och 
väldigt små förändringar har gjorts sedan de byggdes.  
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Nu aktuell åtgärd föranleds av att husen behöver renoveras. Sökanden framhåller stora 
problem med en otät fasad och kondensbildning på utfackningsväggar vilket har medfört 
svartmögel på delar av trästommen, gips och isolering. Husens långsidor är idag 
uppbyggda av en träregelstomme på 95 mm, eternitskiva och tegel. För att förbättra 
inomhusklimatet och minska energianvändningen önskar sökanden att öka väggens 
isolerande skikt. Att tilläggsisolera inifrån kompliceras av husens värmesystem som då 
måste dras om samt att detta skulle ha stor påverkan på de boende. Gavlarna på husen 
är av betong och därför möjliga att bevara i befintligt skick  
 
Förutsättningar 
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska ändringar av en byggnad alltid utföras varsamt så 
att hänsyn tas till dess karaktärsdrag och så att dess tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Fastigheten ligger 
inom rutnätsstaden där riksintresse för kulturmiljö råder. Kravet på varsamhet vid 
ändring (8:17 PBL) ska därför beaktas särskilt noga då fastigheten är klassificerad i  
Bevarande- och utvecklingsplanen som Fastighet med visst kulturhistoriskt värde. 
Byggnaderna representerar en yngre och något mer storskalig arkitektur men planens 
syfte är att bevara och varsamt utveckla rutnätsstadens alla årsringar. 
 
Husen har ett mycket högt och synligt läge i centrala Karlshamn. Det bör därför ställas 
höga krav på förslagets kvalité och anpassning till byggnaderna och stadsrummet. 
Aktuellt förslag är en kombination av anpassning till husens befintliga karaktär samt en 
önskan att förbättra deras tekniska egenskaper och att därigenom förlänga deras 
livslängd. Skiffer är ett naturmaterial som, likt teglet, ger fasaden ett livfullt uttryck då 
varje stenskiva är unik och uppfattas olika beroende på ljus och färgsättning i den 
omgivande naturen. Skiffer bygger mindre än tegel och det möjliggör att fasadens 
tjocklek bibehålls vilket gör att taket kan behålla sin karaktäristiska, enkla utformning. 
Fasader kring entréer, balkonger och uteplatser behåller stående och liggande träpanel. 
Panelen målas i en kulör som går i samma ton som den rödbruna skifferfasaden. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan A238 och A273 från år 1961. Dessa planer innehåller 
bland annat reglering av byggnadernas utbredning och höjd. Parallellt med detta 
bygglovsärende pågår en ny detaljplaneprocess för att utreda möjligheten att bygga 
flera bostäder och utveckla utemiljön inom Möllebacken. I planförslaget så som det ser 
ut nu föreslås en indragen våning på sexvåningshusen och en våning högre 
loftgångshus på fastigheten Trosa 10. Dessutom föreslås att ”hålrummen” mellan 
loftgångshusen kan byggas igen och förses med entrépartier ner mot Regeringsgatan.  
 
Reglering av utformning och varsamhet tillkommer i den nya planen. Följande 
regleringar finns med i det nya planförslaget: ”Gestaltning ska anpassas till sin 
omgivning i fråga om kvalitet, materialval och kulörer så att en god helhetsverkan kan 
uppnås. Tak ska vara av flacka sadeltak utan takutsprång. Vid förändring ska 
byggnadens tidstypiska karaktär bevaras.” Under tiden 30 mars – 27 april 2020 var 
detaljplanen ute på granskning. Nu ska synpunkterna som kom in under tiden arbetas in 
i planförslaget innan detaljplanen kan antas. 
 
Motivering av beslut 
 
Bedömning görs att aktuell förändring inte strider mot vare sig befintlig eller nytt förslag 
till detaljplan.  
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Bedömning har gjorts att tillbyggnaden på tak inte påverkar byggnadshöjden. Alltså 
föreligger ingen avvikelse mot planen. Däremot kommer fläktrummen bli synliga både på 
kort och långt avstånd. Föreslagen utformning utgår ifrån byggnadernas enkla former 
och är utformade utan takfötter och med fasader i skiffer.  
 
Bedömning har gjorts att aktuellt förslag utgår ifrån husens befintliga karaktär vad gäller 
material och färgval. Det kommer innebära en stor förändring att byta ut stora delar av 
teglet men då detta ersätts av ett ”levande”, hållbart material som skiffer och att 
träpanelen till stora delar finns kvar, visar förslaget förståelse för vad som ger husen 
deras karaktär.  
 
Förslag på nya fasadmaterial är välstuderat. Åtgärden bedöms som varsam (enligt 8:17 
PBL) och påverkar inte byggnadernas karaktärsdrag negativt. Sammantaget bedöms 
åtgärden vara förenlig med förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 30 § (2010:900).  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-02-18 
Kulturhistorisk utredning,  inkom 2020-12-23 
Byggnadsteknisk utredning ,  inkom 2020-12-23 
Teknisk beskrivning,  inkom 2020-12-23 
Fotomontage,  inkom 2020-12-04 
Planritning, takplan hus A  inkom 2020-12-04 
Planritning, takplan hus B  inkom 2020-12-04 
Planritning, takplan hus C inkom 2020-12-04 
Elevation balkong,  inkom 2020-12-04 
Fasad/plan/sektionsritning,  inkom 2020-12-04 
Fasad/plan/sektionsritning,  inkom 2020-12-04 
Situationsplan,  inkom 2020-12-04 
Fasadritning, med alla angivelser inkom 2020-12-04 
Fasadritning,  inkom 2020-12-04 
Fasadritning,  inkom 2020-12-04 
Fasadritning,  inkom 2020-12-04 
Fasadritning,  inkom 2020-12-04 
Fasadritning,  inkom 2020-12-04 
Fasadritning,  inkom 2020-12-04 
Fasadritning,  inkom 2020-12-04 
Fasadritning,  inkom 2020-12-04 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-12-04 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

• brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 
• tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
• handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
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Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Pär Jansson. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, XXX, Kyrkogatan 21, 374 21  Karlshamn 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 21 200 kronor    611-311-2021-670 
 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 54 Stockholm 3 Drottninggatan 49 Bygglov för ändrad användning del av 

kontorsbyggnad till bostad m.m. B2020-331 2021/550 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning för del av kontorsbyggnad till bostad 
samt fasadändring på fastigheten Stockholm 3 (Drottninggatan 49). 
 
Förslaget innebär att det tillkommer sju stycken lägenheter. Plan ett inrymmer idag 
butiker och lager och ändras inte. Plan två inrymmer idag kontor men ändras till fyra 
lägenheter, från början fanns det två lägenheter på detta plan. Plan tre inrymmer idag 
kontor men ändras till tre lägenheter, från början en lägenhet. Plan fyra är en befintlig 
lägenhet och ändras inte. Av sju nya lägenheter så nås fyra av dem med hiss, tre endast 
via trapphus. De ändrade delarna i lägenheterna uppfyller kraven på tillgänglighet.  
 
In mot gården tillkommer fyra nya balkonger, balkongernas djup blir 1,6 m och dess 
undersida kläs med fibercementskivor, bjälklagskanten kläs med svart plåt, spjälräcke 
av svart metall och överliggare i ek. Balkongerna får snedstag som går på insidan av 
gaveln. De två befintliga balkongerna får fronter utformade på samma sätt som de 
befintliga. Fasadändringen innebär också att två balkongdörrar sätts igen och sex nya 
glaspartier med balkongdörrar tillkommer. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplan A 81, från 1946. 
 
Byggnaden uppfördes 1913 med lager och butiker i bottenvåningen och stora 
representativa våningar i de övre planen. 
 
Stockholm 3 finns beskriven i inventeringen av Karlshamns innerstadsbebyggelse från 
1993. Byggnaden är monumental, välbehållen och tillsammans med byggnaderna på 
ömse sidor bildar den en ovanligt genomarbetad helhet med stora arkitektonisk värden. 
Interiört är huset moderniserat men kvar finns snickerier dörrar och stuckaturer.   
 
I bevarande och utvecklingsplanen har byggnaden blå klassning med innebörden 
Fastighet med särskilt högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden beskrivs b.la. så här:  
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”Putsad stenbyggnad vid torget som speglar sekelskiftets strävan att skapa ett 
representativt torg..”   
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till räddningstjänsten. Yttrande har inkommit:  
 
”VI är medvetna om att det enligt Boverkets byggregler är tillåtet att bygga byggnader 
där Räddningstjänstens resurser blir en förutsättning för att utrymma människor. Vi 
anser dock att det är omodernt och orimligt att det fortfarande byggs flerbostadshus där 
människors möjlighet att utrymma är beroende av att Räddningstjänstens resurser finns 
tillgängliga. Vi rekommenderar därför fastighetsägare att bygga brandskyddade 
trapphus eller finna andra lösningar då detta är möjligt. Fastighetsägaren måste vara 
medveten om att de som bor i en lägenhet, där vår hjälp är en del av 
utrymningsstrategin, ska ha fysiska förutsättningar för att på egen hand klättra ut på en 
stege och sedan ta sig ner till marken.”  
 
Bemötande av yttrande:  
 
Eftersom det inte handlar om nybyggnad utan om en befintlig byggnad som är särskilt 
värdefull gör vi på stadsbyggnadsavdelningen bedömningen att godta denna låga nivå 
av uppfyllda lagkrav.  Lagkravet för utrymning är uppfyllt även om det är mer önskvärt 
att människor ska kunna utrymma själva. Vissa av trapphusen är helt i originalutförande 
sedan byggnadstiden och därmed mycket värdefulla och bör om möjligt inte gipsas in.  
 
Motivering av beslut 
 
Förslaget är varsamt både mot byggnadens interiör och byggnadens exteriör och 
innebär att byggnadens karaktärsdrag och kulturhistoriska värden bevaras i enighet med 
8 kap 13 § och 17 § PBL.  
 
In mot gården är fasadernas värden lägre, eftersom de inte är välbevarade och flera 
sentida tillägg finns redan. De tillkommande balkongerna bedöms inte utgöra en 
förvanskning av gårdsmiljön. 
 
Anpassning av krav på tillgängligheten har gjorts utifrån ändringens omfattning, förslaget 
innebär ett försök göra så små ingrepp som möjligt i befintliga strukturer därför anses 
kravet på hiss oskäligt. Ändringen innebär en återgång till tidigare användning, inga nya 
trapphus tillkommer och alla bärande strukturer i planlösningen är bevarade sedan 
byggnaden uppfördes 1913.  Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven 
anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning samt 
med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och 
förbud mot förvanskning (PBL 8 kap 7 §). 
 
Förslag enligt ansökan följer gällande detaljplan. 
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Upplysningar 
 
Från Räddningstjänsten:  
 

• Ägaren är ansvarig för att alltid hålla uppställningsplatser för stegar fria samt 
korrekt underhållna.  

• När det gäller uppställningsplatser ska underlaget vara ändamålsenligt utformat, 
se illustration i bifogat yttrande. 

 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-02-08 
Remissvar, inkom 2021-02-03 
Situationsplan, inkom 2021-01-25 
Brandskyddsbeskrivning,  inkom 2021-01-15 
Relationsritning, inkom 2020-12-22 
Relationsritning, inkom 2020-12-22 
Fotografi,  inkom 2020-12-22 
Situationsplan, inkom 2020-12-22 
Planritning, Plan 3 inkom 2020-12-22 
Planritning, Plan 2 inkom 2020-12-22 
Fasadritning, Fasad söder/sektion C-C inkom 2020-12-22 
Fasadritning, Fasad norr/sektion A-A inkom 2020-12-22 
Fasadritning, Fasad öser/ sektion B-B inkom 2020-12-22 
Sammanställning e-tjänst,  inkom 2020-12-22 
Originalritningar, inkom 2020-02-09  
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

• byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 
• brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 
• tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
• handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 

 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Thomas Norman. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Fastighetsbolaget Stockholm 3, XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 29 898 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 55 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om  
 

• Intervjuer pågår med sökanden till tjänsten som planarkitekt 
• Förvaltningen ingår nu i en gemensam organisation med 

kommunledningsförvaltningen 
• Prioritering inom arbetet med att upprätta detaljplaner, en workshop kommer att 

hållas  
• E-tjänst för bokningsbara tider hos bygglovhandläggarna kommer att införas. 
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§ 56 Redovisning av delegationsbeslut februari 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 2021-01-06 – 2021-02-09. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2021-01-06 – 2021-02-09 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2021-01-06 – 2021-02-09 ByggR 
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§ 57 Underrättelser från Lantmäteriet februari 2021/83 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 
2021-01-14 Korsamo 1:5 och 

Lönnemåla 1:2 
Underrättelse om avslutad 
förrättning – fastighetsreglering 
berörande Korsamo 1:5 och 
Lönnemåla 1:2. 
K20297 
 

2021-01-15 Sandvik 1:1 Underrättelse om avslutad 
förrättning – avstyckning från 
Sandvik 1:1. 
K20119 
 

2021-01-27 Gustavstorp 2:10 m.fl. Underrättelse om avslutad 
förrättning – ledningsrätt för 
elektronisk kommunikation 
berörande Gustavsorp 2:10 
m.fl. 
K20451 
 

2021-02-01 Matvik 1:2 Underrättelse om avslutad 
förrättning – avstyckning från 
Matvik 1:2. 
K20299 
 

2021-02-03 Loberget 1:22 Underrättelse om avslutad 
förrättning – klyvning av 
Loberget 1:22. 
K2042 
 

2021-02-03 Ekö 1:25 och Ekö 1:44 Underrättelse om avslutad 
förrättning – fastighetsreglering 
Ekö 1:25 och Ekö 1:44. 
K20446 
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2021-02-05 Hjärtsjömåla 1:6 Underrättelse om avslutad 

förrättning – ledningsrätt 
berörande Hjärtsjömåla 1:6 
m.fl. 
K1670 
 

2021-02-09 Frostenstorp 1:2 och 
Froarp 2:11 

Underrättelse om avslutad 
förrättning – fastighetsreglering 
Frostenstorp 1:2 och Froarp 
2:11. 
K20267 
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§ 58 Handlingar för kännedom februari 2021/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2021-01-06 – 2021-02-09 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2021-01-06 – 2021-02-09 ePhorte 
Handlingar för kännedom 2021-01-06 – 2021-02-09 ByggR  
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§ 59 Beslutsuppföljning februari 2021/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2021-02-09 
Ärenderapport mätning 2021-02-08 
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§ 60 XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked nybyggnad av 2 fritidshus 

2020/2137 
 
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. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus, 
och avstyckning på fastigheten XXX. Sökanden önskar stycka av en del av fastigheten i 
två mindre tomter. Fastigheten har en storlek om cirka 4,8 ha och är bebyggd med ett 
fritidshus samt två komplementbyggnader. Tomterna föreslås få en area på 400 kvm, 
placerad på fastigheten nordöstra del, nära grannfastigheten XXX. Då fastigheten ligger 
på en ö utan vägar kommer tillgång till de nya tomterna ske via befintliga stigar som 
leder från brygga tillhörande XXX. 
 
Sökanden uppger att fritidshusen kommer byggas i en våning och få en storlek på cirka 
40 kvm. Byggnaderna förslås i trä och med sadeltak. Sökanden visar på två möjliga 
lösningar för vatten och avlopp. Huvudalternativet är att ansluta till kommunalt vatten 
och avlopp, via den samfällighet som finns på ön. Då det kan föreligga svårigheter i att 
anslutas till samfällighetens anslutningspunkt på grund av långa ledningsdragningar har 
sökanden föreslagit en alternativ lösning med enskilt avlopp i form av minireningsverk 
samt vatten från en befintlig brunn som finns på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Läge, mark och vegetation 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse. 
Byggnaderna hamnar drygt 100 m från strandlinjen. Marken som nu är aktuell för 
avstyckning har tidigare använts som betesmark. Idag är områdena igenväxta och 
består främst av sly och mindre träd. Marken på platsen sluttar något mot söder och norr 
om platsen reser sig en mindre höjd. En stig passerar söder om de tänkta tomterna. På 
grannfastigheten finns ett enbostadshus av traditionell karaktär samt 
komplementbyggnader i falurött. 
 
Planer 
Platsen ingår i område P, Hällaryd och Åryds skärgård, i Karlshamns Kommuns 
översiktsplan, Karlshamn 2030. Översiktsplanen anger bland annat att ny bebyggelse  
ska utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och bebyggelsetradition. 
 
Riksintresse 
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Fastigheten XXX omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB, det 
geografiska riksintresset för högexploaterad kust enligt 4 kap. 1 och 4§ § MB. Den 
omfattas även av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § MB vad 
gäller MSA-område, väderradar samt påverkansområde för lågflygningsområde. 
 
Ovanstående intressen bedöms inte påverkas negativt av byggnation enligt föreliggande 
ansökan. 
 
Strandskydd 
Aktuella avstyckningar ligger strax utanför strandskyddat område. Föreslagna tomter 
ligger dock inom ett av länsstyrelsen föreslaget utökat strandskydd som sträcker sig 300 
meter från strandlinjen. Detta strandskydd finns inte idag men är under beredning. 
Länsstyrelsen är informerad om aktuell ansökan om förhandsbesked.  
 
Sökanden bör vara uppmärksam på att ett framtida beslut om utökat strandskydd kan 
påverka bland annat nedtagning av träd samt markarbeten utanför de tänkta tomterna. 
Inom strandskyddat område är det bland annat förbjudet att uppföra nya byggnader, 
ändra byggnader eller sätta upp anläggningar som till exempel staket och grillplatser, 
gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer, utföra andra 
åtgärder som kan skada växt- och djurliv, som att exempelvis fälla träd. Dispens från 
strandskyddet kan ges exempelvis om området redan är ianspråktaget på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Dispensen betyder bara att man 
får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd man har fått dispens för. 
 
Landskapsbildskydd 
För området XXX gäller förordnande enligt 19 § NVL till skydd för landskapsbilden. En 
dispens från landskapsbildskyddet har därför sökts och beviljats av länsstyrelsen. 
Enligt länsstyrelsens mening kommer inte uppförandet av byggnaderna i ansökan att i 
väsentlig mån skada landskapsbilden då de placeras på ett naturligt sätt och smälter in 
landskapsbildens skogslandskap. De kan därför tillåtas enligt de angivna reglerna om 
landskapsbildskydd.  
 
Platsen där två av fritidshusen föreslås placeras ligger drygt 100 meter från strandlinjen 
och blir inte exponerat i landskapet varken på land eller från havssidan enligt föreslagen 
utformning och placering. Utformningen kommer beaktas vidare i bygglovsskedet. 
 
Fornminnen 
Då inget platsbesök har gjorts på grund av väderförhållanden så har granskning av mark 
och vegetation skett med hjälp av fotografier från platsen. På en av bilderna framgår att 
det ligger en till synes mänskligt skapad stenhög i området (enligt sökanden strax 
utanför tomterna). Högen är idag övertorvad och träd har börjat komma upp i den. Om 
detta är ett gammalt odlingsröse, ett gravröse, en gammal varphög eller från vilken 
tidsperiod den härstammar ifrån, kan miljöförbundet inte avgöra men anser att sökanden 
behöver hålla någon form av enklare samråd med länsstyrelsen, gällande 
kulturlämningar i området, innan ett bygglov lämnas in för prövning. Alla fornlämningar 
har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som 
vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts. 
 
Risker och markförutsättningar  
I området finns, enligt känt kartmaterial, inte några större risker för översvämningar vid 
skyfall. Platsen för de tänkta tomterna ligger cirka 5 meter över havet och därför på en 
höjd som inte, inom överkådlig tid, riskeras översvämmas vid en eventuell 
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havsnivåhöjning. Sveriges geologiska undersöknings, SGU:s, jordkarta visar att det 
tänkta området består av berg och morän. Enligt den grundläggande geologiska 
informationen så är marken så kallad fast mark. I kommunens kartunderlag finns inga 
indikationer på att det finns risk för ras eller skred. Markförutsättningar ser ut att vara 
goda men grundläggning kommer beaktas i bygglovsskedet. 
 
Anpassning till kulturmiljö och landskapsbild 
I ärenden om förhandsbesked ska ett bebyggelseområdes särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas. Förslagen lokalisering och ungefärlig utformning av byggnader anses beakta 
landskapsbilden och bebyggelsetraditionen på platsen men i bygglovsskedet kommer 
frågor om mer precis utformning, kulörer och materialval granskas med utgångspunkt i 
den kulturmiljö och landskapsbild som finns i Hällaryds skärgård med byggnader i 
traditionella kulörer, i huvudsak trä och med sadeltak.  
 
Vatten och avlopp 
Fastigheterna är planerade inom Bokö samfällighet och enligt Karlshamn Energi och 
samfälligheten har systemet kapacitet för de två nya husen. Fastigheten XXX är idag ej 
ansluten till samfällighetens V/A. Vid en närmare granskning har vissa svårigheter att 
dra ledningar uppdagats. Grannes godkännande kan behövas då andra alternativ 
medför långa ledningsdragningar. Det är dock tekniskt genomförbart och kommunen 
förespråkar att fritidshusen ansluts till öns V/A-system. Sökanden har föreslagit en 
alternativ lösning med enskilt avlopp i form av minireningsverk samt vatten från en 
befintlig brunn som finns på fastigheten XXX. Gällande möjligheten till enskilt avlopp 
bedömer miljöförbundets preliminärt att detta går att lösa. Slutlig bedömning görs dock 
först sedan en ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning kommit in till 
miljöförbundet. Det bör dock upplysas att avloppslösningen ska uppnå hög skyddsnivå 
gällande miljö. Dispens krävs för grävning av avlopp inom strandskyddat område. 
 
Yttranden 
 
Grannar, Bokö Samfällighet, Karlshamn Energi, E.ON, Miljöförbundet Blekinge Väst och 
länsstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Inkomna yttranden sammanfattas 
nedan men bifogas även i sin helhet. Dessa ska beaktas. 
 
Inga negativa yttranden har inkommit från grannar. Frågor från granne på XXX och 
Bokö Samfällighet har besvarats av sökanden. Grannen undrar bland annat om det inte 
finns mer lämpliga placeringar av nya tomter och byggnader. Sökanden har svarat att 
placeringen har utgått från strandskyddet, markens lämplighet samt möjlighet till fin 
utsikt. 
 
Bokö Samfällighet skriver att de starkt förespråkar att de nya tomterna kopplas till öns 
V/A-ledningar och att anläggningen är dimensionerad så att ytterligare fastigheter ska 
kunna anslutas. 
 
Karlshamn Energi meddelar att fastigheterna inte kan få ny förbindelsepunkt från V/A-
huvudmannen utan får ingå i Bokö samfällighet om de ska anslutas till V/A-kollektivet. 
Det går kapacitetsmässigt att ansluta fler till V/A-huvudmannens ledningsnät. 
En grundavgift som tas ut för tillkommande fastigheter (ej lägenhetsavgift). 
Elnät, Värme och Bredband har inga synpunkter. 
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E.ON meddelar att de har en låg- och mellanspänningsluftledning och en nätstation i 
stolpe inom närområdet. Mer information i yttrandet. 
 
Miljöförbundet har yttrat sig i två omgångar och har efter kompletteringar inga 
synpunkter på att positivt förhandsbesked lämnas. De har dock flera upplysningar som 
ska beaktas inför ansökan om bygglov.  
 
Tillstånd för ny eller ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos Miljöförbundet 
Blekinge Väst. Miljöförbundet ser inga direkta hinder för att sökanden ansöker om 
enskild avloppslösning för fastigheten. Det bör dock upplysas att avloppslösningen ska 
uppnå hög skyddsnivå gällande miljö. 
 
MBV anser att byggnadsnämnden bör avvakta med bygglov tills frågan om eventuella 
kulturlämningar i området är utredd mer i detalj. Då det inte är orimligt att anta att det 
kan finnas fler lämningar i området, både på och utanför tänkta tomter, som kan 
påverkas direkt eller indirekt (t ex ledningsdragningar för V/A) av tänkt exploatering. Se 
vidare i yttrandet i sin helhet. 
 
MBV vill även upplysas sökanden om att åtgärder som skadar träd med en 
bröstdiameter på 80 cm och uppåt i brösthöjd kan kräva ett samråd med länsstyrelsen 
utifrån 12§ i 6 kap. miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen upplyser om att de genom beslut 7 december 2020 lämnat tillstånd för 
uppförande av två fritidsbostäder om ca 40 m2 inom landskapsbildskydd på del av 
fastigheten XXX. 
 
Motivering av beslut 
 
Kommunen ställer sig positiv till lokalisering av två fritidshus på platsen då marken 
bedöms vara lämplig för ändamålet. Åtgärden uppfyller kravet på lämplig placering då 
tomter och byggnader tar hänsyn till den kulturmiljö och landskapsbild som finns i 
området. I bygglovsskedet kommer frågor om kulörer och materialval granskas med 
utgångspunkt i den kulturmiljö och landskapsbild som finns i skärgården med byggnader 
i traditionella kulörer, i huvudsak trä och med sadeltak. Sökt åtgärd bedöms vara förenlig 
med kommunens översiktsplan och bedöms inte stå i konflikt med något allmänt eller 
enskilt intresse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-02-18 
Ansökan, reviderad, inkom 2020-12-09 
Situationsplan, inkom 2020-12-21 
Komplettering situationsplan med placering brunn, inkom 2021-02-08 
Ritning fritidshus, inkom 2020-06-30 
Bilaga med bilder, inkom 2020-12-14 
Yttrande Länsstyrelsen, inkom 2021-01-07 
Yttrande KEAB, inkom 2021-01-11 
Yttrande KEVAB, inkom 2021-01-11, komplettering 2021-01-13 
Yttrande Miljöförbundet Blekinge Väst, inkl. bilagor, inkom 2021-01-12 
Tillägg från MBV, inkom 2021-02-10 och 2021-02-15 
Yttrande E.ON inkl. bilagor, inkom 2021-01-19 
Yttrande Bokö samfällighet, inkl. karta, inkom 2021-01-26 
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Svar från sökanden ang. frågor från grannar och Bokö samfällighet, inkom 2021-02-06 
 
Övriga upplysningar 
 
Sökanden måste visa på en godkänd V/A-lösning innan bygglov kan ges. Observera att 
grävningsarbeten kan kräva strandskyddsdispens.  
Sökanden bör inhämta information från Länsstyrelsen i Blekinge Län ang. deras beslut 
från 2020-12-07, om att ge dispens från landskapsbildskydd. Det måste säkerställas att 
beslutat har vunnit laga kraft innan bygglov kan ges då delar av beslutat har överklagats 
av sökanden.  
Sökanden bör kontakta Länsstyrelsen för ett enklare samråd om misstänkta 
fornlämningar i området. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
 
Avgift 11 921 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
 
 
 
 
 
 


