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§ 62 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Mats Bondesson (C) till att justera protokollet. 
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§ 63 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändringar: 
 
Ärende nr 15 XXX, Olovlig byggnation av källarlägenhet och mur, utgår. 
 
Ärende nr 26 Verksamheten informerar, utgår 
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§ 64 Information från näringslivschefen  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Näringslivschef Nina Andersson är inbjuden till sammanträdet för att informera om 
arbetet med hur Karlshamns företagsklimat kan bli bättre.  
Näringslivsenheten arbetar med att ta fram en näringslivsstrategi. 
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§ 65 Ekonomirapport januari-februari 2021 2021/362 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa ekonomirapport för perioden januari-februari 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämndens verksamheter har upprättat ekonomirapport för perioden 
januari-februari 2021. 
 
Helårsprognos bedöms vara en budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomirapport byggnadsnämnden januari-februari 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Verksamhetscontroller Annette Ericsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 66 Detaljplan för fastigheterna Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 m fl - 

beslut om granskning 2017/1238 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2021-03-08 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2021-03-08, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Ulrika Berggren (SD) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planarbetet är att möjliggöra bostäder inom Hällaryd 1:139, fastigheten där 
det gamla kommunalhuset finns, dels genom nybyggnad av marklägenheter, men också 
genom ombyggnad av kommunalhuset. Planen syftar också till att möjliggöra en 
utbyggnad och utveckling av den skolverksamhet som finns inom planområdet. Avsikten 
är att pröva möjligheterna att inrymma sex förskoleavdelningar med möjlighet till 
ytterligare tre om behov uppstår. Intentionen är att samla skola, förskola och övrig 
skolverksamheten samt kommundelsbiblioteket i en sammanhängande byggnad. 
Planens syfte är också att skapa en aktivitetspark inom planområdet. Även frågan om 
samlingslokal, fler bostäder och allmänt tillgängliga platser i Hällaryds centrum 
behandlas i planarbetet.  
 
Nu aktuell detaljplan syftar, inom berörda delar, till att ge förutsättningar för ett 
genomförande av översiktsplanens intentioner, vilka konkretiserats i det strategiska 
programmet för Hällaryd. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 5 september 2018, § 141, att samråd skulle 
genomföras. Samrådet genomfördes under perioden 17 september till och med 12 
oktober 2018. Totalt inkom 30 yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och 
kommenterade i upprättad samrådsredogörelse. Efter samrådet inkom ytterligare ett 
yttrande från svenska kyrkan, vilket medtagits i samrådsredogörelsen. 
 
Mellan samråds- och granskningsskedet har ett utredningsskede följt. Framtagna 
utredningar har nu inarbetats i planförslaget och byggnadsnämnden kan fatta beslut om 
att ställa ut detaljplanen för granskning. Planarbetet föreslås efter samrådet genomföras 
med ett standardförfarande. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09 
Plankarta, daterad 2021-03-08 
Planbeskrivning, daterad 2021-03-08 
Samrådsredogörelse, daterad 2021-03-08 
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB, daterat 2018-04-23 
Trafik- och bullerutredning, daterad 2019-05-09 
Dagvattenutredning, daterad 2019-05-22 
Idéskiss Hällaryds aktivitetspark, daterad 2019-04-29 
PM Geoteknik, daterad 2018-09-12 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, daterad 2018-09-12 
Tekniskt PM/Geoteknik, daterad 2019-05-10, reviderad 2019-06-12 
Markteknisk undersökningsrapport/MUR, daterad 2019-05-08, reviderad 2019-06-12 
Miljöteknisk markundersökning, daterad 2021-02-17, reviderad 2021-03-10  
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB, XXX 
Mark och exploateringsingenjör Liselott Skough  
Controller Ann-Sofie Johansson 
Emina Kovačić, stadsarkitekt/stadsbyggnadschef 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 68 XXX Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, 

maskinhall/källarförråd B2021-035 2021/858 
 
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. 
 
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.  
 
Ärendet 
 
Ansökan om förhandsbesked inkom den 22 januari 2021. Ansökan gäller avstyckning av 
del av XXX samt byggnation av enbostadshus med tillhörande garage och 
maskinhall/kallförråd. Aktuellt område ligger väster om Mörrum och tomten som ska 
styckas av är cirka 1,3 ha. I ansökanshandlingarna ingår även fasadritningar och 
planritningar för tänkt huvudbyggnad.  
 
Enligt ansökans verksamhetsbeskrivning ska verksamhet för enskilt bruk bedrivas på 
fastigheten. Maskinhallen kommer användas som lager och som förråd av släp, bil, 
byggnadsmaterial med mera. Tung trafik till maskinhallen kommer endast ske ett par 
gånger per år enligt ansökan. Ingen förvaring av material utanför maskinhallen är tänkt.  
 
Tomten ska anslutas till Gallerydavägen som sträcker sig mellan Björkenäsvägen 
(gamla E22) i söder och Gustavstorpsvägen i norr. Inledningsvis föreslogs två in- och 
utfarter, en till maskinhallen och en till bostadshuset. Situationsplanen har under 
handläggningstiden reviderats och istället föreslås nu endast en in- och utfart. 
 
Fastigheten ska anslutas till enskilt vatten och avlopp.  
 
Förutsättningar 
 
Läge 
Avstyckningstomten ligger längs Gallerydavägen, väster om Gallån och omges av 
lantbruksfastigheter.  
 
Mark och vegetation 
Aktuell avstyckningstomt består av småbrutet skogs- och jordbrukslandskap. Där 
maskinhallen föreslås finns en viss marknivåskillnad. I övrigt är tomten relativt flack. 
Skogspartiet i norra delen av tomten utgörs av gallrad blandskog mest bestående av tall. 
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Planer och program 
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 ska utformas med stor hänsyn till landskapsbild och 
bebyggelsetradition.  
 
Skogs- och jordbruksintresset ska beaktas när ny bebyggelse planeras och hänsyn ska 
tas till friluftsliv, kulturmiljövård, naturvård, fiske och turism. 
 
Åtkomst till närliggande jordbruksfastigheter 
Genom avstyckningstomten finns en väg vilken idag används som angöring till 
fastigheter väster om XXX. Vägen är dock för smal för bruksfordon i dagsläget. Det har 
framkommit önskemål från fastighetsägare till intilliggande fastigheter att de ska kunna 
nyttja vägen även fortsättningsvis, efter föreslagen exploatering, för att nå åkrarna och 
skogen västerut. För att säkerställa åtkomst bedöms det vara lämpligt att teckna 
servitutsavtal mellan berörda fastighetsägare, alternativt att de som vill nyttja vägen 
ansöker om officialservitut hos Lantmäteriet. Lantmäteriet prövar då lämplig sträckning, 
väsentlighet samt ersättningsfrågor.  
 
Då det är av stor vikt att beakta skogs- och jordbruksintresset när ny bebyggelse 
planeras är frågan om åtkomst viktig vid aktuell lämplighetsprövning. Att vägen rustas 
upp och breddas för att säkra åtkomsten för jordbruksfordon ses som positivt för 
jordbruks- och skogsbruksintresset.  
 
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.  
 
I ansökan framgår inte materialval men i fasadritningarna redovisas hus med sadeltak. 
Maskinhallens utformning redovisas inte i ansökan. Frågan om utformning bevakas 
istället i bygglovsskedet, med utgångpunkt i den kulturmiljö och landskapsbild som finns 
på platsen med byggnader i traditionella kulörer (i huvudsak trä och med sadeltak). 
 
Fornlämning/kulturlämning 
Miljöförbundet Blekinge Väst uppmärksammade i sitt yttrande att det inom 
avstyckningstomten finns en kulturlämning bestående av ett stensatt hål i marken. I 
lämningens kant växer ett äppelträd och tillsammans med trädet har lämningen fått 
karaktären av en åkerholme.  
 
Enligt ansökan påverkas inte lämningen av någon byggnation och frågan bedöms inte 
vara avgörande för ansökans lämplighetsprövning. Dock kan lämningen omfattas av det 
generella biotopskyddet då den kan klassas som en åkerholme, och åtgärder som 
riskerar påverka lämningen kan därför kräva dispens från biotopskyddet. Mer 
information finns under avsnittet ”Biotopskyddade naturvärden”.  
 
Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta Länsstyrelsen Blekinge. 
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Jordbruksmark 
Delar av marken som tas i anspråk utgörs av jordbruksmark som enligt Sökanden 
endast brukats som vall de senaste 20 åren på grund av dåliga markförhållanden. 
Jordlagret består främst av lera och morän enligt SGU.  
 
Brukningsvärd jordbruksmark 
Aktuellt område är utpekat som potentiell brukningsvärd jordbruksmark enligt 
Länsstyrelsen Blekinges inventeringar. Den aktuella avstyckningen innebär att en del 
potentiell burkningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Avstyckningen bedöms däremot 
inte påverka jordbruksintresset i ett större sammanhang. Goda möjligheter till lokal 
produktion av livsmedel kommer att finnas på närliggande fastigheter även efter ett 
ianspråktagande av aktuell jordbruksmark. Åtkomsten till dessa är dock viktig att bevara 
även fortsättningsvis, läs mer under avsnittet ”Åtkomst till närliggande 
jordbruksfastigheter”.  
 
Biotopskyddade naturvärden 
Inom aktuell avstyckningstomt finns flertalet stenmurar där några ligger i direkt 
anslutning till jordbruksmark och skyddas därför idag av det generella biotopskyddet. 
Naturvärden skyddas i miljöbalken, men då beslut om förhandsbesked eller bygglov inte 
prövas mot miljöbalken kan inte förhandsbesked eller bygglov nekas med motivering att 
biotopskyddsdispens inte kan medges. Däremot är denna information viktig att belysa i 
detta skede, eftersom åtgärder som inte anmäls eller hanteras på korrekt sätt vid 
exploatering riskerar bli tillsynsärenden.  
 
Befintlig väg som går genom avstyckningstomten (och som ska användas till in- och 
utfart) omgärdas av stenmurar på båda sidor, och en breddning av vägen skulle 
innebära åtgärder på respektive stenmur. Vid åtgärder som påverkar skyddade murar 
krävs dispens från biotopskyddet. Även åtgärder på murar som inte omfattas av skyddet 
kan kräva dispens eller anmälan till länsstyrelsen. Dispens från biotopskyddet kan 
krävas även om jordbruksmarken läggs om till tomtmark och skyddet då tekniskt sett 
upphört att gälla. Frågan avgörs av Länsstyrelsen Blekinge och det är därför viktigt att 
fastighetsägaren för en dialog med länsstyrelsen innan ansökan om bygglov. Frågan 
bevakas i bygglovsskedet.  
 
Mer information om biotopskyddsdispens finns under ”Övriga upplysningar” samt i 
länsstyrelsens yttrande. I länsstyrelsens yttrande finns även kontaktpersoner hos 
Länsstyrelsen Blekinge för framtida dialog. 
 
Utöver stenmurarna finns även en stensättning mitt i avstyckningstomten vilken skulle 
kunna utgöras av en åkerholme. Klassas den som en åkerholme är även den skyddad 
av det generella biotopskyddet och kommer i så fall hanteras i samma ärende hos 
länsstyrelsen inom ramen för samråd enligt 12 kap 6. § miljöbalken, alternativt anmälan 
om biotopskyddsdispens.  
 
I övrigt ligger aktuell fastighet i närhet till bevarandeplan för odlingslandskapet vilket inte 
bedöms påverka lämplighetsprövningen. Inga skyddsvärda träd har noterats i området.    
 
Strandskydd 
Strandskydd som genereras av Gallån upphävdes för berörd del av vattendraget den 8 
december 2020 av Länsstyrelsen Blekinge.  
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Risker på grund av ett förändrat klimat 
Det finns en lågpunkt i områdets norra del, där maskinhallen föreslås. Detta bedöms inte 
påverka lämplighetsprövningen av ansökan, men frågan bör bevakas i bygglovsskedet.  
 
Trafik 
Anslutning sker till Gallerydavägen (väg 549) som är statligt ägd. Trafikverket har yttrat 
sig om att de endast tillåter att befintlig infart/utfart används. Ansökan har sedan dess 
anpassats i enlighet med Trafikverkets yttrande och en reviderad situationsplan inkom 1 
mars 2021 med endast en in- och utfart. Trafikverket har inga fler synpunkter, men 
belyser vikten av att väganslutningen anpassas till VGU och att ansökan om ändring av 
befintlig anslutning ansöks hos Trafikverket. Mer information om detta finns i ”Övriga 
upplysningar” och i Trafikverkets yttrande.  
 
Vatten och avlopp 
Enligt ansökan ska fastigheten anslutas till enskilt vatten och avlopp. Då fastigheten 
ligger nära Gallån krävs hög skyddsnivå på enskilda avloppsanläggningar. Ansökan om, 
och godkännande av, enskild avloppsanläggning görs i separat ärende till Miljöförbundet 
Blekinge Väst. I det ärendet granskas även närhet till grannfastigheternas brunnar och 
avloppsanläggningar. Mer information om detta finns i ”Övriga upplysningar” samt i 
miljöförbundets yttrande.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Sammanfattningsvis ställer sig Miljöförbundet tveksamt till om förhandsbesked i enlighet 
med ansökan är lämplig utifrån platsens natur- och kulturmiljövärden. Miljöförbundet 
beskriver platsens egenskaper och värden där främst stenmurarna och en kulturlämning 
bedöms vara mest värdefulla.  
 
Miljöförbundet anser att samråd med Länsstyrelsen Blekinge enligt 12 kap. 6§, 
miljöbalken borde hållas eftersom ingen annan prövning enligt miljöbalken kommer 
göras av påverkan på natur- och kulturmiljövärden. Vid ett sådant samråd bör 
länsstyrelsen ta del av miljöförbundets yttrande.  
 
Gällande enskild avloppsanläggning belyser miljöförbundet att det vid en sådan ansökan 
kommer ställas höga krav på miljöskydd då anläggningen ligger nära Gallån. 
Miljöförbundets preliminära bedömning är att någon form av enskild avloppsanläggning 
är möjlig, men den slutliga bedömningen görs först när en ansökan om enskild 
avloppsanläggning inkommit till miljöförbundet.  
 
Trafikverket 
Trafikverket har yttrat sig om den ursprungliga situationsplanen (med två in- och utfarter) 
samt om den anpassade situationsplanen (med endast en in- och utfart). Trafikverkets 
synpunkter om att endast en in- och utfart kan tillåtas har beaktats av Sökanden och 
Trafikverket har inga vidare synpunkter på ansökan. De belyser dock vikten av att 
befintlig in- och utfart måste anpassas enligt VGU (Vägar och gators utformning).  
 
Trafikverket har i sitt andra yttrande även framfört att de kan tillåta två infarter om 
Sökanden inte skulle få dispens från biotopskyddet för att bredda vägen vid befintlig 
infart. Det primära ställningstagandet är dock att dispens erhålls, och då ställer 
Trafikverket krav på att befintlig in- och utfart ska nyttjas både till bostadshuset och till 
maskinhallen/kallförrådet.  
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Svar från Sökanden: ”Trafikverket har inget att erinra över nuvarande 
utfart. Vi nöjer oss med nuvarande in/utfart till Gallerydavägen. Eftersom 
samråd enligt miljöbalkens 12 kap. 6 paragraf endast behövs om 
naturmiljön väsentligt förändras utgår vi ifrån att en mindre breddning av ett 
redan befintligt hål i ett över 300 m långt stengärde, ca 15 meter in på den 
befintliga uppfarten inte har någon väsentlig påverkan.” 

 
Länsstyrelsen Blekinge 
Då Länsstyrelsen är prövningsinstans har de inte yttrat sig mer än sakligt i frågan om 
förhandsbesked. I yttrandet framgår att Sökanden bör skicka in en dispens från 
biotopskyddet för att kunna bredda befintlig väg. Länsstyrelsen skriver även att de ser 
positivt på att byggnader planeras för att kunna bevara stenmurar i området.  
 
Även murar som inte skyddas av biotopskyddet kan kräva dispens eller anmälan. 
Samma sak gäller för den eventuella åkerholmen på södra delen av 
avstyckningstomten.  
 
Fastighetsägare XXX – med erinran 
Fastighetsägaren menar att det finns en hävd från 60-talet och att dåvarande 
fastighetsägare muntligt kommit överens om tillåtelse att nyttja vägen genom området. 
Fastighetsägaren menar att omkringliggande jord- och skogsbruk inte får bli avstängda i 
och med föreslagen exploatering.  
 

Svar från Sökanden: ”Hans påstående att det finns en hävd är felaktigt. 
Muntlig överenskommelse av föregående ägare kan inte jämställas med 
hävd. Av bekvämlighet har man valt att köra över åkern i stället för att 
efterhand underhålla och anpassa servitutsvägen till jordbrukredskapens 
storlek. Vad beträffar att få fram skog från fastigheten är detta inte möjligt 
idag då åkern inte kan bära dessa tunga maskiner.”  

 
Fastighetsägare XXX – med erinran 
Fastighetsägaren motsätter sig byggnation enligt ansökan med hänsyn till att marken 
borde bevaras som jordbruksmark även i framtiden då de anser det finnas goda 
brukningsvärden på platsen.  
 

Svar från Sökanden: ”XXX påstående att marken har gott brukningsvärde 
är helt taget ur luften. Marken är klassad som dålig jordbruksmark, vilket 
fotot tydligt visar. Jordlagret består av grus och morän. På sensommaren 
är marken oftast uttorkad. De sista 20 åren har marken brukats som vall 
med endast en tidig skörd. Var XXX fått sin uppfattning att marken är god 
brukningsmark är för oss helt oförståeligt.” 

 
Fastighetsägare XXX 
Fastighetsägaren är positiv till föreslagen byggnation, men påpekar vikten av att bredda 
befintlig väg genom fastigheten för att undvika problematik gällande åtkomst till 
närliggande åkrar.  
 

Svar från Sökanden: ”Han är helt införstådd med att servitutsvägen skall 
rustas upp så att det för all framtid blir problemfritt att nå åkrarna och 
skogen längre västerut. Det är viktigt att få en riktig väg som bär och att 
slippa köra över åkern.” 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-03-24 

Sida 15(59) 

 
 
 
Fastighetsägare – med erinran 
Fastighetsägaren motsätter sig byggnation enligt ansökan med hänsyn till att det inte 
framgår exakt placering av byggnaderna i förhållande till föreslagen tomtgräns. Då det 
inte finns exakta ritningar med mått eller materialval framgår det inte heller hur mycket 
plats husen tar upp. Detta gäller alla föreslagna byggnader. Det framgår även i yttrandet 
en oro kring placering av nya avloppsanläggningen då den ligger i närhet av en grävd 
brunn tillhörande fastigheten XXX.  
 
Generellt önskar fastighetsägaren mer detaljerade handlingar för att kunna lämna 
synpunkter på hur det påverkar frågan om insyn med mera. Fastighetsägaren ställer 
även frågan hur det blir med åtkomsten till XXX eftersom vägen som går genom XXX är 
den primära vägen till den fastigheten. 
 

Svar från Sökanden: ”Han är oroad över placering av avloppet. Denna 
fråga löser säkert Miljöförbundet på bästa sätt för alla. XXX fastighet 
gränsar inte till den blivande avstyckningen. Vi förstår inte hans oro över 
materialval och placeringar etc. XXX säger vidare att vägen till hans 
fastighet i flera årtionden gått över åkermarken på XXX. Hans hus har med 
undantag av ett par månaders renoveringsarbete stått obebodd sen 60-
talet. När XXX köpte fastigheten, runt år 2015, informerades han om att 
det finns en servitutsväg dit. Vi ombad honom att återställa servitutsvägen 
då denna var bevuxen med sly, men att den i övrigt var bred nog för en 
personbil. Trots detta har han envisats med att köra över vår åker, vid flera 
tillfällen kört fast och fått ha hjälp att komma loss, dock inte av oss. 
Skadorna på åkern efter fastkörning har han inte åtgärdat.” 

 
Fastighetsägare XXX 
Fastighetsägaren yttrade sig i ett telefonsamtal angående sin avloppsanläggning, vars 
ledningar korsar XXX. Fastighetsägaren yttrade oro över att de nya byggnaderna 
riskerar placeras på ledningen. Likaså yttrande fastighetsägaren oro över att föreslagen 
avloppsanläggning inte kommer klara av att rena vattnet från både bostad och 
verksamhet.  
 

Svar från Sökanden: ”Den ledning som han är orolig över är en 
avloppsledning ner till Gallån. Ledningen som sträcker sig en bit på den 
föreslagna tomten är väl utmärkt och kan på intet sätt äventyras vid 
nybyggnation. Vad beträffar XXX oro över reningen på den föreslagna 
avloppsanläggningen anser vi att oron är obefogad då Miljöförbundet 
Västblekinge Miljö har full koll på läget.” 

 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att:  
 
Byggnation enligt ansökan bedöms kunna genomföras i enlighet med intentionerna i 
kommunens översiktsplan. Frågan om anpassning till landskapsbilden bevakas i 
bygglovsskedet när exakt utformning och materialval har redovisats.  
 
Ansökan berör både natur- och kulturvärden i form av stenmurar, kulturlämning och 
eventuell åkerholme. Åtgärder som påverkar dessa värden kan kräva 
biotopskyddsdispens, och därför är det viktigt att en dialog förs med Länsstyrelsen 
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Blekinge inför ansökan om bygglov. Frågan om dispens av biotopskyddet prövas i ett 
separat ärende hos länsstyrelsen och är inte avgörande vid beslutsfattande av 
förhandsbesked. Kommunen gör dock en generell bedömning att föreslagna åtgärder är 
genomförbara, men den slutliga bedömningen görs av Länsstyrelsen Blekinge. 
 
Gällande angöring till närliggande jordbruksfastigheter är det Sökandens intention att 
åtkomsten ska kvarstå även efter exploatering. Detta kan säkras genom skriftligt avtal 
mellan berörda fastighetsägare och frågan är därför inte avgörande för ärendets 
lämplighetsprövning. Kommunen ser det som positivt att vägen rustas upp och breddas 
samt att åtkomst kvarstår även efter exploatering.  
 
Avstyckningen bedöms inte påverka jordbruksintresset negativt i ett större 
sammanhang.  
 
Frågan om godkänd avloppsanläggning prövas av Miljöförbundet Blekinge Väst och är 
därför inte heller avgörande för ärendets lämplighetsprövning.  
 
Med beaktande av ovanstående bedöms marken vara lämplig för ändamålet och 
byggnadsnämnden föreslås ställa sig positiv till förhandsbeskedet.  
 
Övriga upplysningar 
 
Dispens från biotopskydd kan krävas för berörda stenmurar samt eventuell åkerholme. 
Dialog med Länsstyrelsen Blekinge krävs inför en bygglovsansökan för att fastställa 
behovet av dispens samt omfattningen av påverkan.  
 
Tecknande av skriftligt avtal i form av officialservitut eller avtalsservitut hos Lantmäteriet 
förespråkas för att säkra åtkomst till närliggande jordbruksverksamheter även efter 
exploatering.  

 
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. 
 
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”. 
 
Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta länsstyrelsen. 
 
Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert.  
 
Upplysningar från Trafikverket  
 
För nya till- och utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, som berör allmän väg där  
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staten är väghållare krävs att anslutningstillstånd söks enligt väglagen § 39. Sökande 
behöver ansöka om ändrad användning av befintlig anslutning. Ansökan görs på 
Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-
om-anslutning-till-allman-vag/ (Ansökan är ej avgiftsbelagd) 
 
Den befintliga anslutningen behöver över och utformas enligt gällande VGU, Se: 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-
gator/vagar-och-gators-utformning-vgu/.   
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-03-01 
Reviderad situationsplan, daterad: 2021-03-01 
Remissvar från Trafikverket, förtydligande, inkom 2021-02-26 
Fotografi, bilaga till Sökandens bemötande på negativa yttranden, inkom 2021-02-26 
Epost-meddelande, Sökandens bemötande på negativa yttranden, inkom 2021-02-26 
Remissvar från Länsstyrelsen Blekinge, inkom 2021-02-25 
Remissvar från fastighetsägare XXX, inkom 2021-02-23 
Bilaga Remissvar från fastighetsägare XXX, inkom 2021-02-23 
Remissvar fastighetsägare XXX, inkom 2021-02-22 
Remissvar fastighetsägare XXX, inkom 2021-02-21 
Remissvar från Trafikverket, inkom 2021-02-17 
Bilaga remissvar fastighetsägare XXX, inkom 2021-02-16 
Remissvar fastighetsägare XXX, inkom 2021-02-16 
Remissvar Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-02-05 
Remissvar fastighetsägare XXX, inkom 2021-02-04 
Bilaga verksamhetsbeskrivning, inkom 2021-01-22 
Ansökan, inkom 2021-01-22 
Planritning, inkom 2021-01-22 
Fasadritning, inkom 2021-01-22 
Fasadritning, inkom 2021-01-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
Grannar med erinran:  
XXX 
 
Avgift 8 516 kronor 
   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vagar-och-gators-utformning-vgu/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vagar-och-gators-utformning-vgu/
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§ 69 XXX Ovårdad fastighet 2020/436 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå, med stöd av 11 kap. 19 § med hänvisning till 8 kap. 4 § 1, 3-4, 6 och 7 p. och 
14 § plan- och bygglagen (2010:900), att förelägga XXX att vid löpnade vite om 5 000 
kronor per månad senast 12 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft lagat 
hålen i yttertaket, yttertaket på komplementbyggnaden samt de sönderslagna fönstren 
och tagit bort presenningen på taket. 
 
att föreslå, med stöd av 11 kap. 20 § med hänvisning till 8 kap. 4 § 1,4,7 p och 14 § 
plan- och bygglagen (2010:900), att förelägga XXX att vid löpnade vite om 5 000 kronor 
per månad senast 12 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft skrapat, lagat 
och målat följande utvändiga detaljer på byggnaderna i ursprunglig kulör: träfönster, 
garageport, balkonger, balkongräcken och flaggstång. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att byggsanktionsavgifter påförs ges 
fastighetsägaren möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på 
nämndens sammanträde 2021-04-14. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-04-12. 
 
Sammanfattning 
 
En anmälan om ovårdad byggnad inkom till byggnadsnämnden 2020-01-27. Anmälaren 
anser att det är ovårdat på framsidan och skräp överallt, att presenningen på taket har 
legat på taket i flera år samt att det inte kan vara okej att bo på detta sätt. Ännu en 
anmälan om ovårdad fastighet inkom 2021-01-07.  
 
Denna anmälare anger att fastigheten blivit en samlingsplats och att det uppehåller sig 
en massa människor på fastigheten. Detta kan ske ostört eftersom fastigheten står tom 
och anmälaren har fått sin fastighet sönderslagen och tror detta har samband med 
denna fastighet som står öde utan hyresgäster därför varit en samlingsplats där 
vandalisering skett genom att ett fönster slagits sönder. Anmälaren, som förefaller bo i 
närheten och har fått sin fastighet vandaliserad, anser inte att det är bra för omgivningen 
att fastigheten står tom, till synes övergiven och förfallen.  
 
Samtal med fastighetsägaren har skett flertalet gånger och han har ombetts att komma 
in med en tidplan vilket inte har skett. Fastighetsägaren har sagt att taket ska lagas först 
våren 2020 och sedan hösten 2020 men fastighetsägaren har ändå inte lagat taket. 
Därefter har flertalet försök att återigen få telefonkontakt med fastighetsägaren skett via 
telefon utan framgång. 
 
Därför bedöms enda vägen framåt vara ett vitesföreläggande för att hjälpa till att få 
igång arbetet med att ta tillbaka fastigheten och få den i vårdat skick. 
 
Vid platsbesök har det konstaterats att anmälan är riktig. Det är sannolikt hål i yttertaket 
på huvudbyggnaden eftersom en presenning ligger på taket och det är ett synligt hål och 
dåligt tak på komplementbyggnaden. Källardörren står öppen och olåst, fönstren och 
flaggstången flagnar färgen på. Arbete med att byta ut fönster pågår.  
 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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Miljöförbundet har tidigare 2017 och 2020 fått in klagomål på inomhusmiljön som enligt 
anmälan förefaller varit undermålig och hälsoskadlig för hyresgästerna som 
fastighetsägaren hyrde ut lägenheterna till. Det har enligt uppgift funnits läckage från 
taket, mögelskador och vatten som har runnit längs väggar och i trapphus. Även tomten 
har tidigare varit nedskräpad. Miljöförbundet och representant från 
Stadsbyggnadsavdelningen har 2020 hjälpt fastighetsägaren med att få honom att städa 
upp på tomten och få den i vårdat skick. Fastighetsägaren köpte fastigheten 2009 och 
den förefaller inte ha underhållits tillräckligt trots att den har den hyrts ut vilket kunnat 
orsaka hyresgästerna skador på sin hälsa eftersom det inte är bra för hälsan att bo i en 
möglig och fuktig inomhusmiljö med läckande tak. Dock förefaller vissa fönster bytts ut 
på fastigheten men det viktigaste på huset, yttertaket, verkar inte ha tätats ordentligt 
eftersom vatten tidigare har läckt in i hyresgästernas utrymmen enligt uppgift. 
 
Kommunicering med fastighetsägaren skett inför beslut om föreläggande 
 
Telefonkontakt togs med fastighetsägaren 2020-02-05 där han angav att taket ska bytas 
under våren och att det är svårt för honom att få tag i takläggare. Vidare ombads 
fastighetsägaren att komma in med en skriftlig tidplan som redovisar när och hur 
fastigheten ska komma i vad som bedöms som vårdat skick under februari eller mars 
2020. Inget av detta som bedömdes lämpligt skedde och förnyad kontakt togs med 
fastighetsägaren 2020-08-18 där han denna gång berättade att takläggare ska byta 
taket i oktober 2020.  
 
Fastighetsägaren informerades även om att det är lämpligt att garagedörren stängs och 
låses ordentligt så att obehöriga ej tar sig in i garaget. 2020-12-03 informerades 
fastighetsägaren via hans sambo om att presenningen blåst av taket och han snarast 
måste återkomma med tidplan som redovisar när han får fastigheten i vårdat skick. 
Därefter efter har förnyade försök att komma i kontakt med fastighetsägaren gjorts utan 
framgång. Fastighetsägaren har via telesvar 2021-01-04 informerats om att fönster 
slagits sönder och att det därför regnar in i huset samt att föreläggande till 
byggnadsnämnden med vite skrivs fram till byggnadsnämnden. 
 
Motivering av beslut 
 
Enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet §14 (2010:900) ska ett byggnadsverk hållas i 
vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper enligt 8 
kapitlet §4 i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 
byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt. 
 
Kravet på underhållsnivå på denna fastighet bedöms vara högre än genomsnittet 
eftersom den är centralt belägen i en stad utmed en mycket trafikerad väg och invid en 
skola och tennishall. Fastigheten sticker ut på grund av sitt eftersatta underhåll och 
vattenläckage vilket sannolikt påverkat tidigare hyresgäster hälsa på ett negativt sätt, 
samt sprider oro till närliggande fastighetsägare eftersom denna övergivna byggnad 
förefaller blivit en samlingsplats och vandalisering skett på fastigheten och i närområdet. 
 
När byggnadsverks tekniska egenskapskrav inte uppfylls får byggnadsnämnden 
meddela föreläggande att vidta åtgärder med stöd av 11 kapitlet §19 plan- och 
bygglagen ( 2010:900). Enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900) ska byggnadsnämnden 
ge den som åtgärdsföreläggande är tänkt att riktas till tillfälle att yttra sig innan beslut om 
ingripande fattas. Detta har skett muntligen via flertalet telefonsamtal samt kommer att 
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ske genom att detta förslag till beslut kommuniceras till fastighetsägaren inför beslut om 
åtgärdsföreläggande. 
Enligt 11 kapitlet § 37 plan- och bygglagen (2010:900) får åtgärdsföreläggande förenas 
med vite.  
I detta fall bedöms ett löpande vite enligt 4 § lag om viten (1985:20) vara lämpligt 
eftersom fastigheten förefaller läcka in vatten som skadar byggnaden, vara övergiven, 
centralt publikt belägen och blivit en samlingsplats där vandalisering sker vilket skapar 
otrygghet för närboende och omgivningen. 
 
Upplysningar om att lov eller anmälan kan krävas innan renovering påbörjas 
 
Att byta takmaterial till något annat än den eternit som ligger där idag kan kräva bygglov 
innan det får göras. Även byte av fönstertyp eller byte av fasadmaterial eller fasadfärg 
kan kräva bygglov. Även ändring som berör bärande konstruktioner kräver beslut om 
anmälan och startbesked innan det utförs vilket kan komma ifråga om takstolarna till 
komplementbyggnaden berörs när taket lagas. 
 
Om komplementbyggnaden ska rivas kan detta kräva rivningslov och startbesked innan 
det får göras. Innan yttre renovering påbörjas är det lämpligt att fastighetsägaren 
skriftligen gör en förfrågan om något av renoveringsarbetena kräver bygglov eller 
anmälan och startbesked. 
 
Beslutsunderlag 
 
Bildcollage ovårdad byggnad, daterad 2021-03-03 
Klagomål Miljöförbundet mottagit 2017-2020, då alla hyresgäster flyttade ut, daterad 
2021-03-04 
 
Beslutet skickas till: 
 
Fastighetsägare: XXX 
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§ 70 XXX Olovlig fasadändring, från garageport till ytterdörr och murad yttervägg 

2018/4018 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå, med hänvisning till 9 kapitlet 10 § 1 p plan- och byggförordningen (2011:338) 
med stöd av 9 kapitlet 2 § första stycket 3c plan- och bygglagen (2010:900), att utfärda 
5 812 kronor i byggsanktionsavgift till byggherren och fastighetsägaren XXX om inte 
rättelse sker genom att fasaden återställs till ursprungligt utseende inom 6 månader från 
att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs ges 
fastighetsägaren/byggherren möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i 
ärendet på nämndens sammanträde 2021-04-14. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit 
in till byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-04-12. 
 
Sammanfattning 
 
Fasadändringen förefaller vara utförd 2018. Fastigheten ligger inom detaljplanerat 
område, och därmed krävs bygglov för fasadändring enligt 9 kapitlet 2 § 3c. plan- och 
bygglagen (2010:900).  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-05 
Bildcollage, daterad 2020-12-14 
Byggsanktionsavgift uträkning, daterad 2020-12-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggherren och fastighetsägaren: XXX 
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§ 71 XXX, Olovlig ändrad användning av allmän kommunal mark (grönområde) 

2021/846 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att avskriva tillsynsärendet med stöd av 11 kapitlet § 20 plan- och bygglagen 
(2010:900) eftersom det förflutit över 10 år sedan dess att upplaget på fastigheten 
skapades. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att avskriva tillsynsärendet ges anmälarna 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2021-04-14. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-04-12. 
 
Ärendet 
 
Anmälan om otillbörligt användande och nyttjande av allmän kommunal mark 
(grönområde) i strid med detaljplanen inkom 2021-01-12. Anmälan anger att 
detaljplanen ej följs och att allmän platsmark används felaktigt. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen vann laga kraft 2005-10-27 
men genomfördes aldrig avseende inritad allmän plats park, gång och cykelväg söder 
och väster om Karlshamn 5:8 som aldrig skapades, marken löstes aldrig in av 
kommunen och det finns inga tankar på att genomföra detaljplanen avseende detta. 
Det finns inga tankar från kommunen att nu i efterhand genomföra detaljplanen 
avseende detta. Som bedömningen är går det inte att tvinga kommunen att genomföra 
detaljplanen och lösa in mark och skapa allmän plats park, och bygga gång och 
cykelväg i enlighet med vad detaljplanen anger. 
 
Motivering av beslut 
 
Beslut om föreläggande får enligt 11 kapitlet § 20 plan- och bygglagen (2010:900) inte 
fattas om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. Upplag av båtar på 
fastigheten förefaller det har funnits där sedan åtminstone 1997, och sannolikt ännu 
längre än så. Det bedöms inte finnas lagstöd att förelägga kommunen eller 
Marinkompaniet att genomföra detaljplanen och ta bort båtarna från fastigheten. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-01 
Yttrande från anmälare angående grönområde samt om annat tillsynsärende husvagn, 
samt anmälan om olovlig rivning/byggande, daterad 2021-03-02 
Bildcollage flygfoton, detaljplan och foton, daterad 2021-03-01 
Gällande detaljplan, inlagd 2021-03-01 
Detaljplanebestämmelser, inlagd 2021-03-01 
Anmälan om olovligt nyttjande av allmän platsmark, daterad 2021-01-12 
Fotografi tillhörande tillsynsanmälan, daterad 2021-01-12 
Fotografi tillhörande tillsynsanmälan, daterad 2021-01-12 
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Beslutet skickas till 
 
Tomträttsinnehavaren: Marinkompaniet I Syd AB, Box 121, 374 22 Karlshamn 
 
Fastighetsägarens representant: Karlshamns Kommun, Susanne Norlindh 
 
Anmälare av tillsynsärende: 
XXX 
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§ 72 XXX, Olovlig tillbyggnation av skärmtak 2021/847 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå, med stöd av 9 kap. 7 § 1 p plan- och byggförordningen (2011:338), att 
utfärda 23 250 kronor byggsanktionsavgift till byggherren och fastighetsägaren XXX om 
den del av skärmtaket på fastigheten som byggdes utan bygglov och startbesked inte 
rivs inom 7 månader från det att detta beslut vunnit laga kraft.  
 
att föreslå, med stöd av 11 kapitlet 53a § plan- och bygglagen (2010:900), att sätta ner 
byggsanktionsavgiften till hälften, 11 625 kronor eftersom avgiften inte står i rimligt 
proportion till överträdelsen. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs ges 
fastighetsägaren/byggherren möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i 
ärendet på nämndens sammanträde 2021-04-14. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit 
in till byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-04-12. 
 
Ärendet 
 
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på altan beviljades 2017-03-15. Beslut om 
startbesked fattades 2017-03-22 med beslutsgrundande handling godkänd kontrollplan. 
En av kontrollpunkterna är utförande enligt lov/anmälan. Att det är byggt enligt 
lov/anmälan har byggherrarna felaktigt intygat i kontrollplanen 2017-03-15, samt 
signerat och godkänt kontrollplanen 2020-02-27.  
 
Beviljat bygglov och kontrollplan har inte följts och respekterats utan skärmtaket har 
byggts 12 m2 större än vad det finns bygglov för. Byggherrarna har tolkat det som att 
bygglov inte behöver respekteras utan att det går bra att bygga större än bygglovet och 
skärmtaket är i sin helhet enligt uppgift från byggherren byggt 2019. Beslut om bygglov 
ska respekteras och följas i sin helhet för att beslutet ska gälla.  
 
Byggherrarna upptäckte sin feltolkning av plan- och bygglagen i efterhand och lämnade 
2020-09-10 in en anmälan i efterhand om tillbyggnad av altantak med skärmtak av 
storleken 12,18 m2 (2,9x4,2m). Tyvärr går detta inte att anmäla i efterhand utan 
skärmtak kräver bygglov enligt 9 kapitlet 2§ 2p, samt start- och slutbesked enligt 10 
kapitlet 3 § plan- och bygglagen (2010:900) innan byggnation får påbörjas och 
skärmtaket får tas i bruk. 2020-10-08 har beslut fattats i efterhand om bygglov, start- och 
slutbesked.  
 
Att först utföra lovpliktiga åtgärder och sedan söka och få lov i efterhand är förenat med 
tillkommande byggsanktionsavgift eftersom plan- och bygglagen (2010:900) inte har 
följts och beviljat ursprungligt bygglov inte har respekterats.  
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Motivering av beslut 
 
Tillbyggnad av skämtak kräver bygglov enligt 9 kapitlet 2§ 2 p, samt startbesked enligt 
10 kapitlet 3§ plan- och bygglagen (2010:900) innan det får utföras. Skärmtaket har 
byggts 12 kvm större än beviljat bygglov utan bygglov. Eftersom skärmtaket sitter ihop 
med det skärmtak som det finns bygglov för kan det inte ses som ett bygglovsbefriat 
skärmtak eftersom det inte är ett fristående skärmtak på maximalt 15 kvm.  
 
Byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller om 
den har skett av oaktsamhet enligt plan- och byggförordningen 11 kapitlet §53 plan- och 
bygglagen (2010:900). I detta fall bedöms förutsättningar att sätta ner 
byggsanktionsavgiften till hälften finnas eftersom byggsanktionsavgiften inte bedöms stå 
i rimligt proportion till överträdelsen. Förseelsen upptäcktes när byggherren sökte 
bygglov i efterhand för det som efter byggnation upptäcktes saknade bygglov, så 
byggherren gjorde på eget initiativ rätt för sig i efterhand genom att söka lov i efterhand. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-03-05 
Bildcollage, daterat 2020-11-30 
Byggsanktionsavgift, daterad 2020-11-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggherren och delägaren i fastigheten: XXX 
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§ 73 XXX- Oanmäld installation av eldstad/rökkanal enbostadshus 2020/3644 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå, med stöd av 9 kap. 13 § 2 p plan- och byggförordningen (2011:338), att 
utfärda 4 730 kronor byggsanktionsavgift till byggherren XXX om nyinstallerad eldstad 
inte kopplas bort från skorstenen innan detta beslut vunnit laga kraft. 
 
att föreslå, med stöd av 9 kap. 13 § 1 p plan- och byggförordningen (2011:338), att 
utfärda 2 365 kronor byggsanktionsavgift till byggherren XXX om nyinstallerad rökkanal 
inte kopplas bort från skorstenen innan detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att byggsanktionsavgifter påförs ges byggherren 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2021-04-14. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-04-12. 
 
Ärendet 
 
2020-10-26 och 2020-10-27 inkom ifylld och signerad kontrollplan samt godkänt 
sotarintyg som styrker att nyinstallation av eldstad och rökkanal har skett. Inget 
erforderligt beslut om anmälan och startbesked fanns dock när installationen utfördes. 
Beslut om anmälan, start- och slutbesked har fattats i efterhand 2020-11-23. 
Byggherren har yttrat sig och förklarat hur det kom sig att installationen anmäldes i 
efterhand.  
 
Upplysningar om hur processen kring anmälan och startbesked för installation av 
eldstad och rökkanal ska gå till: 
 

1. Byggherren ansöker om startbesked och redovisar följande handlingar: 

 Ifylld anmälansblankett 

 Intyg på att eldstaden är CE märkt och klarar utsläppskraven 

 Objektanpassad kontrollplan för installation av eldstad och rökkanal 

 Plan- och fasadritningar med eldstad och rökkanal inritad. 
 

2. Handläggare granskar ansökan och kontrollerar följande: 

 Att eldstaden är CE-märkt och klarar utsläppskraven 
 

 Att rökkanalens utformning överensstämmer med kraven i Boverkets 
Bygg Regler, BBR. Exempelvis står det där att rökkanalen ska gå minst 1 
meter över taktäckningen och att den bör mynna över nocken på huset. 

 

 Att byggherren skriftligen intygat att följa objektanpassad kontrollplan. 

 
3. Beslut om anmälan och startbesked fattas för installationen om handlingarna 

tyder på att BBR kommer att uppfyllas. Om planerad installationen förefaller 
tveksam av någon anledning skickas ärendet ibland på remiss till sotaren inför 
beslut om anmälan och startbesked. 
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4. När installationen är färdigställd slutredovisar byggherren med ifylld och signerad 
kontrollplan, installationen får tas i bruk när detta är redovisat, och beslut om 
slutbesked fattas. 

 
Alltså är tanken att ansökan om startbesked prövas utifrån byggherrens ansökan och att 
anmälan och startbesked fattas först efter att ansökan bedöms vara komplett. Först när 
detta beslut är fattats får anmälanspliktiga arbeten påbörjas. Tanken med denna 
process är att säkerställa att eldstäder och rökkanaler installeras på ett brandsäkert sätt 
och att minimera risken för att eldstäder och rökkanaler installeras på ett sätt som inte 
följer BBR. 
 
Yttranden 
 
Byggherren har yttrat sig, se beslutsunderlag. 
 
Motivering av beslut 
 
Installation av eldstad kräver anmälan enligt 6 kapitlet 5 § plan- och byggförordningen 
(2011:338) samt startbesked enligt 10 kapitlet §3 plan- och bygglagen (2010:900) innan 
det får utföras. 
 
Eftersom installation skett innan beslut om anmälan och startbesked ska 
byggsanktionsavgift utfärdas om rättelse inte sker enligt plan och byggförordningen 9 
kapitlet (2011:338). 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-12-10 
Övrigt, inkom 2020-12-10 
Övrigt, inkom 2020-12-10 
Skrivelse, inkom 2020-12-01 
Beslut, inkom 2020-11-23 
Besiktningsprotokoll, inkom 2020-10-27 
Verifierad/underskriven kontrollplan, inkom 2020-10-26 

 
Beslutet skickas till 
 
Byggherren: XXX 
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§ 74 XXX Olovlig byggnation, startat utan startbesked enbostadshus B2021-36 

2021/558 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att påföra fastighetsägaren och byggherren XXX 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 med stöd av 9 kap. 3 a § PBF sätta ned byggsanktionsavgiften till hälften, 45 526 
kronor. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit att en byggsanktionsavgift påförs har byggherren 
fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Ett yttrande från 
byggherren inkom 2021-03-23. Yttrandet ändrar dock inte nämndens bedömning i 
ärendet. 
 
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. 
 
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).  
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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 
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 
Yttrande över kommunicering, inkom 2021-03-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsägaren och byggherre: XXX  
Anmälare av tillsynsärende: XXX  
 
Avgift: 45 526 kronor    611-311-2021-670 
Byggsanktionsavgiften är fastställd av plan- och byggförordningen (2011:338).  
Faktura skickas separat. 
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§ 75 XXX Olovlig byggnation, startat utan startbesked enbostadshus B2021-37 

2021/559 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att påföra fastighetsägaren och byggherren XXX 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 med stöd av 9 kap. 3 a § PBF sätta ned byggsanktionsavgiften till hälften, 45 526 
kronor. 
 
Upplysningar  
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit att en byggsanktionsavgift påförs har 
fastighetsägaren/byggherren fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar 
beslut i ärendet. Ett yttrande från fastighetsägaren/byggherren inkom 2021-03-23. 
Yttrandet ändrar dock inte nämndens bedömning i ärendet. 
 
Du som fastighetsägare/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 
 
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 
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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 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. 
 
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  
Yttrande över kommunicering, inkom 2021-03-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsägaren och byggherren: XXX  
 
Avgift: 45 526 kronor    611-311-2021-670 
Byggsanktionsavgiften är fastställd av plan- och byggförordningen (2011:338). 
Faktura skickas separat. 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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§ 76 XXX Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, rivning del av enbostadshus 

samt installation av eldstad B2020-338 2021/557 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med 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 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. 
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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 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX  
 
Avgift: 3 752 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 77 XXX Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och takförändring B2020-339 

2021/556 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med 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. Ett yttrande från 
sökanden inkom 2021-03-18. 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 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.  
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-03-24 

Sida 35(59) 

 
 
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 
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 
Yttrande över kommunicering - inkommen 2021-03-18  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden:  XXX 
 
Avgift: 3 752 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=677351&DB_DOKID=861143
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§ 78 XXX Uppförd mur utan erforderligt lov 2020/2264 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att återuppta ärendet för ny bedömning 
 
att sätta ner sanktionsavgiften till en fjärdedel, det vill säga 3 902 kr. 
 
Sammanfattning tidigare beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2020-11-18 § 255 att med stöd av 9 kap. 12 § 8 p plan- 
och byggförordningen (2011:338) påföra byggherren och fastighetsägaren XXX en 
byggsanktionsavgift av 15 609 kronor om muren på fastigheten inte rivs inom 7 månader 
från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
2020-06-29 inkom en anonym anmälan om olovligt byggande på fastigheten. Efter 
kontakt med fastighetsägaren, som köpte fastigheten i slutet av 2019, kommer det fram 
att murar och stödmurar på runt 30 meter totalt byggts utan bygglov på fastigheten. 
Bygglov har sökts i efterhand 2020-08-05, och ansökan om bygglov i efterhand prövas 
för närvarande. Berörda grannar håller på att höras för närvarande. Byggherren har för 
avsikt att göra rättelse genom att riva muren till våren enligt uppgift. 
 
Det syns tydligt på foton från 2017 att den nya muren och stödmuren byggts efter 2017. 
Kommunicering har skett inom 5 år från att muren byggdes vilket är ett krav för 
utfärdande av byggsanktionsavgift enligt 11 kapitlet § 58 plan- och bygglagen 
(2010:900). En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kapitlet § 53 plan- och bygglagen 
(2010:900) tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Inget skäl för nedsättning av byggsanktionsavgiften enligt 11 kapitlet § 53a plan- och 
bygglagen (2010:900) bedöms finnas i detta fall. 
 
Sammanfattning  
 
Detta ärende vill byggherren ta till en ny prövning med anledning av att han tycker att 
sanktionsavgiften är orimligt dyr i förhållande till åtgärdens art. Han har delvis utfört 
rättelse men inser att en fullständig rättelse skulle kosta väldigt mycket mer i förstört 
material och inköp av nytt.  
 
Han menar också att stödmurarna ner till garaget som var i väldigt dåligt skick inte ska 
räknas med i uträkningen av sanktionsavgiften då de höll på att rasa och var tvungen att 
reparera dessa. Dessa murar påverkar inte intrycket av fastigheten eller omgivningen 
med anledning av att de fanns tidigare och inte sticker upp över tomtens medelnivå än 
ca 200mm. 
 
Vad är en mur? 
Begreppet mur är inte definierat i plan- och bygglagstiftningen. 
 
En mur enligt TNC är upprättstående långsträckt anläggning som har liten tjocklek i 
förhållande till sin längd och som har en avskiljande funktion. (TNC. Basord i våra 
fackspråk. 2012. Tillgänglig på Rikstermbanken. Hämtad 2020-10-20). 
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Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en mur ett byggnadsverk eller byggnadsdel i form 
av en mer eller mindre tjock stående skiva av sten- eller lerjordsmaterial. 
(Nationalencyklopedin, uppslagsverk-lång, mur. Hämtad 2020-10-20). 
 
Med en mur menas ofta en konstruktion bestående av staplade stenar eller annat 
material. Materialet kan exempelvis vara betongsten, tegelsten, natursten, trästockar 
eller liknande. Muren kan även vara gjuten av betong eller byggd av stålburar, så 
kallade gabioner, som är fyllda med valfritt material. En mur kan vara fristående eller ha 
en jordfylld sida, så kallad stödmur. En fristående mur används oftast som 
gränsmarkering, för att förhindra passage eller som insynsskydd. En stödmur byggs 
vanligtvis för att ta upp nivåskillnader. 
 
När krävs det bygglov? 
Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. 
Konstruktioner som staket och grindar av sedvanlig beskaffenhet omfattas inte av 
bygglovsplikten. När det gäller murar är de bygglovspliktiga oavsett om de är fristående 
eller har en jordfylld sida. (jfr prop. 1959:168 sid.137 och Didón m.fl. (okt 2016). Plan- 
och bygglagen (2010:900): en kommentar. Norstedts Juridik. 9:2-9) 
 
Vad som räknas som en väsentlig ändring av en mur eller ett plank finns inte beskrivet i 
förarbeten och det finns inte heller några rättsfall som kan vara vägledande i 
bedömningen. Att väsentligt ändra en mur eller ett plank skulle till exempel kunna 
vara att en mur eller ett plank ändrar storlek, färg, genomsiktlighet eller 
beständighet. För att ändringen ska bli lovpliktig krävs att den är väsentlig. 
 
Regeringen kan enbart införa lovplikt i plan- och byggförordningen, PBF, för 
anläggningar som genom sin storlek eller funktion kan ha en betydande inverkan på 
omgivningen. Enligt Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, innebär det att endast är 
sådana anläggningar som kan kräva bygglov. (MÖD 2020-06-05 mål nr P 3567-19) 
 
Byggherren menar också att han var helt okunnig om att dessa åtgärder krävde bygglov 
b.la. på grund av att han sökte lov för att bygga ut sitt bostadshus och om han hade haft 
kunskapen att murarna på sin egen tomt krävde bygglov så hade han sökt detta 
samtidigt som utbyggnaden av huset. 
 
Stycket ovan kan inte åberopas som skäl att inte det ska vara en sanktionsavgift i 
ärendet men byggherren har delvis utfört rättelse på muren i tomtgräns och menar att 
garagenedfarten inte ska räknas, 
 
Det är fullt möjligt att se garagenedfarten som en reparation av stödmur som inte 
påverkare varken tomtens eller omgivningens karaktär och kan räknas bort i detta 
sammanhang. 
 
Byggherren menar att han inte ska ha någon sanktionsavgift. 
 
Byggnadsinspektören tycker att det finns skäl att sätta ner sanktionsavgiften till en 
fjärdedel eller åtminstone till halva sanktionsavgiften med anledning av vad boverket 
skriver kring detta 
 
Om avgiften blir orimligt hög 
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En byggsanktionsavgift får, i ett enskilt fall, sättas ned till hälften eller en fjärdedel 
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har skett. Vid 
prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen 
eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av 
mindre allvarlig art. 
 
Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 53 §. 
 
Yrkanden 
 
Lars Hasselgren (M) Görgen Lennarthsson (SD) och Gitte Ejdetjärn (S) yrkar att 
sanktionsavgiften sätts ner till en fjärdedel. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer frågan om nämnden beslutar att återuppta ärendet 
för ny bedömning och finner att detta är nämndens mening. 
 
Han ställer därefter frågan om nämnden beslutar att sanktionsavgiften sätts ner till en 
fjärdedel och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till: 
 
XXX 
 
Avgift 3 902 kr   611-311-2021-687 
 
Faktura skickas separat 
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§ 79 XXX, Bygglov för nybyggnad av tält samt installation av eldstad 2021/99 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31c § plan- och bygglag (2010:900).  
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tält samt installation av eldstad på fastigheten 
XXX. 
 
Åtgärden består i att resa ett tält (Jurta, Mongolisk tält-typ) för användning vid yoga 
(träning, kurser, avslappning mm). Man bedriver denna verksamhet på platsen redan 
tidigare fast då utomhus. 
Tältet är till för att kunna förlänga säsongen och ha som skydd vid sämre väderlek. 
Att bedriva yoga är en lugn och stillsam verksamhet som inte för något större väsen runt 
sig. 
 
Detta bygglov har prövats i ett tidigare ärende med avslag. Vid det tillfället så fanns det 
två alternativa placeringar vilket var olyckligt. Nu är förslaget om placering en bestämd 
plats med en bättre skyddad plats i förhållande till grannar. 
Vid det tillfället fick vi in ett negativt yttrande från en granne som var närmaste granne 
kring den ena placeringen. Dessutom hade denna granne synpunkter till eventuell ökad 
trafik i området. 
 
Med anledning att verksamheten pågår även i dag och att byggherren beskriver att de 
flesta som kommer och deltar i yogan, kommer med cykel eller är gående, så kan detta 
anses inte vara något stort problem. 
 
Avslaget i det förra ärendet grundar sig i att fastigheten redan har överstigit den byggrätt 
som detaljplanen medger. Denna fastighet är en förhållandevis stor fastighet och 
byggnaderna har anor från 1700 talet. Området var redan bebyggd med för stor yta när 
detaljplanen genomfördes. Detta leder till att denna typ av fastigheter fick svårt att kunna 
utvecklas vidare vilket kan ses som ett moment 22. Flera av de stora fastigheterna 
deltog i planarbetet och gjorde detaljplanen möjlig.  
 
Tältet som avses byggas har en ungefärlig livslängd på 15-20 år och passar utmärkt till 
den pågående verksamheten. 
 
Byggnadsinspektören vill också nämna att avdelningen fått in väldigt positiva yttranden 
från flera grannar och från personer utifrån som har hört talas om detta. De flesta anser 
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att detta är en väldigt bra verksamhet i detta område och ser verksamheter av denna typ 
som en bra landsbygdsutveckling.  
 
Detaljplanen D18, där fastigheten ligger (Vettekulla), vann laga kraft 2010-02-04 och 
genomförandetiden gick ut 2020-02-03 efter 10år. 
 
Utifrån detta kan man till viss del säga att det finns ett allmänt intresse och att åtgärden i 
sig kan anses vara en mindre åtgärd som kan beviljas med stöd av 9kap 31c § plan-och 
bygglagen (2010:900). 
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 28m², beräknad bruttoarea för åtgärden är 
28m². 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område med beteckningen D18 som vann laga 
kraft 2010-02-04 och genomförandetiden gick ut 2020-02-03 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Tiden för detta har inte gått ut vid skrivande 
stund. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31c § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
Byggnadsnämnden anser att bygglov beviljas eftersom fastighetens förutsättningar ger 
möjligheten att bevilja bygglov. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-03-09 
Yttrande, inkom 2021-03-08 
Yttrande, inkom 2021-03-04 
Parkeringsredovisning, inkom 2021-03-01 
Grannemedgivande, inkom 2021-03-01 
Grannemedgivande, inkom 2021-03-01 
Fotografi, inkom 2021-03-01 
Fotografi, inkom 2021-03-01 
Fotografi, inkom 2021-03-01 
Situationsplan, inkom 2021-03-01 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-03-01 
 
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 
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Yrkanden 
 
Gitte Ejdetjärn (S) och Lars Hasselgren (M) yrkar bifall till ansökan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ansökan, eftersom fastighetens 
förutsättningar ger möjligheten att bevilja bygglov, och finner att detta är nämndens 
mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
 
Avgift: 5 268 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 80 XXX Bygglov för nybyggnad av fritidshus med installation av eldstad och 

komplementbyggnad B2020/204 2021/392 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31§ 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 nybyggnad av fritidshus med installation av eldstad samt 
komplementbyggnad på fastigheten XXX. 
 
Byggnaden uppförs i ett och ett halvt plan med en fasad av trä som måla i röd kulör 
samt fönster av trä som målas i samma röda kulör. Tak av falsad plåt med grå kulör. 
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 123 kvm beräknad bruttoarea för åtgärden är 
171,3 kvm.  
 
Byggherren beskriver åtgärden såhär: ”Huset placeras ca 60 cm lägre över marknivån 
än gamla huset eftersom vi flyttar huset ca 8 meter åt söder som ligger lite lägre och 
utanför berghällen. Vi kommer därmed inte att behöva spränga i berghällen och klarar 
oss från stenblocket på baksidan. Vi vill behålla alla träd och buskar för att huset ska 
smälta in i miljön på bästa sätt.”  
 
Strandskyddsdispens har beviljats av Länsstyrelsen. Beslutet finns i beslutsunderlaget.  
 
Förutsättningar 
 
Bjärnö är en kuperad skärgårdsö med ett litet jordbrukshemman, öns stränder upptas till 
största delen av fritidsbebyggelse ursprungligen uppförda runt 1960-talet.  
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför område med 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger inom strandskyddsområde.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen och Miljöförbundet Blekinge Väst. Yttranden 
har inkommit, se beslutsunderlag. Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga 
synpunkter har inkommit. 
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Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Förslaget anses uppfylla kraven på god färg, form och materialverkan enligt 8 kap 1 § 
PBL, eftersom byggnaden delas upp i olika volymer för att ge ett smäckrare intryck.  
Bygganden uppförs i ett traditionellt byggnadssätt men blir inte en pastisch eftersom 
huset har delvis ett modernt uttryck med stora glasade ytor och samma kulör på fasad 
och fönster. 
 
Byggnaden passar in i landskapsbilden på platsen enligt 2 kap 6 § eftersom det utförs 
som ett klassiskt skärgårdshus av trä i 1,5 plan och i en traditionell kulör. Varsam 
hantering av naturtomten genom att undvika sprängning och grundläggning på plintar 
gör att befintlig växtlighet bevaras vilket också bidrar till att förslaget är anpassat till 
natur och kulturvärdena på platsen enligt 2 kap 6 §.  
 
Upplysningar 

 
Upplysningar från Miljöförbundet:  
 
Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 
 
Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta länsstyrelsen.  
 
Tät bebyggelse medför att stor försiktighet måste iakttas vid eldning i 
eldningsanordningen, så att olägenheter för människors hälsa inte riskerar att uppstå i 
omgivningen. 
 
Miljöförbundet får, med stöd av miljöbalken, meddela förelägganden om begränsning av 
eller förbud för eldning, om olägenhet eller risk för olägenhet för människors hälsa skulle 
uppkomma. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-01-27 
Remissvar, inkom 2021-01-13 
Remissvar, inkom 2021-01-04 
Situationsplan, inkom 2020-12-16 
Grannemedgivande, inkom 2020-12-14 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2020-12-14 
Planritning, inkom 2020-12-14 
Fotomontage, inkom 2020-12-14 
Fasadritning, inkom 2020-12-14 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-12-14 
Övrigt, ritningar befintligt hus som ska rivas inkom 2020-11-13 
Markplaneringsritning, inkom 2020-11-13 
Fasader, förråd, inkom 2020-11-13 
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För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av 
BN (ink kamin)  

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 

 produktbeskrivning för kamin 
 
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 Janson 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
 
Avgift: 23 918 kronor    611-311-2021-670 
 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 81 XXX, Bygglov för nybyggnad av mur 2021/844 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap 30 §, 2 kap 6 § och 8 kap 1 § plan- och 
bygglag (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov ges sökanden 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2021-04-14. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-04-12. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten XXX. 
 
Muren är redovisad med konstruktion av stenblock och delvis etagebyggd. Muren är 
sammantaget ca 53 m lång. Murens höjd varierar från som lägst 70 cm till högst 4,2 m 
där skillnaden mellan gatan och den anlagda marken är som högst. Muren ska enligt 
sökande belysas. Muren är på högsta punkten etagebyggd med tre nivåer.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och muren är till största del placerad på 
mark som inte får bebyggas ( punktprickad mark). Detaljplanen är från år 2010.   
 
Bedömning har tidigare gjorts i området att lägre murar på punktprickad mark kan vara i 
linje med detaljplanen intentioner för att annars skulle det omöjliggöra utbygganden av 
området.  
 
Sökanden har i tidigare lov fått bygglov och marklov för nybyggnad av enbostadshus 
och komplementbyggnad. Nivåskillnaden ut mot gatan utgjordes då av slänt.   
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Ansökan strider mot gällande detaljplan från 2010 då muren till största del placeras på 
mark som inte får bebyggas. 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 bör ges med liten avvikelse då muren både är lång och 
hög. På högsta stället är muren byggd i 3 etapper men bildar en visuell yta av 4,2 m hög 
mur. Det är en lång och hög yta ut mot vägen. Denna mur skiljer sig från tidigare 
beviljade bygglov för murar i området vad gäller längd men framförallt höjd och 
dominerande intryck.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd inte heller uppfyller 2 kap 6 § 
och 8 kap 1 § plan- och bygglag. Detta då muren får ett så dominerande intryck att den 
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inte är lämplig ur stads- och landskapsbild och inte ger en god helhetsverkan. Muren 
anses inte heller ha en god form-, färg- och materialverkan. Muren ger en stor 
omgivningspåverkan och kan ha negativ inverkan på trafikmiljön.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-03-08 
Rev fasadritning, inkom 2021-02-16 
Rev fasadritning, inkom 2021-02-16 
Rev situationsplan, inkom 2021-02-16 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-02-16 
Ansökan, inkom 2021-01-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-03-24 

Sida 47(59) 

 
 
§ 82 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad 2021/842 
 
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 komplementbyggnad i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisad på redan 
beslutad tomtplatsavgränsning daterad 2020-09-09 §198.  
 
Upplysningar 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Långasjön inom strandskyddat område. 
Marken är idag: ianspråktagen tomtmark. 
 
Komplementbyggnad ska användas som carport för bil, förråd för att förvara 
trädgårdsutrustning m.m. 
 
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: ianspråktagen tomtmark utan större värden.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
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Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger.  
 
Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse,  inkom 2021-03-08 
Fotografi, inkom 2021-02-07 
Skrivelse, inkom 2021-02-07 
Fasadritning, inkom 2021-02-07 
Situationsplan, inkom 2021-02-07 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-02-07 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 9 996 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 83 Karlshamn 5:1 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnader, orangeri och carport B2020-329 2021/539 
 
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 orangeri och carport i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingarna i ärendet. 
 
att som tomtplatsavgränsning ska gälla linje på situationsplan, angränsning av 
arrendetomt.  
 
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 komplementbyggnader, orangeri och carport på fastigheten 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.  
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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 
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.  
 
Sökandens skrivelse vid kommunicering 
 
Sökanden har förtydligat sina argument och gjort redovisningen mer detaljerad, till varför 
tomten redan är ianspråktagen. Sökanden har också redovisat att trädäcket och 
pergolan ska tas bort och att orangeriet istället ska ställas på marken. Sökanden menar 
vidare att bostadshuset i sig fungerar som en avgränsande barriär och att det särskilda 
skälet är väl avgränsat från stranden av väg eller bebyggelse kan tillämpas. Vidare 
menar sökanden att den bergvägg som finns i bakkanten ger ett sådant avgränsande 
element att det är tydligt att tomten avgränsas där.  
 
Sökande har förtydligats att tomten varit ianspråktagen sedan innan 1975 med en 
beskrivning av tidigare boende på tomten. Personen flyttade dit 1953 och har målandes 
beskrivit hur tomten såg ut. Några viktiga punkter är de trappor och trappräcken som 
beskrivs samt info om att även platån där orangeriet ska placeras användes som tomt. I 
skrivelse har sökande även refererat till marktegel uppe på platån som skulle vara en 
stenbeklädd uteplats.  
 
Bemötande av sökandens skrivelse 
 
Markteglet, som sökande redovisar, kan i allmänhetens ögon lika väl tolkas som 
nedgrävt byggavfall som marktegel på en uteplats. Att det egna bostadshuset på tomten 
skulle ha en sådan avskiljande effekt som påvisas i det särskilda skälet, är väl avgränsat 
av väg eller bebyggelse är Stadsbyggnadsavdelningen tveksam till. Det egna 
bostadshuset är inte tillräckligt avgränsande då det i så fall skulle kunna ges betydligt 
fler dispenser än vad skälet medger.  
 
Förr var det okej att göra komplementbyggnad inom strandskyddat område så länge 
som den låg bakom bostadshuset från stranden sett. Så ser inte skälen ut dagsläget. 
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Med anledning av inlämnade förtydligande angående ianspråktagande av tomt menar 
Stadsbyggnadsavdelningen att det särskilda skälet redan ianspråktaget så att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften kan tillämpas.  
 
Motivering av beslut 
 
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.  
 
Det är sökandens bevisbörda att redovisa att marken varit ianspråktagen sedan innan 
1975 eller med beviljad dispens. De tidigare inskickade handlingarna kunde inte styrka 
detta i tillräcklig grad. Med grund i den kompletterande information som sökande lämnat 
med skrivelse från vittne att tomten varit ianspråktagen sedan innan 1975 ändrar 
Stadsbyggnadsavdelningen sin bedömning och anser nu att sökanden har bevisat att 
tomten varit ianspråktagen sedan innan 1975 och att särskilt skäl, redan är 
ianspråktagen på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften, är 
tillämpbart.  
 
Förslag till beslut är därmed, med ändring 2021-03-22, att dispens beviljas för både 
orangeri och tillbyggnad av komplementbyggnad med carport.  
 
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, rev 2021-03-22 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-02-03 
Bilaga till remissvar, utökat strandskydd, inkom 2021-02-03 
Fotografi, inkom 2020-12-22 
Situationsplan, inkom 2020-02-22 
Fasad/plan/sektionsritning, Carport, inkom 2020-12-22 
Fasad/plan/sektionsritning, Orangeri, inkom 2020-12-22 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-12-22 
Bemötande vid kommunicering,1, inkom 2020-03-22 
Bemötande vid kommunicering,2,  inkom 2020-03-22 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Barup & Edström Arkitektkontor, XXX, Lotskajen 9, 216 42 Limhamn 
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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§ 84 XXX, Bygglov för tillbyggnad av förråd 2021/848 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglag (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad förråd på fastigheten XXX. 
 
Åtgärden är redan utförd och bygglov söks i efterhand. Frågan om byggsanktionsavgift 
alternativt rättelse sker i ett annat ärende. Förrådet som nu har fått en tillbyggnad var 
redan från början sammanbyggt men grannfastighetens huvudbyggnad, ett 
byggnadssätt som gäller för alla hus i området, en slags kedjehusbebyggelse.  
 
Förrådet har också en våning mot gatan och i suterräng kommer ytterligare en våning i 
dagern under förrådet, mot tomtens baksida. Även den undre volymen är förråd och 
fortsätter några meter lägre in på tomten än den övre våningen. Tillbyggnaden har nu 
gjorts som en förlängning av den övre våningen, uppepå den undre volymen mot 
tomtens baksida och på det sättet skapat en fasad och huskropp i två våningar. 
Detaljplanens bestämmelser medger högst en våning. Tillbyggnaden som mäter en 
bruttoarea på 8,5 kvadratmeter har en vit träfasad och liknar det befintliga förrådet i 
övrigt. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och åtgärden innebär en avvikelse från 
gällande detaljplan A242 i fråga om antal våningar. Tillbyggnadens placering och 
utformning har en god färg-, form- och materialverkan där den ursprungliga bebyggelsen 
inte har förvanskats.  
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Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Synpunkter från grannen i fastighet XXX 
som inte har något emot själva tillbyggnaden, men framför en viss oro för att 
tillbyggnaden ska användas som en del i en bostadsyta, vilket grannen är negativ till.  
 
Sökanden svarar att tillbyggnaden är avsedd för att vara ett förråd och inte en bostad. 
 
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 ärendet att bygglov kan ges med 
liten avvikelse.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 kap. plan- och bygglag.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-09 
Situationsplan, daterad 2021-03-09 
Epostmeddelande, inkom 2021-03-09 
Remissvar, inkom 2021-02-25 
Yttrande, inkom 2021-02-12 
Utlåtande, inkom 2021-02-12 
Planritning, inkom 2021-02-12 
Fotografi, inkom 2020-09-22 
 
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 

 tillbyggnadens u-värden har godkänts av BN 
 
Byggnadsinspektör i ärendet är Thomas Norman 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Granne: XXX 

 
Avgift: 9 380 kronor    611-311-2021-670 
 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 85 Råd och riktlinjer för uteserveringar 2021/838 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna den uppdaterade versionen av Råd och riktlinjer för uteserveringar i 
Karlshamns kommun 
 
att uppdatering sker löpande med 24 månaders intervaller 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att löpande göra redaktionella ändringar. 
 
Sammanfattning 
 
Råd och riktlinjer för uteserveringar i Karlshamns kommun togs fram 2006 och 
reviderades 2009 av Stadsbyggnadsavdelningen.  
 
Som en del i arbetet med stadsmiljöprogrammet i Karlshamn har 
Stadsbyggnadsavdelningen uppdaterat dokumentet. Den nya versionen syftar till att 
förtydliga kommunens viljeriktning för uteserveringarna och förenkla och effektivisera 
handläggningen av dessa ärenden för alla inblandade. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-08. 
Råd och riktlinjer för Uteserveringar, delprogram om stadsmiljön i Karlshamn. 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Arkitekt Elisabeth Rydberg  
Planarkitekt Emmy Wallmark 
Trafikhandläggare Per Olsson  
Gatuingenjör Ola Karlsson  
Alkoholhandläggare Nadine Millbourn Lindhe  
Näringslivschef Nina Andersson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
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§ 86 Redovisning av delegationsbeslut mars 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 2021-02-10 – 2021-03-09. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2021-02-10 – 2021-03-09 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2021-02-10 – 2021-03-09 ByggR 
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§ 87 Underrättelser från Lantmäteriet mars 2021/83 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2021-02-15 Tostarp 1:65 och Tostarp 

1:84 
Underrättelse om avslutad 
förrättning, avstyckning från 
Tostarp 1:65 och 
fastighetsreglering 1:84. 
K20538 
 

2021-02-18 Persgärde 1:11 och 
Kvallåkra 1:19 

Underrättelse om avslutad 
förrättning, fastighetsreglering 
Persgärde 1:11 och Kvallåkra 
1:19. 
K20448 
 

2021-02-23 Hästaryd 24:34 m.fl. Underrättelse om avslutad 
förrättning, fastighetsreglering 
Hästaryd 24:34 m.fl. 
K2041 
 

2021-03-03 Matvik 1:2 Underrättelse om avslutad 
förrättning, avstyckning från 
Matvik 1:2 och bildande av 
gemensamhetsanläggning. 
K20345 
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§ 88 Handlingar för kännedom mars 2021/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2021-02-10 – 2021-03-09 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2021-02-10 – 2021-03-09 ePhorte 
Handlingar för kännedom 2021-02-10 – 2021-03-09 ByggR 
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§ 89 Beslutsuppföljning mars 2021/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2021-03-09 
Ärenderapport mätning 2021-03-08 
 


