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§ 90 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att till justerare utse Görgen Lennarthsson (SD) till att justera protokollet. 
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§ 91 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändringar: 
 
Ärende 13 XXX, Bygglov för nybyggnad av mur, lyfts ur eftersom nya handlingar 
inkommit. 
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§ 92 Detaljplan för fastigheterna Garaget 1 och del av Karlshamn 4:1 och 4:16 m fl 

(Etapp 1, Nya stationsstaden Karlshamn) - beslut om att starta planarbete 
2021/979 

 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
Garaget 1 och del av Karlshamn 4:1 m fl. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen godkände den 9 mars 2021 framtaget stadsutvecklingsprogram för 
Nya Stationsstaden Karlshamn och gav byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta 
detaljplan för etapp 1.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-29 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-09 § 51 
 
Beslutet skickas till 
 
Emina Kovacic stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Jeanette Conradsson, planarkitekt 
Ann-Sofie Johansson, controller 
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§ 93 Detaljplan för del av Karlshamn 3:3 m.fl. (Strömma) 2018/3578 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2021-03-30 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2021-03-30, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i Strömma och på så sätt 
skapa service- och naturnära bostäder i enlighet med kommunens översiktsplan. 
 
Planarbetet påbörjades under hösten 2019 och inleddes med en naturvärdesinventering 
vilken har begränsat avgränsningen av detaljplanen österut. Syftet med detaljplanen var 
inledningsvis att pröva möjligheterna att exploatera ett större område av Karlshamn 3:3 
för kontor, handel, lättare industriändamål och alternativt bostäder.  
 
På grund av svårigheten med både trafik- och dagvattenlösningar har detaljplanens 
huvudsakliga syfte begränsats till endast bostäder under planarbetets gång. Möjligheten 
kvarstår dock att i framtiden planlägga för verksamheter och kontorslokaler söder om 
aktuellt planområde, då med andra trafik- och dagvattenlösningar.  
 
Under hösten 2020 har flertalet utredningar tagits fram (geoteknik, trafik, buller och 
dagvatten) vilka alla ligger som grund för planförslaget.  
 
Lista på ändringar som har gjorts i plankartan sedan samrådet:  
 

 Utökning av planområdet för att även inkludera trafiklösningar vid korsningen 
Spinnarevägen/Bomullsvägen.  

 Revidering av Bomullvägens sträckning in i planområdet för att minska påverkan 
på befintliga in- och utfarter längs Bomullsvägen.  

 Inarbetning av dagvattenlösningar i plankartan (reservera mark för diken samt 
ändra plats på fördröjningsmagasinet så att det ligger helt inom Karlshamn 3:3)  

 Inkludering av dike för dagvatten i vägområdet (breddning av vägområdet i 
plankartan).  

 Ändring av minsta och största tillåtna fastighetsstorlek.  

 Revidering av bestämmelserna om hårdgörandegrad samt utnyttjandegrad.  
 

Lista på ändringar som har gjorts i planbeskrivningen sedan samrådet utöver 
redaktionella ändringar:  
 

 Klargöring av behov av fastighetsreglering för Bobinen 4 för att möjliggöra 
breddning av kurvradien vid korsningen Spinnarevägen/Bomullsvägen. 

 Redovisning av resultat från genomförda utredningar både vad gäller dagvatten, 
geoteknik och trafik- och buller.  
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 Redovisning av beslut om biotopskyddsdispens och listade 
villkor/kompensationsåtgärder.  

 
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 13 maj 2020, § 210/2018 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 25 maj – 15 juni 2020. Totalt inkom 38 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse. Sammanfattningsvis ställer sig många kritiska till de nya 
bostäderna på grund av den redan ansträngda trafiksituationen i Strömma.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-30  
Plankarta, daterad 2021-03-30 
Illustrationskarta, daterad 2021-03-30 
Planbeskrivning, daterad 2021-03-30 
Samrådsredogörelse, daterad 2021-03-30 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2021-03-30 
Naturvärdesinventering, Sweco, daterad 2019-12-13  
Översiktlig dagvattenutredning, Sweco, daterad 2020-05-12  
Trafik- och bullerutredning, AFRY, daterad 2020-10-19  
Tekniskt PM geoteknik, AFRY, daterad 2020-10-23  
Dagvattenutredning, AFRY, daterad 2020-10-27  
Beslut om biotopskyddsdispens, Länsstyrelsen Blekinge, daterad 2021-03-23  
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovacic  
Controller Ann-Sofie Johansson  
Planarkitekt Anna Lyggemark  
Utredningsingenjör/Mark och exploateringsingenjör Michael Mårtensson  
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§ 94 Detaljplan för Tostarp 2:34 2020/3296 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
Tostarp 2:34. 
 
Jäv 
 
Jan Bremberg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning 
 
Hamrelius Management AB ansökte om planläggning 2020-10-08. Byggnadsnämnden 
ställde sig 2021-02-24 positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. Nu föreslås 
att byggnadsnämnden tar beslut om att stadsbyggnadsavdelningen påbörjar 
planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planbesked, daterat 2021-02-24 
Protokollsutdrag BN § 36/2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden Hamrelius Management AB, Mörbyhöjden 13, 182 32 Danderyd 
Emina Kovacic stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Emmy Wallmark, planarkitekt 
Ann-Sofie Johansson, controller 
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§ 95 XXX Ovårdad fastighet 2020/436 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att 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) 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 med stöd av 11 kap. 20 § med hänvisning till 8 kap. 4 § 1,4,7 p och 14 § plan- och 
bygglagen (2010:900) 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 föreslagit att en byggsanktionsavgift påförs har 
fastighetsägaren fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Fastighetsägaren har inte yttrat sig. 
 
Du som fastighetsägare kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt 
överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 
Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från 
det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
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 
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flaggstången flagnar färgen på. Arbete med att byta ut fönster pågår. 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 
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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 
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 
 
Tjänsteskrivelse 
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 
 
Beslutet skickas för kännedom till: 
Miljöförbundet Blekinge Väst, 294 80 Sölvesborg 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 
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§ 96 XXX Olovlig fasadändring, från garageport till ytterdörr och murad yttervägg 

2018/4018 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att 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), 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 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 2021-04-07. 
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. 
 
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 
 
Avgift: 5 812 kronor    611-311-2021-687 
Faktura skickas separat 
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§ 97 XXX, Olovlig tillbyggnation av skärmtak 2021/847 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 7 § 1 p plan- och byggförordningen (2011:338) 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 med stöd av 11 kapitlet 53a § plan- och bygglagen (2010:900) sätta ner 
byggsanktionsavgiften till hälften, 11 625 kronor eftersom avgiften inte står i rimligt 
proportion till överträdelsen. 
 
Upplysningar  
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit att en byggsanktionsavgift påförs har 
fastighetsägaren/byggherren fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar 
beslut i ärendet. Fastighetsägaren/byggherren har inte yttrat sig. 
 
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 
 
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 skärmtak 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 
 
Avgift: 11 625 kronor     611-311-2021-687 
Avgiften är i enlighet med plan- och byggförordningen. Faktura skickas separat. 
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§ 98 XXX - Oanmäld installation av eldstad/rökkanal enbostadshus 2020/3644 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 13 § 2 p plan- och byggförordningen (2011:338) utfärda 4 730 
kronor byggsanktionsavgift till byggherren XXX om nyinstallerad eldstad inte kopplas 
bort från skorstenen innan detta beslut vunnit laga kraft. 
 
att med stöd av 9 kap. 13 § 1 p plan- och byggförordningen (2011:338) 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 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 2021-04-11. 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 
 
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. 
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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. 
 

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 
Yttrande över kommunicering inkommen 2021-04-11. 

 
Beslutet skickas till 
 
Byggherren: XXX 
 
Avgift: 7 095 kronor    611-311-2021-687 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-04-14 

Sida 18(50) 

 
 
§ 99 XXX, Olovlig ändrad användning av allmän kommunal mark (grönområde) 

2021/846 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
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 föreslagit att avskriva ärendet har anmälarna fått möjlighet 
att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Ett yttrande från anmälarna 
inkom 2021-04-09. Yttrandet ändrar dock inte nämndens bedömning i ärendet. 
 
Du som anmälare 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 
 
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. 
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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 
Yttrande över kommunicering, inkommen 2021-04-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Tomträttsinnehavaren: Marinkompaniet I Syd AB, Box 121, 374 22 Karlshamn 
Fastighetsägarens representant: Karlshamns Kommun, Susanne Norlindh 
 
Anmälare: 
XXX 
XXX 
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§ 100 XXX Olovlig tillbyggnad av komplementbyggnad vid enbostadshus B2020-

69 2021/1031 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 7 § 2 p plan- och byggförordningen (2011:338) föreslå att utfärda 
3 748 kronor byggsanktionsavgift till byggherren XXX om tillbyggnaden inte tas bort 
innan detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs ges byggherren 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2021-05-05. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-05-03. 
 
Ärendet 
 
2020-09-14 inkom mailförfrågan om det finns bygglov för tillbyggnad på fastigheten, 
vilket inte finns. Beslut om bygglov i efterhand har fattats av byggnadsnämnden 2021-
03-24. 
 
Yttranden 
 
Byggherren kommer få förslag till beslut för kommunicering innan beslut om 
byggsanktionsavgift fattas av byggnadsnämnden. 
 
Motivering av beslut 
 
Tillbyggnad av komplementbyggnad inom detaljplanerat området kräver bygglov och 
startbesked innan det görs vilket inte fanns när tillbyggnaden utfördes. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-26 
Byggsanktionsavgift, uträkning, daterad 2021-03-26 
Bildcollage, daterat 2021-03-26 
Fotografi på tillbyggnaden, daterad 2020-09-22 
Anmälan om olovligt byggande, daterad 2020-09-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggherren: XXX 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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§ 101 Trädgården 17 (Regeringsgatan 116), Bygglov för tillbyggnad med uterum 

på flerfamiljshus B2021-5 2021/1028 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan men stöd av 9 kap 30§, med hänvisning till 2 kap 6 § 
punkt 1, 2 och 6 samt sista stycket, samt med hänvisning till 8 kapitlet 1 § punkt 2, 13 § 
och 17 § plan och bygglagen (2010:90).  
 
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 2021-05-05. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-05-03. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad med uterum på flerfamiljshus på fastigheten 
Trädgården 17 (Regeringsgatan 116). 
 
Uterummet är 7m2 stort beläget endast 0,7 meter från den kommunala trottoaren på en 
lägre nivå. Angiven kulör är antracitgrå svart plåttak och antracitgrå lättmetall 
glaspartier. I källaren finns bygglov från 2015 och 2017 för källarlägenhet som den forna 
närbutiken byggdes om till. Avsikten förefaller vara att skapa ett uterum till denna 
källarlägenhet på gaveln av flerbostadshuset. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, Gällande detaljplan har byggrätt ut till 
tomtgränsen i trottoaren. Dock gäller byggnadsstadgan som anger att byggnader ska 
placeras minst 4,5 m från gräns, vilket inte ansökan uppfyller. Tillbyggnaden är placerad 
som närmst endast 0,7 meter från fastighetsgränsen. 
 
I källaren finns bygglov från 2015 0ch 2017 för källarlägenhet som den forna närbutiken 
byggts om till. Avsikten förefaller vara att skapa ett uterum till denna källarlägenhet. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Markförvaltare, Gatuingenjör och Karlshamn Energi AB. 
Markförvaltare anser att trafiksäkerheten måste beakta. Gatuingenjör anser att det är 
olämpligt ut trafiksäkerhetssynpunkt att placera ett uterum i närheten av en korsning och 
att tillbyggnaden inte klarar kraven på sikttriangel som ställs på korsningen.  
Berörda grannar och Karlshamn Energi AB har fått tillfälle att yttra sig. Inga negativa 
synpunkter har inkommit från dem. 
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Motivering av beslut 
 
Det bedöms inte lämpligt med uterum i trafikerad korsning på en lägre nivå eftersom det 
inte passar in i bebyggelsen och även bedöms även att det skulle kunna vara en 
potentiell risk att sitta i ett uterum på en lägre nivå i närheten av trafikerade vägar och 
trafikerad korsning. Gatuingenjör och trafikhandläggare anser att tillbyggnaden inkräktar 
på sikttriangeln som ska finnas i korsningar för att olyckor ska undvikas.  
 
Åtgärden avviker från byggnadsstadgan som anger att byggnader ska placeras minst 
4,5 meter från gräns, tillbyggnaden ligger som närmast endast 0,7 meter från gräns. 
Tillbyggnaden tar inte hänsyn till kulturvärdena på platsen och bidrar inte till en god 
helhetsverkan med hänvisning till 2 kapitlet 6 § plan och bygglagen (2010:900).  
Det bedöms inte vara god färg-, form- och materialverkan att placera ett uterum på 
gaveln av ett flerbostadshus med hänvisning till 8 kap 1 § plan och bygglagen 
(2010:900). Tillbyggnaden utformas inte i samma stil och material som den ursprungliga 
byggnaden och passar inte in till skala och karaktär. Åtgärden bedöms inte passa in i 
stadsbebyggelsen med flerbostadshus och bedöms inte följa 8 kapitlet 13 § och 17 §  
plan och bygglagen (2010:900).  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-03-22 
Remissvar, Gatuingenjör/Trafikhandläggare, med erinran, inkom 2021-03-15 
Remissvar, Markförvaltare, med erinran inkom 2021-03-15 
Teknisk beskrivning, inkom 2021-02-10 
Situationsplan, inkom 2021-02-10 
Övrigt, Lagfaren ägare godkänt byggnation av uterum inkom 2021-01-04 
Fasadritning, inkom 2021-01-04 
Ansökan, inkom 2021-01-04 
Situationsplan, inkom 2021-01-04 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
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§ 102 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage 

B2021-86 2021/922 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan om dispens med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § 
miljöbalken samt 7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av enbostadshus och garage.  
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om strandskyddsdispens ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2021-05-05. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-05-03. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten XXX.  
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Långasjön inom strandskyddat område. 
Marken är idag: natur och skog, tomten är helt obebyggd.  
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: Vattenskyddsområde för långasjöns primär 
zon.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Är väl avskilt från område närmast 
strandlinjen genom en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Marken består i största del av berg samt några träd och buskar. Tomten 
består av brant sluttning mot vattnet. Natur och växtligheten kommer inte påverkas av 
bygget. Huset planeras att byggas så naturen påverkas minimalt. Tomten är idag helt 
obebyggd.  
 
Sökanden menar att allmänhetens möjlighet att vistas i strandområdet inte förändras. 
Huset förändrar inte tillgången till strandområdet utan den kommer vara lika tillgänglig 
som tidigare.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och bedömer att särskilt skäl 
saknas. Varken skälet redan ianspråktaget eller avgränsas av väg eller bebyggelse är 
tillämpbart. Om hantering av ärende fortsätter så bör först sökande inkomma med en 
utredning om platsens värden.  
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Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl saknas 
och att förslag till beslut bör bli att ansökan avslås.  
 
Tomten är idag helt obebyggd och opåverkad av privatiserande inslag som göra att den 
är ett opåverkat naturområde. Det går därmed inte att säga att området redan är 
ianspråktaget på ett sådant sätt att det inte påverkar strandskyddets syften. Det finns 
ingen större väg ( 70 km/tim med linjetrafik eller bebyggelse mellan vattnet och tänkt 
plats för byggnation. Det särskilda skälet att området är avgränsat från vattnet av väg 
eller bebyggelse går därmed inte att tillämpa. De övriga särskilda skälen bedöms inte 
heller som tillämpbara.  
 
Att bebyggandet av ett bostadshus och garaget på en yta som idag inte är bebyggd 
kommer att skapa en privat zon, en hemfridszon och kommer där med att påverka 
allmänhetens tillträde till strandområdet.  
 
Att området redan är en styckad fastighet gör inte att prövningen om den kan bebyggas. 
Enligt Miljöbalken är utförd. Rättsfall finns som styrker att även om det tidigare har gjorts 
en avstyckning för bostadsändamål så ska en prövning göras mot Miljöbalken och 
strandskyddets syften. Flertalet rättsfall finns där dispens har avslagits då särskilt skäl 
saknas även om fastigheten redan är styckad.  
 
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: 2021-03-16 
Remissvar, Yttrande från Miljöförbundet , inkom 2021-03-10 
Fotografi, inkom 2021-02-11 
Fotografi, inkom 2021-02-11 
Fotografi, inkom 2021-02-11 
Fotografi, inkom 2021-02-11 
Fotografi, inkom 2021-02-11 
Fotografi, inkom 2021-02-11 
Fotografi, inkom 2021-02-11 
Fotografi, inkom 2021-02-11 
Fotografi, inkom 2021-02-11 
Fotografi, inkom 2021-02-11 
Fotografi, inkom 2021-02-11 
Fotografi, inkom 2021-02-11 
Situationsplan, inkom 2021-02-11 
Karta, inkom 2021-02-11 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-02-11 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Medsökande: XXX 
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§ 103 Älgen 5 och Älgen 11 (Drottninggatan 98-100) Bygglov för nybyggnad av 

flerfamiljshus med komplementytor B2021-48 2021/1048 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30§ och marklov med stöd av 35§ plan- och 
bygglag (2010:900)  
 
att villkora beslut om bygglov med att byggnad på fastigheten Älgen 11 rivs enligt 
inlämnat rivningslov med dnr BN 2021-000118 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Jäv 
 
Kennet Bengtsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
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 flerfamiljshus med komplementytor på 
fastigheten Älgen 11 (Drottninggatan 100), Älgen 5 (Drottninggatan 98), samt marklov. I 
ansökan ingår även parkeringar på gårdssidan, sophus och takbeklädd garagenedfart.  
 
Bostadshusen beskrivs i underlaget som Hus A och Hus B.  
 
Byggnaderna har ett rent och stilfullt utseende med estetik som håller samman de olika 
byggnaderna. Hus A är en svart byggnad och hus B är en vit byggnad med svart på 
översta våningen. Nedan beskrivning finns kompletterat och mer utförligt i handlingarna 
som är beslutsgrundande.  
 
Hus A: Sockel och översta våningens fasader kläs med fasadklinker SVENSKA KAKEL 
LAVA BLANK 15X40 CM SVART, NCS 9000-N. Fasader utgörs av ädel-/spritputs , 

ärtsingel 8-12 mm kulör SVART NCS 9500-Y. Balkongräcken utgörs av perforerad 
plåt R20M35.5 med diagonal hålbild. Överliggare i rundstål.  
Plåt lackas i kulör RAL 7024 GRAPHIT GRAU. Undersida balkonger målad betong 
kulör, SVART, NCS 9000-N.  
 

Hus B:  Sockel och översta våningens fasader kläs med fasadklinker  
SVENSKA KAKEL LAVA BLANK 15X40 CM, VIT/LJUST GRÅ, NCS S-1002-Y. 
Fasader utgörs av ädel-/spritputs , ärtsingel 8-12 mm kulör VIT/LJUST GRÅ, NCS S-
1002-Y .Balkongräcken utgörs av perforerad plåt R20M35.5 Överliggare i rundstål. 
Plåt lackas i kulör. Även svart på översta våning.  
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Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 1621 kvm, beräknad bruttoarea för åtgärden är 
6162 kvm.  
 
Hus A har 6 våningar varav 2 indragna, utöver det en våning i garageplan under mark. 
Hus B har 5 våningar varav en indragen, utöver det en våning i garageplan under mark.  
 
Husen placerade längsmed gatan i väster förutom sophus som placeras mot gata i 
öster.  
 
Bilparkeringar finns i garageplan samt vissa på gården. Cykelparkering och förråd är 
redovisade i garageplanet.   
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område inom centrala delarna av Karlshamn. Ny 
detaljplan gjordes nyligen för att möjliggöra bebyggelse bland annat på berörda 
fastigheter.  
 
Rivningslov har sökts i separat ärende.  
 
Hus B är ritad över nuvarande fastighetsgräns. Sökande planerar att slå samman Älgen 
5 och Älgen 11 när markköp är klart.  
 
Detaljplanen har bestämmelse om hur stor del av fastigheterna som får hårdgöras. 
Planen anger även högsta totalhöjd 21m, högsta byggandshöjd över kartans nollplan 
17m, högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea av fastighetsarea är 50%, 70% av 
fastighetarean får hårdgöras, villkor finns inför startbesked angå förorening.  
 
Detaljplanen beskriver att byggnader ska gestaltas med hänsyn till det exponerade läget 
vad gäller utformning, kvalitet, material och färgval.  
 
Detaljplanen har även bestämmelser som anger att entréer ska finnas mot gata samt att 
det ska finnas entréer med angöring på en nivå över plus 3 m över grundkartans 
nollplan. Ett sätt att lösa detta är att anordna så att det finns möjlighet till entré både från 
gårdssidan ( som kan vara högre) och från gatusidan.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten och till Västblekinge Miljö AB (VMAB).  
Yttranden har inkommit från VMAB som inte har något att erinra vad gäller 
sophanteringen.  
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Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § och 
marklov enligt 9 kap 35§ plan- och bygglagen (2010:900). Ansökan anses förenlig med 
gällande detaljplan.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler 
 
Då detaljplanen har gestaltningsbestämmelser om att byggnader ska gestaltas med 
hänsyn till det exponerade läget vad gäller utformning, kvalitet, material och färgval så 
har en hög detaljeringsnivå på handlingar krävts för att kunna granska om 
planbestämmelsen uppfylls. Byggnaderna anses uppfylla både planbestämmelsen om 
gestaltning samt anses lämpliga för sitt ändamål och har en god färg-, form- och 
materialverkan.  
 
Del av ansökt byggnad ( hus B) ligger idag över fastighetsgräns. Bestämmelse i 
detaljplan reglerar att bebyggelse ska ligga 4 m från fastighetsgräns om den inte 
sammanbyggs med byggnad på andra sidan fastighetsgränsen. Bedömning har gjorts 
att hus B är sammanbyggd med hus A i garageplanet och att bestämmelsen om avstånd 
till gräns eller sammanbyggnad uppnås.  
  
Sökande har redovisat på markplaneringskarta att detaljplanens bestämmelse om 
hårdgjord yta klaras. Bland annat så har garagenedfartens tak ritats med växter på 
tak/sedumtak.  
 
I enlighet med detaljplanens bestämmelser finns möjlighet till entré både från gatusidan 
och från gårdssidan.  
 
Cykelparkering och förråd är redovisade i tillräckligt antal. Parkering för bil och cykel 
följer detaljplanens bestämmelser om p-tal.  
 
Marklov kan ges då åtgärden följer gällande detaljplan, inte förhindrar eller försvårar det 
berörda områdets användning för bebyggelse och inte medför störningar eller 
betydande olägenheter för omgivningen. Den mindre störning som blir under arbetstiden 
ska inte räknas in här.  
 
Beslut om bygglov har villkorats med att byggnad på fastigheten Älgen 11 rivs enligt 
inlämnat rivningslov med dnr BN 2021-000118. Detta då den tillåtna byggnadsarean 
annars överskrids.  
 
Upplysningar 
 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst då marken är 
potentiellt förorenad. Kontakta Miljöförbundet omgående om kontakt inte redan är tagen.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-03-29 
Remissvar, VMAB inkom 2021-03-26 
Nybyggnadskarta, 1 inkom 2021-03-16 
Ritningsförteckning, inkom 2021-03-16 
Planritning, hus b plan 10 markplan. inkom 2021-03-16 
Nybyggnadskarta, 2 inkom 2021-03-16 
Markplaneringsritning, inkom 2021-03-16 
Detaljritning, material, balkongräcken, altanräcken, takavvattning m.m. inkom  
2021-03-12 
Material/Kulörbeskrivning, rev inkom 2021-03-12 
Planritning, hus B plan 11,12,13 inkom 2021-02-19 
Planritning, hus A plan 10 inkom 2021-02-19 
Planritning, hus A och B garageplan inkom 2021-02-19 
Övrigt, ytsammanställning 2 inkom 2021-02-19 
Övrigt, ytsammanställning 1 inkom 2021-02-19 
Fotografi, Renderad bild på ny bebyggelse  inkom 2021-01-29 
Fasadritning, Hus A Fasad C, D inkom 2021-01-29 
Fasadritning, Hus A Fasad A, B inkom 2021-01-29 
Planritning, Hus A 11, 12, 13 Typplan inkom 2021-01-29 
Ansökan,  inkom 2021-01-29 
Sektionsritning, Hus B Sektion B2 inkom 2021-01-29 
Sektionsritning, Hus B Sektion B1 inkom 2021-01-29 
Planritning, Hus B Plan 15 Takplan inkom 2021-01-29 
Planritning, Hus B Plan 14 inkom 2021-01-29 
Fasadritning, Hus B Fasad C, D inkom 2021-01-29 
Fasadritning, Hus B Fasad A, B inkom 2021-01-29 
Sektionsritning, Hus A Sektion A2 inkom 2021-01-29 
Sektionsritning, Hus A sektion A1 inkom 2021-01-29 
Planritning, Hus A plan 16 inkom 2021-01-29 
Planritning, Hus A plan 15 inkom 2021-01-29 
Planritning, Hus A plan 14 inkom 2021-01-29 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 

 alternativt energiförsörjningssystem har redovisats för BN 

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
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Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Thomas Norman. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Pär Mörnhed Fastigheter AB, XXX, Smidesvägen 5, 374 50 Asarum 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 221 931 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 104 Mörrum 59:1 (Bygatan 6) Strandskyddsdispens för ändrad användning av 

hotell- och restaurang till lägenheter B2021-8 2021/1045 
 
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 ändrad användning av hotell och restaurang till permanenta 
bostäder i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som fastigheten upptar vid 
datum för beslut.  
 
att del av ansökan som gäller balkonger ut över Mörrumsån inte behandlas utan avvisas 
och ska hanteras av Länsstyrelsen.  
 
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 ändrad användning av hotell- och restaurang till lägenheter på fastigheten Mörrum 
59:1 (Bygatan 6). 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Mörrumsån inom strandskyddat område.  
 
Marken är idag: asfalterad parkering, bebyggd med byggnad eller gräsyta i norr. 
Områdets byggnader är äldre industribyggnader i tegel som på senare år byggts om till 
hotell.  
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: Natura 2000-område.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: redan är ianspråktaget på ett sådant 
sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Den nuvarande användningen är hotell. Gräsplätt mot norr kommer att lämnas 
så som det är idag. Sökanden kommer även att lägga ett mindre grönområde på 
parkeringen, dels för estetisk synpunkt men även för att fånga upp regnvatten.  
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Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Miljöförbundet betonar däremot att de balkonger som ska hänga ut över 
Mörrumsån ( Natura 2000-område) ska hanteras av Länsstyrelsen. Passage ner till ån 
norr om bygganden ska bibehållas.  
 
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. Särskilt skäl redan är i anspråkstaget på ett sådant sätt att det 
saknar betydelse för strandskyddets syfte samt allmänt intresse av att tillskapa nya 
bostäder. I bedömning bör även perspektivet av att skapa hållbara användningar för 
äldre bevarandevärda kulturbyggnader räknas in.  
 
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: 2021-03-29 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-03-15 
Situationsplan, inkom 2021-02-16 
Situationsplan, inkom 2021-02-16 
Ansökan, sid 2, inkom 2021-02-16 
Ansökan, sid 1, inkom 2021-02-16 
Fotografi, inkom 2021-02-16 
Fotografi, inkom 2021-02-16 
Fotografi, inkom 2021-02-16 
Fotografi, inkom 2021-02-16 
Fotografi, inkom 2021-02-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Inca Tours Holding AB, XXX, Box 6115, 200 11 Malmö 
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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§ 105 Mörrum 59:1 (Bygatan 6) Bygglov för ändrad användning av hotell till 

bostäder samt om- och tillbyggnad B2020-238 2021/1047 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig 
 
att Miljöförbundets yttrande ska beaktas. 
 
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 ändrad användning av hotell till bostäder samt om- och 
tillbyggnad. på fastigheten Mörrum 59:1 (Bygatan 6). 
 
Byggnaden är uppförd som fiskrökeri år 1895.Mörrum River Lodge har drivits som hotell 
sedan 2014. Hotellet föreslås nu byggas om till bostadsrätter. Förslaget innebär tio 
lägenheter i byggnaden, varav fyra är etagelägenheter, en är en vindsvåning, två 
marklägenheter, två mindre lägenheter i souterrängplan samt en större etagelägenhet 
där nuvarande restaurang finns. Inga ingrepp i befintlig bärande struktur och mindre 
ändringar i planlösningar.  
 
Sex stycken balkonger och 12 franska balkonger tillkommer på byggnadens östra fasad. 
Teglet behålls medans putsade delar byts ut till en rå betong yta. Delar av fasaden 
kommer även att kläs med fasadskivor. Delar av den stora yta som idag är parkering 
kommer att göras om till grönyta. Nytt maskinrum för fjärrvärme om ca 4 kvm.   
 
Inför startbesked och vid tekniskt samråd kommer följande saker att behandlas: rivning 
av nuvarande värmecentral på gården, installation av fjärrvärme, installation av 
ventilation. Ändring i brandskydd och utrymning, ingrepp i den bärande konstruktionen 
(fler fönster i fasad) och installation av öppen spis/eldstad.   
 

Beräknad bruttoarea för åtgärden är 1483 kvm.  
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Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. 
Fastigheten ligger inom strandskyddat område pga. närheten till Mörrumsån.   
Det är kommunen som är beslutsmyndighet för strandskyddet och detta behandlas i ett 
separat ärende.  
 
Byggnaden ligger inom riksintresse för kulturmiljö K5 Mörrum. Beskrivningen av 
riksintresset är kortfattad och lyder: ”Ett av landets mest betydande centraför laxfiske 
alltsedan medeltiden. (Fasta fisken). Forssträcka med bevarade äldre fasta 
fångstanordningar, kronans lax- och rökbod.” 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och Miljöförbundet. Se 
yttrandena i sin helhet i beslutsunderlagen. 
 
Räddningstjänsten misstänkte från början att det kunde bli problem med utrymningen 
från fastigheten, och begärde brandskyddsbeskrivning. Räddningstjänsten tog del av 
efterfrågade utrymningsstrategier för berörda lägenheter, och dessa godtogs sedan. (Se 
yttrandet i sin helhet i beslutsunderlagen). 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Det har kommit in negativa yttranden:  
 
Fastighetsägarna till XXX skriver i sitt yttrande att ”enligt ritningarna kommer det att bli 
en trappa i vår trädgård/ eller genom vår tomt vilket inte vi ser som okej. Vårt 
boningshus ligger också väldigt nära hotellbyggnaden/deras förråd samt att vårt uthus 
ligger väldigt tätt inpå. Vilket vi ser som en ökad brandrisk/spridning vid eventuell brand. 
Vi vet ej heller hur det kommer vara med permanentboende då rummet intill vår trädgård 
enbart varit för förråd och hotellbyggnad där dem ej haft någon insyn till oss. Ett soprum 
för permanentboende bredvid vårt hus kommer att påverka vår utsikt samt ljusinsläpp. 
Det är också en ökad risk för otrevlig lukt samt skadedjur. 
 
Sökande har bemött dessa yttranden så här: ”Brandutrymningstrappan, som 
förhoppningsvis inte kommer att användas, kommer att bultas fast på vår södra fasad, 
och inom vår egen tomtgräns. Trappan är 90 cm bred, 432cm lång. 
 
Med utrymningsplattform kommer utrymningssträckan att vara 617cm till mynningen vid 
vår parkering. Det finns inget sophus. Sophantering kommer att vara som idag och de 
senaste 7 åren. Sopkärl på vår tomt i anslutning till Bygatan. Mängden sopor kommer att 
kraftigt minska då restaurangen är stängd. Restauranger genererar som bekant enorma 
mängder avfall. Det lilla maskinrummet för fjärrvärmen på parkeringen kommer att 
byggas enligt konstens alla brandregler. I övrigt finns det ju inget som förändrar själva 
funktionen. Det är ju mer brandsäkert med folk som har bostaden som 
permanentboende än vid hotellverksamhet. Vi kommer ju riva nuvarande barack för 
värmecentral. Det kommer ju tvärtemot att förbättra ljusflödet till grannhuset. Däremot 
sätter vi gärna upp ett insynsskydd från parkeringen till grannens tomt, det gagnar ju oss 

bägge” Sökande menar att brandtrappan inte kommer att  beröra grannens tomt. 
 
Sedan, i den senast inlämnade handlingen har sökande ändrat planritningen så att 
brandtrappan är inom den egna byggnaden istället.  
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Fastighetsägare till fastigheten XXX skriver så här: ”Enligt planritning 03/07 i 9609.pdf 
finns en trappa vid nödutgång från källardörren mot norr. Denna trappa skulle byggas 
enligt tidigare bygglov för hotellverksamhet. Trappan byggdes aldrig vilket innebär att vid 
en nödsituation finns det överhängande stor risk att personer inte kan evakueras från 
byggnaden, eftersom utanför nödutgången vid gränsen till vår fastighet kan vara 
blockerad. Sökanden måste uppfylla krav för evakuering inom den egna fastigheten likt 
nödutgång mot syd enligt planskiss 02/07 i 9608.pdf. Vid tidigare ombyggnad till 
hotellverksamhet har sökanden använt vår fastighet som byggupplag och intrång utan 
vårt medgivande. Vi vill härmed påtala att vi inte samtycker till att samma sak ska 
upprepas. 
 
Sökande har bemött dessa yttranden så här: ”Inga problem med att göra en 
utrymningstrappa på norra gaveln, inom vår tomtgräns. Den ansluter då till kortsidan på 
terrassen, våningen ovanför. Trappan blir 900 mm bred. Jag kommer att vara på plats 
och sköta bygget, så jag ser till att Tonys tomt inte används av byggarna för att 
såga/ställa byggmaterial.” 

 
Motivering av beslut 
 
Förslaget är varsamt både mot byggnadens interiör och byggnadens exteriör och de 
ändringar som görs i fasaden är anpassade till byggnadens befintliga utseende. 
Byggnadens karaktärsdrag och kulturhistoriska värden bevaras i enighet med 8 kap 17 
§ PBL.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen och följer lokaliserings- och utformningskraven enligt 2 kapitlet 6 § i plan- 
och bygglagen.  
 
Anpassning av krav på tillgängligheten har gjorts utifrån ändringens omfattning, förslaget 
innebär ett försök göra så små ingrepp som möjligt i befintliga strukturer. Vid ändring av 
en byggnad får kraven anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till 
ändringens omfattning samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och till 
bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning (PBL 8 kap 7 §).  
 
Bedömningen är att omgivningspåverkan inte kommer att bli större i och med den 
ändrade användningen. Vi bedömer att åtgärden inte kommer innebära en risk för 
människors hälsa säkerhet eller trevnad i området. Åtgärden bedöms inte innebära en 
betydande olägenhet för omgivningen, eftersom färre människor kommer vistas i och 
kring byggnaden under högsäsongen och fler under lågsäsongen. Båda dessa faktorer 
bedöms som positiva för omgivningen. Utrymningen och brandsäkerhet har utretts i 
bygglovet och det har konstaterats att det går att skapa godkända lösningar. 
Brandskyddsbeskrivningen har inte fastställts, utan detta kommer utredas vidare inför 
startbesked. Det är inte tillåtet att använda annans fastighet för upplag eller byggplats 
men detta är inte något som hanteras i bygglovet utan blir en civilrättslig fråga.  
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-04-14 

Sida 36(50) 

 
 
Upplysningar 
 
I den uppdaterade brandskyddsbeskrivningen är utformningen av skyddet mot brand 
och brandgasspridning fortfarande ej fastställd. Vi påminner om att Räddningstjänsten 
önskar bli meddelad om vilken/vilka metod/metoder som väljs för att säkerställa att 
skyddet mot brandgasspridning uppnås. 
 
Miljöförbundet anser att det är viktigt att allmänheten även fortsättningsvis kan passera 
ner mot ån i norra änden av fastigheten. Man kan därifrån promenera norrut längs åns 
sträckning.  
 
Radonmätning bör göras i varje lägenhet/bostadsrätt under första eldningssäsongen 
efter genomförd ombyggnad. 
 
Tät bebyggelse medför att stor försiktighet måste iakttas vid eldning i 
eldningsanordningar, så att olägenheter för människors hälsa inte riskerar att uppstå i 
omgivningen. 
Renoveringar bör ske med försiktighet kopplat till eventuell förekomst av fladdermöss. 
Alla arter fladdermöss är skyddade enligt artskyddsförordningen, 2007:845, bilaga 1. 
Upptäcks fladdermöss vid renoveringen ska länsstyrelsen kontaktas. 
 
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: 2021-03-29 
Rev planritning, inkom 2021-03-29 
Rev fasadritning, inkom 2021-03-29 
Yttrande, inkom 2021-03-21 
Yttrande, inkom 2021-03-21 
Rev planritning, 2021-03-16 
Fotografi, inkom 2021-03-11 
Yttrande, XXX inkom 2021-03-07 
Bilaga, inkom 2021-03-07 
Bilaga, inkom 2021-03-07 
Yttrande, XXX,  inkom 2021-03-07 
Anmälan om kontrollansvarig,  inkom 2021-02-26 
Planritning, inkom 2021-02-22 
Remissvar, räddning inkom 2021-02-19 
Remissvar, Länsstyrelsen  inkom 2021-01-21 
Remissvar, Miljöförbundet inkom 2021-01-15 
Situationsplan, inkom 2021-01-04 
Tillgänglighetsbeskrivning, gällande inkom 2021-01-04 
Planritning, Plan 2, inkom 2021-01-04 
Sektionsritning, inkom 2021-01-04 
Epostmeddelande, med beskrivning av projektet,  inkom 2021-01-04 
Planritning, ytbeskrivning, inkom 2021-01-04 
Fasadritning, inkom 2020-11-24 
Fotografi, inkom 2020-11-24 
Situationsplan, inkom 2020-11-24 
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Verksamhetsbeskrivning, inkom 2020-11-24 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-11-24 
Epostmeddelande, till beslut inkom 2020-11-24 
Yttrande från Räddningstjänsten, inkom 2021-03-15 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 uppgifter om kontrollansvarig lämnats in och godkänts av BN 

 relevant kontrollplan för åtgärden (inkl. eldstad) har upprättats av byggherren och 
godkänts av BN 

 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 

 Rivningsplan med inventering av rivningsavfall  

 Produktblad 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 Jansson. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Inca Tours Holding, XXX, Drottningtorget 1-3, 200 11  Malmö 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Delges:  
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 
Avgift: 78 073 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 106 XXX Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad 2021/1002 
 
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 och lokaliseringsprövning för nybyggnad av lagerbyggnad (och 
verksamhet) på fastigheten XXX. 
 
Verksamheten innebär renoveringar samt ny- och ombyggnationer. Detta innefattar allt 
från friggebodar till hela villor. Byggnaden planeras inhysa en liten maskinpark för 
finsnickeri och specialhyvling, för att kunna specialtillverka träprodukter, såsom möbler, 
inredningar och listverk. 
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 286, beräknad bruttoarea för åtgärden är 261 
kvm. Fasad av plåt som är ljusgrå och tak av svart plåt och fönster av trä i vit kulör.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. 
 
I Översiktsplanens "Utbyggnadsstrategi landsbygd och skärgård" uppges att "det ska 
finnas goda förutsättningar att bo och arbeta i mindre skala utanför tätorterna, såväl i 
kust- som mellan- och skogsbygden. Kommunens landsbygd och skärgård ska leva." 
Byggnationen är lokaliserad i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur, vilket 
är en av de strategier som anges för område N. Västra mellan- och kustbygden i ÖP. 
Byggnaden föreslås placeras på en redan styckad tomt/ianspråktagen mark så ur det 
perspektivet borde inte jord- och skogsbruksintressen eller betydande kulturmiljö- och 
naturvärden samt fiske, turism och friluftsliv påverkas negativt. 
 
Området är en lågpunkt enligt länsstyrelsens lågpunktskartering, skyfalls-/pölkarta. 
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Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Västblekinge Miljö AB (VMAB), Miljöförbundet, E-on, 
Karlshamn Energi AB.  
 
Miljöförbundet  
Det är viktigt att byggnaden dämpar buller från verksamheten i tillräcklig omfattning, så 
att grannar inte störs. Planering bör göras utifrån Naturvårdsverkets riktvärden för buller 
från industri. Om klagomål på bullerstörningskulle inkomma i framtiden, kan 
miljöförbundet komma att förelägga om bullerutredning och begränsningar av 
verksamheten. (se yttrandet för aktuella riktvärden) 
 
Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta länsstyrelsen. 
 
E-on har inget att erinra.  
 
VMAB 
Om det på fastigheten uppkommer kommunalt avfall skall detta lämnas till kommunen 
(VMAB). Placeringen av eventuella avfallskärl görs lämpligen mot Mariebergsvägen.  
I övrigt har VMAB inga anmärkningar på planen.  
 
Karlshamns energi 
Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp och fastigheten kan 
anslutas. För närvarande har fastighetsägaren meddelat att han ej är i behov av 

tjänsterna. 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
  

Området är en lågpunkt enligt länsstyrelsens lågpunktskartering, 

skyfalls-/pölkarta.  
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Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Lokaliseringen bedöms inte heller komma i konflikt med de särskilt utpekade områden, 
verksamheter och infrastrukturprojekt som är belägna inom område N. Västra mellan- 
och kustbygden. 
 
Sökande har höjd färdigt golv från 55,55 till 51,7 samt redovisat en lösning för 
bortledning av dagvatten. Byggnadsinspektör och kommunens miljöstrategi har 
involverats i bedömning om lämpligheten av att bebygga marken utifrån 
lågpunktskarteringen. Lokaliseringen bedöms lämplig utifrån redovisad höjning, 
dagvattenlösning samt att avrinningsområdet inte är så stort.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-03-24 
Dagvattenshantering redovisning,  inkom 2021-03-24 
Karta, inkom 2021-03-10 
Epostmeddelande, Epost-meddelande inkom 2021-03-01 
Remissvar, Karlshamns energi inkom 2021-03-01 
Remissvar, Karlshamns energi inkom 2021-02-25 
Remissvar, E-on inkom 2021-02-11 
Remissvar, Miljöförbundet  inkom 2021-02-10 
Remissvar, inkom 2021-02-10 
Remissvar, VMAB inkom 2021-02-09 
Ansökan, inkom 2020-12-17 
Verksamhetsbeskrivning, inkom 2020-12-17 
Sektionsritning, inkom 2020-12-17 
Planritning, Övre plan inkom 2020-12-17 
Planritning, Nedre plan inkom 2020-12-17 
Fasadritning, Sydväst inkom 2020-12-17 
Fasadritning, Sydöst inkom 2020-12-17 
Fasadritning, Nordöst inkom 2020-12-17 
Fasadritning, Nordväst inkom 2020-12-17 
Sammanställning e-tjänst,  inkom 2020-12-17 
Situationsplan, inkom 2020-03-24 
Sektionsritning, inkom 2020-03-24 
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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: 
 

 uppgifter om kontrollansvarig lämnats in och godkänts av BN 

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

 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Thomas Norman  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: DN Snickeri, XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 29 675 kronor    611-311-2021-670 
 
Avgiften är inte reducerad.  Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 107 Spiggen 4 (Erik Dahlbergsvägen 101)  Bygglov för ändrad användning av 

lokal (till padelhall) B2021-43 2021/1046 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till stadsbyggnadsavdelningen för vidare utredning 
 
att förlänga handläggningstiden med 10 veckor. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning av lokal (till padelhall) på fastigheten 
Spiggen 4 (Erik Dahlbergsvägen 101).  
 
Byggnaden på fastigheten Spiggen 4, används inte i dagsläget, ansökan innebär en 
ändring av användningen till två träningsbanor för padel med max fyra deltagare per 
bana. 
 
Beräknad bruttoarea för åtgärden är 485 kvm. Parkering sker på den egna fastigheten.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A 349. 
Genomförandetiden har löpt ut.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet, Karlshamn Energi, Fritidsenheten Karlshamns 
kommun, Trafikenheten Karlshamns kommun. Se beslutsunderlag. 
 
Trafikenheten påpekade i sitt yttrande att det saknades parkeringsplatser och föreslog 
även cykelparkeringar. Sökande har ändrat sitt förslag så att det nu innehåller fler 
parkeringar. 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Efter det att genomförandetiden har gått ut får bygglov ges för en åtgärd som avviker 
från detaljplanen om åtgärden innebär en sådan användning av marken som utgör ett 
lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Bygglov kan 
lämnas för en åtgärd.  
 
Padelhallen bedöms inte vara en störande verksamhet, utan åtgärden bedöms ha en 
begränsad omgivningspåverkan, lik den omgivningspåverkan som de verksamheter 
planen medger innebär. Skillnaden kan vara en ökad mängd människor på platsen på 
kvällar och helger.  
 
Padelhallen anses utgöra ett lämpligt komplement eftersom användningen ger en positiv 
funktionsblandning i närområdet och bedöms kunna öka säkerheten för omkringliggande 
verksamheter eftersom människor kommer vistas i området även efter normal arbetstid 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-04-14 

Sida 43(50) 

 
 
och på helger. Den kompletterande användningen anses till sin utbredning inte vara 
dominerande i förhållande till den användning som medges i detaljplanen.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31c § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Upplysningar 
 

Sökanden uppmanas att kontakta Miljöförbundets handläggare av misstänkt 
förorenade områden. 
 
Separat städförråd med utslagsvask samt rinnande varmt och kallt vatten ska finnas. 
Städförrådet ska ha frånluftsventilation. I städförrådet ska det finnas möjlighet att förvara 
städkemikalier och städutrustning. Städutrustningen ska även ha möjlighet att torka, om 
inte engångsmaterial används (se miljöförbundets yttrande).  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-03-29 
Rev situationsplan, inkom 2021-03-24 
Remissvar, Miljöförbundet inkom 2021-03-24 
Remissvar, fritidsenheten inkom 2021-03-22 
Remissvar, Karlshamns energi  inkom 2021-03-08 
Remissvar, trafik inkom 2021-03-04 
Planritning, inkom 2021-01-27 
Ansökan, inkom 2021-01-27 
Fasadritning, inkom 2021-01-27 
Reviderad planritning, inkom 2021-03-29 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 uppgifter om kontrollansvarig lämnats in och godkänts av BN 

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

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
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Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Bertil Nyh.  
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar, med anledning av kompletterande information från 
handläggaren, att ärendet återremitteras till stadsbyggnadsavdelningen för vidare 
utredning och att handläggningstiden förlängs med 10 veckor. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Her Invest Sweden AB, XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
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§ 108 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 

 Stadsbyggnadsavdelningen har mycket kontakter med allmänheten 

 Hantering av fakturering för bygglovsärenden 

 Arbete med nya detaljplaner 

 Utbildning om informationssäkerhet 

 Arkitekturveckan 2021 

 Föroreningsproblematik 

 Prioriteringar i projekt 

 Personalen inom stadsbyggnadsavdelningen arbetar till stor del på distans 

 Matvagnar 2021 

 Stadsbyggnadsavdelningen ingår numera i den nya förvaltningen, 
kommunstyrelseförvaltningen. 
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§ 109 Redovisning av delegationsbeslut april 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 2021-03-10 – 2021-03-30. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2021-03-10 – 2021-03-30 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2021-03-10 – 2021-03-30 ByggR 
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§ 110 Underrättelser från Lantmäteriet april 2021/83 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2021-03-09 Skörsemo S:1 m.fl. Underrättelse om avslutad förrättning, 

ledningsrätt för bredbandskanalisation 
Skörsemo S:1 m.fl. 
K20457 
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§ 111 Handlingar för kännedom april 2021/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2021-03-10 – 2021-03-30 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2021-03-10 – 2021-03-30 ePhorte 
Handlingar för kännedom 2021-03-10 – 2021-03-30 ByggR 
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§ 112 Beslutsuppföljning april 2021/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2021-03-30 
Ärenderapport mätning 2021-03-29 
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§ 113 Ändrade rutiner vid avslag på ärenden 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Som en del i effektiviseringen, samtidigt som handläggningstiden förkortas, föreslår 
stadsbyggnadsavdelningen att ärenden med ett förslag till avslag ska kommuniceras av 
handläggaren istället för att som idag, lyftas till nämnden.  
 
Detta innebär att när ärendet lyfts till nämnden har handlingar och eventuella yttranden 
redan kommunicerats. 


