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§ 114 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Lars Hasselgren (M) till att justera protokollet. 
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§ 115 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändringar: 
 
Ärende nr 19 XXX, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus B2021-160 dnr 2021/1235, 
lyfts ur på sökandens begäran. 
 
Ärende nr 23 Underrättelser från Lantmäteriet utgår eftersom det inte finns några 
underrättelser att redovisa. 
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§ 116 Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 mfl - Möllebacken - beslut om 

granskning 2018/2124 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad granskningsutlåtande 1, daterad 
2021-04-20 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2020-04-20, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att återigen genomföra granskning enligt 5 
kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Jäv 
 
Magnus Olsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler centrumnära bostäder i Möllebacken samt 
bryta upp den fasadmur som idag sträcker sig längs Regeringsgatan i östra delen av 
planområdet. Vidare syftar detaljplanen till att integrera Möllebackens unika kulturvärden 
med behovet att utveckla området i framtiden och på så sätt stärka de sociala värdena i 
området. 
 
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 18 mars 2020 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 30 mars – 27 april 2020. Totalt inkom 39 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i bilagan 
”Granskningsutlåtande 1”. Inkomna synpunkter berör främst byggnation på bollplan och 
påverkan på, eller bristande hänsyn till, befintliga kulturmiljövärden både i Möllebacken 
och i närliggande kulturkvarter med småskalig träbebyggelse. Dessa synpunkter är 
besvarade i sammanfattade kommentarer i granskningsutlåtandet. I de sammanfattade 
kommentarerna lyfts bland annat vikten av centrumnära bostadsutveckling fram.  
 
Själva planförslaget har ändrats sedan förra granskningen. Ändringarna listas längre 
ner. Största ändringarna har skett i norra planområdet där en ny fastighet (Alingsås 27) 
numera ingår i planområdet. Fastigheten förvärvades av Karlshamnsbostäder AB 
(KABO) under planprocessens gång och där planeras nu flerbostadshus med 
parkeringsgarage. Högst fyra våningar tillåts både på Alingsås 27 och Nybro 1 (med 
förutsättning att fastigheten Alingsås 27 utökas söderut). Även ny vägstruktur på 
Karlshamn 2:1 och på Nybro 1 föreslås, vilket beskrivs mer i planbeskrivningen och i 
trafikutredningen. Även nya parkeringslösningar har tagits fram vilka är inarbetade i 
planförslaget.  
 
Då det förekommer förorenad mark utspritt i planområdet har ytterligare en 
markundersökning genomförts efter granskningsperioden, för att identifiera 
utbredningen av föroreningarna. Det har visat sig finnas utspridning av föroreningar 
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inom planområdet vilket har lett till sanering på Simrishamn 14 (förskoletomten) och på 
Alingsås 28 under hösten/vintern 2020. All kvartersmark i planområdet regleras därför 
med villkor om att markens lämplighet ska säkerställas innan startbesked kan ges. 
Frågan bevakas i bygglov och kan få ekonomiska konsekvenser för framtida byggprojekt 
i området då krav på avhjälpande åtgärder (så som sanering) kan uppstå innan bygglov 
beviljas.  
 
Nedan är en lista med de ändringar som gjorts sedan sist.  
 
Plankarta 

 Lägga till Alingsås 27 i plankartan (efter markköp av KABO under 
planprocessen) 

 Förtydliga var bestämmelsen a1 används 

 Ändra formulering på bestämmelse a1 

 Lägga till naturområde i plankartans sydvästra del. 

 Uppdatera utförandebestämmelser om hårdgörandegrad 

 Förtydliga utformningsbestämmelser 

 Minska byggnadshöjden på bollplanen ytterligare 

 Ta bort byggrätt för att bygga igen ”hålrummen” på Trosa 10 
 
Planbeskrivning 

 Layout och redaktionella ändringar 

 Förtydliga av gestaltning och utformning, både bostadshus och parkeringshus 

 Förtydliga vad som gäller för de skyddsvärda träden i planområdet 

 Förtydliga av barn- och ungdomsperspektiv 

 Uppdatera illustration/information om parkeringsbehov 

 Uppdatera information om markföroreningar samt sanering på förskoletomten 

 Uppdatera illustration om grönytor i planområdet 

 Uppdatera information om elektronisk kommunikation 

 Förtydliga fastighetsrättsliga konsekvenser angående cykelväg på Simrishamn 
14. 

 Förtydliga dagvattenhantering på Nybro 1 och vid vändplanen i slutet av 
Lotsgatan 

 Förtydliga bullerproblematiken i norra planområdet 

 Förtydliga eventuella behov av arkeologiska undersökningar 

 Uppdatera information om räddningstjänstens krav på anpassning på Trosa 10 

 Uppdatera skuggstudie efter ändringar sedan förra granskningen 
 
Utredningar 

 Fördjupad undersökning av förorenad mark 

 Uppdatering av dagvatten- och trafikutredningar efter ändringar i plankartan 
 
Enligt 5 kap. 25 § PBL måste en detaljplan gå igenom ytterligare en granskningsperiod 
om förslaget ändrats väsentligt efter granskningstiden, vilket är varför planförslaget ställs 
ut på en ny granskning.  
 
Efter den andra granskningsperioden kommer nya inkomna synpunkter sammanställas i 
”Granskningsutlåtande 2”. Under sommaren 2021 kommer de sista synpunkterna 
sammanställas och detaljplanen väntas kunna antas augusti 2021.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-20  
Plankarta, daterad 2021-04-20 
Illustrationskarta, daterad 2021-04-20 
Planbeskrivning, daterad 2021-04-20 
Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-03 
Granskningsutlåtande 1, daterad 2021-04-20 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-02-19, reviderad 2021-04-20 
Yttrande från Länsstyrelsen gällande undersökning av betydande miljöpåverkan, 
daterad 2019-03-22 
Kulturhistoriskt underlag inför bygglovsansökan för kvarteren Trosa 10 & Alingsås 28, 
daterad 2019-03-26 
Trafikbullerberäkning, daterad 2019-11-15 
Rapport kontroll av komfortvibrationer, Lotsgatan, daterad 2019-11-14 
Översiktlig geoteknisk markundersökning, daterad 2019-12-13 
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik/miljö, daterad 2019-12-13 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2019-12-13 
Kulturmiljöutredning och konsekvensanalys, daterad 2020-02-05 
Kompletterande miljöteknisk markundersökning, daterad 2020-11-17 
Trafikutredning, daterad 2021-04-09 
Dagvattenutredning, daterad 2021-04-09 
PM provtagning Simrishamn 21, daterad 2021-04-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden Karlshamnsbostäder AB, Kyrkogatan 21, 374 36 Karlshamn  
Sökanden XXX 
Utredningsingenjör/Mark och exploateringsingenjör Michael Mårtensson  
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 117 XXX Olovligt 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) utfärda 3 748 
kronor i byggsanktionsavgift till byggherren XXX om tillbyggnaden inte tas bort 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. Byggherren har 
inte yttrat sig. 
 
Du som byggherre kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt 
överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 
Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
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. 
 
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 
 
Avgift: 3 784 kronor    611-311-2021-687 
Faktura skickas separat. 
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§ 118 Trädgården 17 (Regeringsgatan 116), Bygglov för tillbyggnad med uterum 

på flerfamiljshus B2021-5 2021/1028 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med 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 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 2021-05-01. 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 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 
Yttrande över kommunicering, inkommen 2021-05-01 

 
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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§ 119 XXX, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning B2021-175 

2021/1215 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglag (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov/rivningslov ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2021-05-26. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-05-24. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning på fastigheten 
XXX. 
 
Det nya uterummet är tänkt att göras 1 meter bredare än det gamla vilket leder till att det 
placeras till 23 % på prickad mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Berörda grannar och kända sakägare har fått tillfälle att yttra sig på rund av 
planavvikelsen. Inga negativa synpunkter har inkommit till dags datum, yttrandetiden går 
ut den 2 maj, innan BN sammanträde. Byggherren har yttrat sig över förslag till 
byggnadsnämndens beslut om avslag, se beslutsunderlag. 
 
Motivering av beslut 
 
Det nya uterummet är tänkt göras 1 meter bredare än det gamla vilket leder till att det 
placeras till 23 % på prickad mark som enligt detaljplanen ej 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 kan inte kan 
ges med liten avvikelse eftersom avvikelsen i form av byggnation på prickad mark är för 
stor. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-04-15 
Yttrande från byggherren angående förslag till beslut om avslag inkom 2021-04-19  
Bilaga, förslag på utförande av balkongräcke inkom 2021-03-27 
Fotomontage, Bilder på uterum inkom 2021-03-27 
Situationsplan, inkom 2021-03-27 
Planritning, inkom 2021-03-27 
Detaljritning, Takkupa/balkong inkom 2021-03-16 
Fasadritning, Fasad mot söder inkom 2021-03-16 
Fasadritning, Fasad mot väster inkom 2021-03-16 
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Fasadritning, Fasad mot öster inkom 2021-03-16 
Fasadritning, Fasad mot norr inkom 2021-03-16 
Detaljritning, Takstol inkom 2021-03-16 
Svar på remiss med erinran från Mörrum 22:21, inkommen 2021-04-30 
Svar på remiss med erinran från Mörrum 22:21, inkommen 2021-05-01 
Bemötande av remissvar, inkommen 2021-05-03 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) yrkar bifall till ansökan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer liggande förslag mot Magnus Olssons yrkande och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med liggande förslag, det vill säga att avslå 
ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
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§ 120 XXX Tillsynsärende om olovlig byggnation 2019/3981 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att byggherren XXX påförs en byggsanktionsavgift på 8 602 kronor för att ha 
byggt bygglovspliktig mur utan bygglov och startbesked med stöd av 9 kap. 17 § 1 p 
Plan- och byggförordningen (2011:338) om rättelse genom att ta bort den olovliga 
stödmuren inte sker innan beslutet vinner 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 2021-05-26. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-05-24. 
 
Sammanfattning 
 
Byggherren XXX beviljades bygglov/marklov och startbesked 2018-02-05 för att uppföra 
en stödmur på fastigheten.  
 
2019-12-12 inkom en anmälan om olovlig byggnation på fastigheten. Det visade sig 
efter en tids utredande att stödmuren som skulle byggas enligt bygglov (§ 157/18) hade 
blivit något helt annat med fel placering, höjd (2m i stället för 0,6m), avstånd till granne 
(ca1,5m i stället för 4.5m) samt felaktig markuppfyllnad som inte följer det givna 
marklovet. 
 
Byggherren utförde viss rättelse genom att korta muren så den hamnade 4,5 m från 
tomtgränsen till XXX. Efter en viss kommunikation med klagandes ombud, advokat XXX 
på Polaris Advokatbyrå så godkänner klagande fortfarande inte åtgärden med muren 
och markuppfyllnaden som ska hålla en pool på plats på den tänkta platån vilket är 
försåtligt då åtgärderna strider kraftigt mot gällande detaljplan (D18) och ger ett väldigt 
fult intryck från deras egen tomt och omgivningen i övrigt. 
 
Byggherren inkom med ett ny bygglovsansökan 2020-08-18 (diarienummer 2020/2478) 
angående samma mur med den förändringen att en viss markutfyllnad skulle utföras 
med natursten och annat naturligt material, för att muren inte skulle upplevas så stor och 
dominant i omgivningen. Detta ärende togs till Byggnadsnämnden sammanträde 2020-
10-28, som föreslår avslag och kommunicerar det med sökande för yttrande senast 
2020-11-16. Följande nämndsammanträde avslås ansökan med § 242 daterad 2020-11-
18. 
 
Möten med byggherren (BH) XXX har genomförts med byggnadsnämnden, där det har 
diskuterats önskemål om att få komma in med ytterligare bygglov, där muren rivs i sin 
helhet och man ska försöka återfylla marken med en slänt ner mot strandlinjen. 
 
Bedömningen är att detta inte är möjligt då poolen är placerad ut på punktprickad mark 
som inte får bebyggas och kommer även att behöva en stödmur, samt att det har skett 
en markutfyllnad mot strandlinjen runt poolen där det inte finns marklov för åtgärden. 
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Motivering av beslut 
 
Mur kräver bygglov enligt 6 kapitlet 1§ 7 p plan- och byggförordningen, samt startbesked 
enligt 10 kapitlet 3§ plan- och bygglagen (2010:900). Det syns tydligt på flygfoton från 
2018 och 2020 att muren byggts mellan dessa årtal. 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.   
 
Upplysningar angående möjligheten till rättelse för att undgå byggsanktionsavgift 
och om att ytterligare byggsanktionsavgifter kan komma att utfärdas tills dess att 
rättelse skett. 
 
Det finns enligt 11 kap. § 54 plan- och bygglagen (2010:900) möjlighet till rättelse för att 
undgå byggsanktionsavgift för stödmuren. Rättelse bedöms vara att ta bort stödmuren 
från fastigheten innan detta beslut vunnit laga kraft. Tills dess att rättelse har skett 
genom att stödmuren tagits bort kommer förslag till beslut vara att kontinuerligt till varje 
BN framöver skriva fram ytterligare, vid varje beslut om ny byggsanktionsavgift, hela 
tiden dubblerad byggsanktionsavgift tills dessa att rättelse sker i enlighet med plan- och 
byggförordningen 9 kapitlet 2 § (2011:338).  
 
Dock får ny byggsanktionsavgift beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig 
tid att vidta rättelse. I detta fall bedöms avgiftsskyldige redan haft skälig tid att göra 
rättelse eftersom han inte fick bygglov muren i efterhand vilket konstaterades när 
avslaget på bygglovet i efterhand vann laga kraft i början på 2021. Beviljas inte lov för 
olovligt byggda byggnadsverk måste de tas bort. Det bedöms lämpligt med kort tid för 
rättelse eftersom muren en längre tid saknat bygglov och budgeten för det omfattande 
nybyggnadsarbetet av två vånings fritidshus, attefallshus och pool som skett på 
fastigheten sannolikt är hög, vilket tyder på en god betalningsförmåga och en god 
förmåga till att snabbt få tag i rivningsentreprenör som kan riva muren.  
 
Planen är att förslag till byggnadsnämnden beslut skrivs fram om att utfärda 8 602 
kronor byggsanktionsavgift 26 maj, 17 204 kronor byggsanktionsavgift 23 juni, och 
34 408 kronor byggsanktionsavgift den 24 augusti, och att byggsanktionsavgiftsbeloppet 
fortsätter att dubbleras varje byggnadsnämndssammanträde tills dess att rättelse skett 
och stödmuren är riven och borttransporterad från fastigheten. Den sammanlagda 
byggsanktionsavgiften för respektive överträdelse får dock uppgå till högst 50 
prisbasbelopp. Eftersom lov i efterhand inte beviljats och ingen ny bygglovsansökan i 

efterhand inte gjorts är den enda valmöjligheten som bedöms finnas att göra rättelse 
sker genom att stödmuren tas bort. 
 
Beslutsunderlag 
 
Anmälan om olovligt byggande från grannens juridiska ombud, diarieförd 2019-12-12 
Bild på form till stödmur som senare gjöts olovlig mur i, diarieförd 2019-12-12 
Byggsanktionsavgift stödmur uträkning, diarieförd 2021-04-16 
Ritning och bilder på olovlig stödmur och olovlig uppfyllnad mot stödmur, från avslagen 
lovansökan i efterhand 2020-08-17. 
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Beslutet skickas till:  
 
Byggherren: XXX 
Anmälarens ombud: Polaris Advokatbyrå, Advokat XXX, Sveavägen 64, 111 34 
Stockholm 
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§ 121 XXX Olovligt anläggande av sopbilsparkeringsplatser 2019/707 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att byggherren XXX påförs en byggsanktionsavgift på 93 275 kronor med 
stöd av 9 kap. 12 § 4 p Plan- och byggförordningen (2011:338) om inte rättelse sker 
genom att sopbilsparkeringen upphör senast 365 dagar efter att 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 2021-05-26. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-05-24. 
 
Sammanfattning 
 
Sopbilsparkeringen påbörjades i mitten september 2018 enligt byggherrens 
representant, och det finns inget bygglov för parkering av sopbilar. Bygglovsansökan i 
efterhand har avslagits och nyligen överklagats till Länsstyrelsen för överprövning. 
Anmälarna upplever att sopbilsparkeringen ger en stor upplevd negativ påverkan på 
anmälarnas hälsa.  
 
Motivering av beslut 
 
Enligt 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det bygglov för att 
anlägga parkeringsplatser utomhus, undantaget för fastighetens behov vid 
villabebyggelse och på gator/vägar inom detaljplan. Något beslut om bygglov för 
parkering av sopbilar på fastigheten finns inte.  
 
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). Eftersom bygglovsansökan i efterhand avslagits och anmälarna 
upplever att sopbilsparkeringen ger en stor negativ påverkan på anmälarnas hälsa 
bedöms inget lagstöd för nedsättning av byggsanktionsavgiften finnas.  
 
Överträdelsen bedöms inte vara av mindre allvarlig art beroende på detta. 
Lokaliseringen av sopbilsparkeringen bedöms inte lämplig vare sig med tanke på 
kringliggande bostadsbebyggelse eller med tanke på vad detaljplanen anger, bostäder 
och i vissa fall småindustriändamål om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Uträkning byggsanktionsavgift 
Situationsplan med byggsanktionsgrundande area och bilder på sopbilsparkering 
Verksamhetsbeskrivning sopbilsparkering 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) yrkar avslag till liggande förslag. 
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Beslutsgång. 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt liggande förslag, det vill säga att påföra en byggsanktionsavgift. 
 
Beslutet skickas till:  
 
Byggherren: XXX 
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§ 122 XXX Olovlig byggnation av bastu vid allmän badplats utan bygglov och 

strandskyddsdispens 2020/2075 
 
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 tas bort 
från bastun inom 6 månader från detta beslut vunnit laga kraft.  
 
att med stöd av 9 kap. 13 § 1 p plan- och byggförordningen (2011:338) utfärda 4 130 
kronor byggsanktionsavgift till byggherren XXX om nyinstallerad rökkanal inte tas bort 
från bastun inom 6 månader från 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 2021-05-26. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-05-24. 
 
Sammanfattning 
 
Olovlig bastu och installation av eldstad och rökkanal har byggts 2020 utan 
strandskyddsdispens, bygglov, anmälan och startbesked. Avslaget för 
strandskyddsdispens överklagades 2021-01-30 till mark och miljö domstolen i Växjö där 
det ligger för prövning. Om avslaget vinner laga kraft bedöms det inte lämpligt att pröva 
en bygglovsansökan i efterhand. 
 
Motivering av beslut 
 
Komplementbyggnad som inte ligger i omedelbar närhet av huvudbyggnaden kräver 
bygglov enligt 9 kapitlet 2 § 1 p plan- och bygglagen (2010:900). Inget bygglov eller 
strandskyddsdispens finns. Därför ska byggsanktionsavgift utfärdas i enlighet med enligt 
9 kapitlet 51§ och 53§ plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Upplysningar om vad som ska ske om beslutet om avslag på 
strandskyddsdispensen vinner laga kraft 
 
Om beslutet om avslag på strandskyddsdispensen vinner laga kraft bedöms det inte 
lämpligt att pröva någon ansökan om bygglov i efterhand. Om beslutet på avslag vinner 
laga kraft ska bastun snarast möjligt rivas, rivningsmaterialet transporteras bort och 
marken återställas. Rivning, borttransport av byggmaterial och återställande av marken 
ska ske enligt tillsynsmyndigheten för strandskydd, Miljöförbundets direktiv på ett 
skonsamt sätt för naturen.  
Inget rivningsmaterial får eldas på platsen, allt ska återanvändas eller återvinnas. Sker 
inte rättelse genom rivning inom skälig tid kan ytterligare beslut om utfärdande av till att 
börja med dubblerade byggsanktionsavgifter för att få rättelsen genom rivning att ske.  
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Beslutsunderlag 
 
Byggsanktionsavgift eldstad uträkning 
Byggsanktionsavgift uträkning rökkanal-skorsten 
Uträkning byggsanktionsavgift olovlig bastubyggnation 
Beskrivning 
Foton 
Sit.plan 
Bastu bedöms ej vara lovbefriad komplementbyggnad 
 
Beslutet skickas till:  
 
Byggherren: XXX 
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§ 123 XXX Anmälan om olägenhet av inrinnande ytvatten från angränsande 

fastighet B2021-110 2021/1236 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att avskriva tillsynsärendet med stöd av 11 kapitlet § 5 plan- och bygglagen 
(2010:900) eftersom det inte bedöms finnas lagstöd för föreläggande. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att tillsynsärendet avskrivs ges anmälarna 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2021-05-26. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-05-24. 
 
Ärendet 
 
Anmälan om olägenhet av inrinnande ytvatten från angränsande fastighet inkom 2021-
02-23.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten som är anmäld ligger inom detaljplanelagt område och anmälarens fastighet 
ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Väg förbi garage finns sedan tidigare, skog 
har tagits ner, mark detaljplanerat för bostäder och vägen grusats upp. Anmälaren anser 
att fastighetsägaren genom detta arbetet som skett skapat mer ytvatten som rinner ner 
till hans garage som ligger nedanför en sluttning och anser att ägaren till 
grannfastigheten ska åtgärda vattnet som rinner ner till hans fastighet. 
 
Motivering av beslut 
 
Beslut om rättelseföreläggande får enligt 11 kapitlet § 20 plan- och bygglagen 
(2010:900) inte fattas om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. I detta falla 
bedöms vägen upp förbi garaget funnits i över 10 år. I förarbetena till ÄPBL (se prop. 
1985/86:1 s. 517 och 518) anges bl.a. följande såvitt gäller 3 kap. 15 § ÄBPL. Enligt 
punkt 2 ska tillses att tomten inte anordnas på sådant sätt att betydande olägenheter 
uppkommer för omgivningen.  
Bedömningen av vad som är betydande olägenheter måste göras med urskiljning, med 
hänsyn bl. a. till de förhållanden som råder på platsen. I kraftigt sluttande terräng är det 
t.ex. naturligt att dagvatten från en högre belägen tomt i viss utsträckning rinner ner över 
lägre belägna tomter.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-20 
Upptagen anmälan om olägenhet av dagvatten, daterad 2021-02-23 
Bildcollage foton och flygfoton, daterad 2021-04-20 
Gällande detaljplan, inlagd 2021-04-20 
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Beslutet skickas till 
 
Fastighetsägaren: XXX 
 
Anmälare:  
XXX 
XXX 
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§ 124 XXX Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B2021-100 2021/1232 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap 30 § 1a 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 2021-05-26. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-05-24. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX. 
 
Till befintligt envåningshus med en byggnadsarea på 130, 2 kvadratmeter föreslås en 
envånings tillbyggnad på 46,4 kvadratmeter byggnadsarea. Tillbyggnaden får samma 
ytskikt och kulörer som befintlig byggnad, d.v.s. grå trä/puts-fasad, gråsvart shingeltak 
och vita, aluminiumklädda träfönster. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplan D18, där en planbestämmelse medger en största 
byggnadsarea för huvudbyggnad på 140 kvadratmeter. 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig, men några negativa synpunkter har inte 
inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelser i fråga om byggnadsarea för 
huvudbyggnad. 
 
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 inte kan ges 
eftersom avvikelsen inte är att betrakta som liten. 
 
Åtgärdens placering och utformning ger en liten omgivningspåverkan, är lämplig för sitt 
ändamål och har en god färg-, form- och materialverkan. Vidare är åtgärden tillgänglig 
för människor med funktionsvariation och innebär inte någon förvanskning av befintlig 
byggnad. 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-04-20 
Ansökan, Inkom 2021-02-17 
Planritning, inkom 2021-04-07 
Situationsplan, inkom 2021-03-29 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
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§ 125 Karlshamn 2:1, Bygglov för nybyggnad av teknikbod B2021-64 2021/1237 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 § samt 2 kap. 2 § och 9 
§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
Jäv 
 
Görgen Lennarthsson (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
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 2021-05-26. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-05-24. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten Karlshamn 2:1. 
 
Teknikboden enligt ansökan är en komplett container som ställs på plintgrund, med 
fasad i röd plåt utan fönster och med ett svart sadeltak i plåt. Byggnadsarean är 71,4 
kvadratmeter eller 10,2 x 7 meter. Totalhöjden är 4,7 meter. 
 
Förutsättningar 
 
Teknikboden föreslås placeras på allmän platsmark inom detaljplan A41. Den 
föreslagna platsen är en av de få tillgängliga ytorna i den annars bergiga och kuperade 
parken och mitt över en stig på vilken allmänheten tar sig in i parken. Marken lutar och 
kommer behöva terrasseras för teknikbodens plintgrund, vilket gör att den kommer 
upplevas ännu högre än sina 4,7 meter i totalhöjd mot gång- och cykelväg som idag går 
i direkt anslutning till den förslagna teknikboden.  
På andra sidan om gång- och cykelvägen ligger en förskola, som också har sitt 
utesovrum för barnvagnar närmast föreslagen teknikbod. 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig och yttrandetiden fortsätter till 2021-04-21. 
2021-04-20 inkom tre yttranden från grannar, som i huvudsak har framfört att 
teknikboden inte passar in i miljön och närheten till en kulturhistorisk lämning, bestående 
av en minnesinskrift. 
Teknikbodens nära anslutning till förskolans utesovrum med sovande barn i vagnar, och 
lekande barn på skolgården i kombination med att teknikbodens skärmningseffekt inte 
anses tillfredställande. Även montagetransporten ifrågasätts, till den svårtillgängliga 
platsen. 
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Motivering av beslut 
 
Teknikboden föreslås placeras på mark som enligt gällande detaljplan A41 från år 1926 
är allmän plats, avsedd att planteras (parkmark) vilket gör att åtgärden inte är förenlig 
med planen. 
 
Bygglov får dock ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen om åtgärden är förenlig 
med detaljplanens syfte och  

1) avvikelsen är liten, eller om  
2) åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 

användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, enligt 9 kap. 31 b § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL.  

 
Bygglov får också ges om detaljplanens genomförandetid har gått ut och åtgärden är 
förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse, se 9 kap. 31 c § 1 PBL. 
 
Stadbyggnadsavdelningen bedömer att teknikboden inte kan anses utgöra ett sådant 
allmännyttigt ändamål som enligt 9 kap. 31 b § 1 PBL kan godtas som en liten avvikelse.  
 
När det gäller frågan om teknikboden kan godtas enligt 9 kap. 31 b § 2 kan det 
konstateras att åtgärden inte kan anses vara av begränsad omfattning och nödvändig 
för att området där teknikboden är tänkt att placeras ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Bygglov för teknikboden kan alltså inte heller ges 
enligt 9 kap. 31 b § 2 PBL. 
 
Frågan blir då om åtgärden kan tillåtas enligt 9 kap. 31 c § 1 PBL.  
Genomförandetiden är inte aktuell för gällande detaljplan. I förarbetena till 
bestämmelsen (prop. 2013/14:126 s. 183 f.) anges att avvikelsen kan vara väderskydd 
vid hållplatser, kiosker, toaletter, små förråd och transformatorstationer på olika 
allmänna platser. En teknikbod får anses vara ett sådant allmänt intresse som är 
förenligt med planens övergripande syfte. Utifrån denna bestämmelse bedömer 
Stadsbyggnadsavdelningen att förutsättningarna att ge bygglov för teknikboden enligt 9 
kap. 31 c § 1 PBL skulle kunna vara uppfyllda. Att teknikbodens byggnadsarea på 71 
kvadratmeter skulle vara förenlig med skrivelsen om små förråd och 
transformatorstationer gör dock att denna slutsats är tveksam. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer också att teknikbodens placering inte är lämplig 
med hänsyn till den terräng som råder på platsen. Parkområdet är bergigt och kraftigt 
kuperat. Teknikboden placeras invid en av de få stigarna som ger tillträde till parken och 
eftersom marken lutar krävs en markterrassering på den allmänna platsmarken. 
Teknikbodens utformning har också en betydande omgivningspåverkan där den 
placeras mindre än 50 meter från den s.k. ”kovaktarbostaden” från 1850-talet. 
 
När det gäller avvägningen mellan olika allmänna intressen samt grannarnas synpunkter 
bedömer stadsbyggnadsavdelningen sammantaget att det allmänna intresset av att 
placera denna teknikbod på denna plats inte uppvägs av motstående intressen. Det 
handlar om de övriga allmänna intressena som en park i närheten av den centrala 
staden alstrar samt de eventuella olägenheter som teknikboden kan medföra för 
enskilda intressen och närliggande förskoleverksamhet, även om sökanden angett att 
teknikboden uppfyller skalskyddsklass SS2 avseende planvågs- och 
magnetfältsdämpning. 
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Stadsbyggnadsavdelningen föreslår därför ett avslag i enlighet med ovanstående samt 
med stöd av 9 kap. 30 § samt 2 kap. 2 § och 9 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-04-20 
Yttrande, inkom 2021-04-20 
Yttrande, inkom 2021-04-20 
Yttrande, inkom 2021-04-20 
Information, inkom 2021-04-07 
Information, inkom 2021-04-07 
Fasadritning, inkom 2021-02-03 
Ansökan, inkom 2021-02-03 
Karta, inkom 2021-02-03 
Kontrollansvarig, inkom 2021-02-03 
Situationsplan, inkom 2021-02-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamn Energi AB, XXX, Box 174, 37423 Karlshamn 
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§ 126 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage 

B2021-86 2021/922 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå 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 föreslagit avslag på ansökan om strandskyddsdispens 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 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.  
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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.  
 
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 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-05-05 

Sida 30(53) 

 
 
Situationsplan, inkom 2021-02-11 
Karta, inkom 2021-02-11 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-02-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Medsökande: XXX 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 3 752 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 127 Kristineberg 3 (Sölvesborgsvägen 21) Bygglov för nybyggnad av padelhall, 

parkeringsplatser samt rivning av handelsbyggnad B2020-316 2021/1198 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b § och 9 kap 31c § punkt 2 plan- och bygglag 
(2010:900) 
 
att bevilja rivningslov med stöd av 9 kap 34§ 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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av padelhall, parkeringsplatser samt rivning av 
handelsbyggnad på fastigheten Kristineberg 3 (Sölvesborgsvägen 21). 
 
Föreslagen ny byggnad är 1157 kvm byggnadsarea och ca 1256 kvm bruttoarea och 
planeras att utföras med grå plåtfasad och svart papptak. Byggnaden ska innehålla 4 
padelbanor, omklädningsrum m.m.  
 
Sökanden har redovisat ca 25 parkeringsplatser som de redovisar som nya.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område med detaljplan A60. Planen säger bland 
annat att användningen är bostad men att man även vid vissa förutsättningar kan 
godkänna handel och hantverk. Det är prickad mark i öster och väster. Byggnadshöjd på 
7,6 m och max två våningar. 2/3 av fastighetens yta ska lämnas obebyggda.  
 
Fastighetens yta är 8722 kvm enligt fastighetsrapporten. Tillåten byggrätt enligt 
detaljplanen (1/3) är då 2907 kvm. Total yta för befintliga byggnader samt föreslagen ny 
byggnad är ca 3557 kvm. Vilket är 650 kvm mer än vad planen medger alltså 22% 
avvikelse.  
 
Tidigare bygglovsbeslut är taget 2018-05-18 för nybyggnad av industri/handelsbyggnad. 
Finns även senare beslut på fastigheten om bygglov för skyltar utvändig ändring och 
ändrad användning med beslut från 2019-02-14 och 2020-05-08.  
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I en bygglovshandläggning ska handläggaren granska om fastigheten har ett planenligt 
utgångsläge enligt 9 kap 30§. Del av befintlig byggnad ligger på prickad mark, mark som 
inte får bebyggas. Avvikelsen bestod av att 12,3% av aktuell ansökt byggnadskropp 
placerades på prickad mark. Avvikelsen har bedömts som en liten avvikelse vid tidigare 
bygglovsgivning (beslut daterat 2018-05-18 ) varvid byggnad avviker från detaljplanen 
men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag och 
därmed bedöms att handläggningen kan fortsätta. Den redan givna avvikelsen ska dock 
räknas samman med kommande avvikelser.  
 
Sökanden har redovisat ca 25 parkeringsplatser som de redovisar som nya.  
I och med större byggnation av fastigheten kommer dock parkeringsplatser som de 
redovisat i tidigare bygglovsgivning att tas bort. Sammantaget blir det ca 10-13 nya 
parkeringsplatser. 
 
Tre olika verksamheter, som kan ha gett upphov till markföroreningar, har identifierats 
på fastigheten Kristineberg 3. Inom Kristineberg 3 har bland annat bedrivits grafisk 
industri, bilvårdsanläggning och drivmedelsförsäljning. För den plats, som nu är aktuell 
för bebyggelse, har grafisk industri bedrivits, Sörmlinds tryckeri. Med bakgrund av den 
information miljöförbundet har angående de andra verksamheterna, 
bedöms marken på denna plats ha påverkats mest av tryckeriverksamheten, 
om kemikalie- och avfallshanteringen medfört utsläpp. Vid planering av om-, till- och 
nybyggnad samt rivning behöver man ta hänsyn till eventuella föroreningar. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet och Räddningstjänsten. Berörda grannar har 
fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Miljöförbundet informerar i sitt yttrande om krav som ställs på en idrottsanläggning.  De 
anser även att radonmätning bör utföras i lokalen efter nybyggnation. m.m. (se vidare 
miljöförbundets yttrande) De informerar även om att fastigheten har flertalet punkter för 
potentiellt förorenade områden varvid den som tryckeri är mest aktuell då det är den 
bygganden som sökanden vill riva och bygga en padelhall på platsen. Även den äldre 
asfalten på fastigheten kan vara förorenad med farliga ämnen. (Se vidare 
Miljöförbundets yttrande)  
 
Räddningstjänsten informerar om att fastigheten är trång och de ser eventuellt svårighet 
att utföra sitt arbete på ett bra sätt vid eventuell brand eller olycka på fastigheten. 
Byggnaderna ligger nära varandra och i olika nivåer och detta försvårar situationen.  
 
Motivering av beslut 
 
Kvarteret är idag främst lokaliserat med verksamheter som i huvudsak har sin 
verksamhet förlagd till dagtid vardagar samt i begränsad antal till bostäder. Att bifalla 
denna ansökan anser nämnden kommer att öppna upp området med besökanden även 
under andra tider även om det är till verksamhet inte helt överensstämmande med 
detaljplanen. 
Nämnden ser även att detta bygglov kommer att stärka platsens attraktivitet för 
befintliga verksamheter. 
Trafiksituationen vid in-/utfart anser nämnden inte påverkas nämnvärt negativt då det 
tidigare funnits bensinstation och personbilsverkstad-/försäljning tillsammans med 
tryckeri på fastigheten. Goda siktförhållanden råder. Hallen är utformad för att ca 14 
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spelare kan spela samtidigt på de 4 banorna. Det medför att det inte tillkommer många 
fordon på parkeringsplatser samtidigt. 
Ansökan medför även en utökning av ytan på mark vilket enligt mätning blir 22%. 
Nämnden gör bedömningen att avvikelsen vad gäller yta kan vara en liten avvikelse 
enligt 9 kap 31b§ plan och bygglagen. Detta ska ses mot bakgrunden att platsen har en 
särskild ställning längs Sölvesborgsvägen. Ansökan handlar inte om någon 
svåranpassad konstruktion utan kan i framtiden omvandlas till annat ändamål. 
 
Vad gäller trafiksituationen har den diskuterats i ”Lotsen” som är en mötesplats för 
näringsidkare och myndighetspersoner inom Karlshamns kommun. Där framkom inga 
negativa synpunkter. 
 
Upplysningar 
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst då 
fastigheten är potentiellt förorenad.  
 
Sökanden uppmanas att kontakta Miljöförbundet angående hur eventuella föroreningar 
ska hanteras och undersökas. I första hand behöver en historisk inventering göras. Om 
det föreligger risk att föroreningar spridits till mark, kan det bli aktuellt med krav på 
undersökning av marken. 
 
Om schaktmassor ska transporteras bort från fastigheten, ska miljöförbundet kontaktas i 
förväg. Detsamma gäller om massor ska flyttas inom fastigheten på ett sätt som kan 
sprida eventuella föroreningar. Krav på provtagning och/eller särskilt omhändertagande 
av massorna kan komma att ställas. 
 
Om en misstänkt eller konstaterad förorening upptäcks på fastigheten ska 
miljöförbundet omgående upplysas om detta enligt 10 kap 11 § miljöbalken. Detta gäller 
oavsett att föroreningar tidigare har påträffats inom fastigheten. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-04-16 
Rev Tjänsteskrivelse, nr 3 inkom 2021-04-16 
Remissvar, Räddningstjänsten inkom 2021-04-13 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst inkom 2021-03-26 
Fasadritning, inkom 2021-03-15 
Nybyggnadskarta, inkom 2021-03-15 
Ritningsförteckning, inkom 2021-03-15 
Sektionsritning, inkom 2021-03-15 
Planritning, inkom 2021-03-15 
Planritning, inkom 2021-03-15 
Fotomontage, inkom 2021-02-17 
Fotomontage, inkom 2021-02-17 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-12-18 
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Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) och koalitionen yrkar att bevilja bygglov med stöd av 9 
kap 31b § och 9 kap 31c § punkt 2 plan- och bygglag (2010:900) och att bevilja 
rivningslov med stöd av 9 kap 34§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
Magnus Olsson (M) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till koalitionens förslag. 
 
Stefan Sörensson (L) yrkar att ansökan ska avslås med anledning av trafiksituationen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner nämnden 
beslutar i enlighet med koalitionens förslag, det vill säga att bevilja bygglov och 
rivningslov. 
 
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 
 
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. 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Fastigheten Sölvesborgsvägen 21 AB, XXX, C/O Hugal Fastighets AB, 
Hamngatan 13, 352 46  Växjö 
Fastighetsägare: Hugal Fastighets AB, Hamngatan 13, 352 46  Växjö 
Kontrollansvarig: XXX 
 
För kännedom 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift: 112 402 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 128 Asarum 3:2 Bygglov för nybyggnad av radhus, murar, parkeringsplatser 

samt komplementbyggnad B2021-132 2021/1201 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30§ och marklov med stöd av 35§ 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 radhus, murar, parkeringsplatser samt 
komplementbyggnad på fastigheten Asarum 3:2 (Iglavägen 38A). 
 
Byggnationen består av tre byggnadskroppar med ihopbyggda enbostadshus i en 
våning samt en komplementbyggnad. Byggnadskropp1 har 2st bostäder, 
byggnadskropp 2 har 3st bostäder, byggnadskropp 3 har 4st bostäder.  
 
Byggnaderna föreslås med materialen grå liggande träpanel på fasad och svarta 
betongpannor på tak.   
 
Beräknad byggnadsarea och bruttoarea för åtgärden är ca 1026kvm.  
 
Bilparkering finns på kvartersmark i anslutning till gatan.  
 
Murar är stödmur av L-stöd.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område B 36 i Asarum. Detaljplanen är äldre och 
genomförandetiden har löpt ut. Detaljplanen har bestämmelser om: BSrI, Bostäder, 
endast radhus, en våning, byggnadshöjd 4,5 m och taklutning max 45 grader. 
Prickmark/mark som inte får bebyggas finns mot gata och mot allmän plats runt om.  
 
Tomten/marken är starkt kuperat och markförändringar krävs för att kunna bebygga 
området i enlighet med detaljplanens byggrätt. Angöringsplats för bil finns i norr.  
 
Sophantering och förråd finns redovisade.  
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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 samt 
anses lämpliga för sitt ändamål och har en god färg-, form- och materialverkan enligt 
plan- och bygglagen.  
 
Bilparkering är redovisad i tillräcklig utsträckning och följer kommunens parkeringsnorm.  
 
Markförändringarna strider inte mot detaljplanen och bedöms inte ge anledning till 
betydande olägenhet eller större omgivningspåverkan till omgivningen. (Undantaget för 
ex buller under byggtiden).  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-04-16 
Markplaneringsritning,  inkom 2021-04-05 
Fasad/plan/sektionsritning, plan 2 hus plus 3 hus inkom 2021-04-05 
Nybyggnadskarta,  inkom 2021-04-05 
Sammanställning e-tjänst,  inkom 2021-04-05 
Fotografi, Bild utseende L-stöd inkom 2021-03-29 
Fasad/plan/sektionsritning, 4 lgh länga inkom 2021-03-29 
Sammanställning e-tjänst, info om att marklov ingår inkom 2021-03-29 
Sammanställning e-tjänst,  inkom 2021-03-03 
 
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 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Thomas Norman. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Be fastigheter i Karlshamn AB, XXX 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 68 593 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 129 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad B 2021-

159 2021/1221 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om dispens med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken samt 
7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av komplementbyggnad.  
 
Upplysningar 
 
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 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 Mörrumsån inom strandskyddat område. 
Marken är idag: Gräsyta med träd runt omkring.  
 
Sökanden beskriver att komplementbyggnaden är nytt förråd 28 kvadratmeter, material 
murad leca på betongsula, övrig stomme och fasad i trä. Sedumtak som samspelar bra 
med den omgivande miljön, genom att både fåglar och smådjur har nytta av taket. 
Utgrävning och uppfyllande blir minimala då huset utformar sig efter befintlig mark. 
Befintligt bostadshus är uppfört innan år 1975 (1937). 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan är ianspråktaget på ett sådant 
sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: till största del naturtomt, löv träd samt äng och gräsmatta, gränsande till 
Mörrumsån. Åtgärden har ingen påverkan på djur och växtlivet enligt sökanden.  
 
Enligt telefonsamtal med sökanden så ska ingen ny väg anläggas som ska angöra 
förrådets nedre carportliknande del.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och bedömer att särskilt skäl 
saknas då den yta som byggnad planeras på inte ingår i den privata zonen/tomtplatsen 
invid bostadshuset. Marken skiljer sig även i nivå och ligger lägre än den privata zonen 
vid bostadshuset. Slänten och buskaget utgör en naturlig avgränsning av 
hemfridszonen.  
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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. Den del av fastigheten där ny 
komplementbyggnad förestår bedöms inte ligga inom den privata zonen av 
bostadshuset. Platsen ligger enligt sökandens situationsplan ca 12 m från bostadshuset. 
Avståndet i sig är inte överdrivet stort men den naturliga avgränsningen av den privata 
zonen i form av slänt är tydligt avgränsande. Allmänheten tillträde på den nedre delen är 
därför inte utesluten då resten av tomten ligger i en annan nivå med slänt emellan.  
 
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.  
 
Kommunicering 
 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst har kommunicerats med sökanden. 
Sökanden har kommit in med ett yttrande över kommuniceringen 2021-04-28. Trots 
sökandens argumentation om att platsen redan är ianspråktagen så gör 
byggnadsnämnden en annan bedömning och väljer att avslå ansökan. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-04-16 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-03-12 
Fasadritning, Norr/väster, inkom 2021-03-12 
Fasadritning, söder/öster, inkom 2021-03-12 
Situationsplan, inkom 2021-03-12 
Karta, inkom 2021-03-12 
Bilaga, Avstyckningskarta 1936, inkom 2021-03-12 
Fotografi 1, inkom 2021-03-12 
Fotografi 2, inkom 2021-03-12 
Fotografi 3, inkom 2021-03-12 
Fotografi 4, inkom 2021-03-12 
Fotografi 5, inkom 2021-03-12 
Fotografi 6, inkom 2005-03-12 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-04-12 
Yttrande över kommunicering, inkom 2021-04-28 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till ansökan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt liggande förslag, det vill säga att avslå ansökan. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 3 752 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 130 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad, B2021-

148 2021/1223 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om dispens med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken samt 
7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av komplementbyggnad. 
 
Upplysningar 
 
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 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 havet inom strandskyddat område. 
Marken är idag naturtomt med naturlig växtlighet som inte är skött på platsen för 
föreslagen byggnad.  
 
Vid kartgranskning är området utpekat för riksintresse för högexploaterad kust.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse förstrandskyddets syften. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Området är stenigt med tunt humuslager, det ligger plant med entalet större 
tallar och en del yngre löv tallplantor/träd. Marken är mestadels gräsbevuxen (se bilder i 
beslutsunderlaget). Större fina träd ska bevaras. En bit framför stupar det brantare 
nedför (därav det gamla staketet) med en höjdskillnad på närmare 15-16m ned till 
havsnivån. Bakom den tilltänkta byggnaden finns en anlagd vägstump möjligen använd 
på den tiden man högg sten till den gamla byggnadens grund. 
 
Sökandens ambition är att göra så litet markavtryck som möjligt men ändå bygga 
nytt/funktionellt för framtida boende. Tomten är av "naturtyp" så det blir i vårt synsätt 
naturligt att inte anlägga plana gräsytor utan behålla den kuperade terrängen, spara träd 
då det gynnar insekter och småfågellivet och genom att använda material som smälter 
in i naturen (Även om det inte är detaljplanerat område så har vi haft som utgångspunkt 
det program för detaljplanerat område av Vettekulla-Matvik som upprättades i april 2003 
(reviderat juni 2003) se beslutsunderlag. 
 
Detta område kan man bara nå genom att gå in genom sökandens grind på uppfarten 
mot sökandens befintliga byggnad. Man kan inte nå havet denna väg utan att gå precis 
framför det redan befintliga huset. Däremot finns goda möjligheter att nå havet söder om 
sökandens tomt via den samfällighet som sökanden är delägare i. 
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Sökanden planerar att bygga en komplementbyggnad till sökandens befintliga 
sommarhus. Platsen sökanden tänkt bygga på ligger i anslutning till en plan yta där man 
redan på 30-talet ställde ett stenbord (se bilder i beslutsunderlaget) för att använda som 
uteplats i närhet till det då uppförda huset. Komplementbyggnaden placeras strax sydöst 
om denna uteplats som en fortsättning på denna yta. 
 
Sökandens tanke är att bygga så ekologiskt som möjligt. Huset placeras på plintgrund 
för att göra så liten åverkan på marken som möjligt. Stilen ska smälta in i naturen i såväl 
färg som form (med inspiration från bilder i beslutsunderlaget). Materialval görs med 
hållbarhet i tanke. Stomme, isolering och fasad/tak blir i trä/cellulosa med ytbehandling i 
slamfärg och/eller järnvitriol. Huset position anpassas till markens beskaffenhet. 
Sökanden planerar att så få träd som möjligt som står på ytan behöver tas ned (de som 
ändå måste tas ned ska användas i byggnationen). 
 
Ändamålet är att få en större boyta (barn ev. barnbarn) samt att få en funktionell 
byggnad vintertid. Det gamla huset är renoverat med originalet som förebild och har 
därför sämre isolering/vinterfunktion. Då sökanden har för avsikt att så småningom 
bosätta sig här så ser sökanden detta som ett klimatmässigt bättre alternativ än att 
riva/bygga om det äldre huset. Ett till ytan litet men välbyggt funktionellt hus anser 
sökanden räcker för detta. Större delen av marken i anslutning till sökandens tomt är nu 
utbyggd med permanenthus. 
 
Marken sökanden ämnar bygga på är redan ianspråkstagen (se bilder i 
beslutsunderlaget), den ligger i nära anslutning till det äldre huset och på samma höjd. 
Man byggde på 30-talet runt uteplatsen ett staket med järnstänger som står kvar. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig bedömer att särskilt skäl 
saknas. Ett område som är tillgängligt för allmänheten och består av naturmark kan 
enligt Miljöförbundet per definition inte sakna betydelse för strandskyddets syften. 
Komplementbyggnad placeras ca 45m från huvudbyggnaden.  
 
Komplementbyggnad förses med stora glaspartier och tanken är att byggnad ska bebos 
delar av året eller hela året. Komplementbyggnaden kommer därmed att generera en 
hemfridszon. Byggnaden skulle få en utökning av bostadshusets hemfridszon med ca 
70-80mm enligt Miljöförbundets bedömning. Även om stenbord skulle tolkas som inom 
ianspråktagen tomt så ger bygganden upphov till en hemfridszon långt större än dagens 
huvudbyggnad.  
 
Miljöförbundet menar även att en beviljad dispens öppnar upp för framtida avstyckning 
och i och med det större privatisering och utökade hemfridszoner vid behov av fler 
komplementbyggnader.  
 
Området omfattas av riksintresse för högexploaterad kust och består enligt sökandens 
bilder av naturmark med hällar, ljung, tallar m.m. Miljöförbundet bedömer att platsen kan 
hysa höga naturvärden eller kommer att kunna göra detta i framtiden. Området är därför 
av intresse för strandskyddets långsiktiga syfte att trygga goda förutsättningar för djur 
och växtliv.  
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Sökandens bemötande av Miljöförbundets yttrade vid kommunicering 
Vi har ägt fastigheten i snart tio år. Vi har under den tiden låtit vår tomt förbli en 
naturtomt eftersom det är så vi ser att denna tomt gör sig bäst. Vi har inte tagit ner träd 
eller låtit fylla ut och anlägga gräsmatta runt huset eller vid den uteplats som anlades 
redan på 30-talet. Detta skulle gjort det område vi nu beskriver avsevärt mycket mer 
ianspråktaget utseendemässigt. Vi ser ingen rimlighet i att detta sätt att sköta vår tomt 
nu ska vara en nackdel när vi önskar ett modernare boende i en komplementbyggnad. 
Vår ambition är att inom de närmaste åren bosätta oss permanent i Vettekulla. Den 
gamla sommarstugan som vi varsamt renoverat och låtit behålla sitt gamla uttryck och 
arkitektur kommer då att fungera utmärkt för våra barn med familjer när de vill hälsa på 
sommartid. Men detta hus fungerar inte som ett åretruntboende. Ett alternativ är att riva 
den gamla stugan för att ge plats för ett modernt åretrunt hus men det är inget vi önskar. 
 
En komplementbyggnad på 60-70 m2, bra planerad, kommer att fungera utmärkt för två 
personer att bo i året runt. De två byggnaderna skulle dessutom kunna fungera som en 
form av generationsboende. Vår tanke är att fortsätta behålla vår tomt som en 
naturtomt, att bygga på ett sådant sätt att det ska göra så litet avtryck i miljön som 
möjligt. Hustyp, material och färgsättning är valt för att inte dominera omgivningen utan 
smälta in. Platsen vi föreslår är vald med omsorg då det är något jämnare här vilket gör 
att markarbetet blir minimalt. Placeringen är inte närmare vattnet än den äldre 
byggnaden. Genom att behålla mark och växtlighet som den är runt byggnaden ser vi 
inte att hemfridszonen skulle öka i den omfattning som Miljöförbundet oroar sig för. Att vi 
valt att ha större fönster i syd/väst läge tror vi inte påverkar tillgång till stranden eller djur 
och växtlighet inom strandskyddet. De allra flesta nybyggda hus i Vettekulla/ Matvik och 
runt Tegelbruksviken har denna typ av fönstersättning. Placerar man byggnaden 
närmare den äldre stugan kommer de nybyggda husen på de nya tomterna österut att få 
en begränsad vy över Tegelbruksviken varför ”grannfridszonen” klart försämras, 
detta är heller inget vi önskar. 
 
För människor är det högst onaturligt att nå stranden via det område som Miljöförbundet 
menar att vi tar i anspråk på vår tomt. Detta ser man tydligt när man besöker tomten. 
Allemansrätten som ger var och en möjlighet att beträda skog och mark i annans ägo 
beskrev förr (det vi idag benämner hemfridszon) att man ska hålla sig utom ”syn- och 
hörhåll”. Ska man nå stranden från infarten till vårt hus vilket är den väg Miljöförbundet 
ser som strövområde måste man, oavsett om en komplementbyggnad ligger där eller ej, 
passera väldigt nära vårt befintliga sommarhus och inom dess hemfridszon. 
Samtidigt äger vi del i en samfällighet precis söder om vår tomt där man lättillgängligt 
kan komma ner till havet/stranden.  
Denna är självklart tillgänglig för alla som önskar, vi delar här miljöförbundets viktiga 
synpunkt om tillgänglighet till strand och hav. Deras tankar om att man skulle kunna 
stycka av tomten och på så sätt skapa än fler komplementbyggnader eller större 
hemfridszoner är rent hypotetiskt och får stå för dem. Det är det inget man som 
markägare själv bestämmer utan det ska i sådant fall prövas utifrån de lagar och regler 
som gäller fastighetsdelning och är inget vi planerat. Vi tycker att vi beaktat många 
aspekter för placeringen av en komplementbyggnad på vår tomt, det är ingen tillfällighet 
att den placerats på den ytan. Vi anser att den plats vi valt redan är ianspråktagen på ett 
sådant sätt att en komplementbyggnad skulle kunna uppföras med strandskyddsdispens 
utan att försvåra tillgänglighet till stranden eller påverka djur och växtlighet negativt. 
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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.  
 
Sökanden har redovisat det särskilda skälet: Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse förstrandskyddets syften. Stadsbyggnadsavdelningen bedömer 
att platsen för ny byggnad inte kan bedömas som redan ianspråktagen trots att det idag 
står ett stenbord på platsen. Ett stenbord har inte samma privatiserande effekt som en 
byggnad. Om ett stenbord står helt ute i naturen utan byggnader runt så känner sig 
allmänheten i stort sig, bekväma vid att gå förbi och runt bordet utan att ta en lång 
omväg. Att komplementbyggnad placeras ca 45 m från bostadshuset gör att den privata 
zonen utökas betydligt.  
 
Vid avvägning och bedömning mellan sökandens enskilda intresse och allmänhetens 
bedöms i detta fallet det trots naturtomtens utseende vara svårt att säga att stenbordet 
har en sådan avhållande och privatiserande effekt så att området skulle vara redan 
ianspråktaget. Det är positivt att sökanden under de 10 senaste åren( enligt sökanden) 
inte har ändrat och gjort den privata zonen större med anläggande av gräsmatta m.m. 
då det i vissa fall kan krävas dispens även det.  
 
Sökanden har enligt deras utsago valt plats och material på byggnad för att den ska 
smälta in i naturen. De menar även att den ska byggas på plintar och att så lite träd som 
möjligt ska tas ner. Sökandens intentioner är beundransvärda och hade spelat stor roll 
om det hade varit så att särskilt skäl fanns som var tillämpbart. Tyvärr anses inte 
stenbordet vara ett sådant privatiserande inslag så att det skälet kan tillämpas. Inget av 
de andra särskilda skälen i lagstiftningen bedöms heller vara tillämpbart för ärendet.  
 
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: 2021-04-16 
Planritning, inkom 2021-03-10 
Fotografi, inkom 2021-03-10 
Fotografi, Placering stenbord och ny komplementbyggnad, inkom 2021-03-10 
Bilaga, Program för detaljplan Vettekulla-Matvik 2003-06-25, inkom 2021-03-10 
Fotografi, Placering , inkom 2021-03-10 
Fotografi, inkom 2021-03-10 
Bilaga, husbild som inspiration, inkom 2021-03-10 
Bilaga, Exempelritning, inkom 2021-03-10 
Fotomontage, inkom 2021-03-10 
Fotografi, från stenbord och mot bostadshus, inkom 2021-03-10 
Fasadritning, Fasad väst, inkom 2021-03-10 
Fasadritning, Fasad öst, inkom 2021-03-10 
Fasadritning, Fasad norr/syd, inkom 2021-03-10 
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Situationsplan, inkom 2021-03-10 
Sammanställning e-tjänst, , inkom 2021-03-10 
Yttrande/remissvar från Miljöförbundet Blekinge väst, inkom 2021-04-12 
Bilaga till yttrande från Miljöförbundet Blekinge väst, inkom 2021-04-12 
Yttrande/bemötande av miljöförbundets remissvar vid kommunicering, inkom 2021-04-
19 
 
Kommunicering 
 
Sökanden har inkommit med bemötande på Miljöförbundets skrivelse. Trots sökandens 
argumentation om att platsen redan är ianspråktagen så gör byggnadsnämnden en 
annan bedömning och väljer att avslå ansökan. 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) yrkar bifall till ansökan. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar att ansökan ska avslås. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med liggande förslag, det vill säga att avslå ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Medsökande. XXX 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 3 752 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 131 XXX, Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad B2021-99 2021/1213 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31b § plan och bygglagen (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten XXX. 
 
Området för den sökta åtgärden är beläget på den norra sidan av europaväg E22 och 
öster om Giselsbergsvägen cirka 4 kilometer nordväst om Karlshamns centrum och 
ungefär 2,5 kilometer sydväst om Asarums centrum. 
 
Förslaget innebär en ny lagerbyggnad med en byggnadsarea på 1680 kvm 
byggnadsarea och samma bruttoarea. Fasaden föreslås kläs med plåt i svart/silvrig 
kulör och tak av svart plåt. Nockhöjden är på 11 meter. 
 
Byggnaden ska enligt sökande i huvudsak användas som lager för byggmaterial. 
Anledningen till att förslaget redovisar en hög byggnad är enligt sökande för att en lastbil 
ska kunna köra in i hallen för att lastas med truck. Är det en kranbil, måste kranen lyftas 
för att lastning ska kunna ske och därför behövs extra höjd. Sökande har också uppgett 
att i framtiden kan hallen även komma att användas för lagring av saltgrus och annat 
grusmaterial för halkbekämpning som inte kan ligga utomhus vintertid. För att kunna 
tippa grus med lastbil inne i hallen, behövs extra takhöjd menar sökande  
 
En ytterligare anledning till den höga nockhöjden är enligt sökande risken för 
inträngande vatten, speciellt vid snösmältning, minskar med ökad taklutning. 
Leverantören av hallkonstruktionen rekommenderar 18 graders taklutning.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, omfattas av detaljplan B 91.  
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Motivering av beslut 
 
Bygglov får ges med stöd av 9 kap 31b § PBL om avvikelsen är liten och förenlig med 
detaljplanens syfte. Åtgärden bedöms förenlig med detaljplanens syfte eftersom den 
medger handel och industri och avvikelsen bedöms nödvändig för att området ska 
kunna användas på ett ändamålsenligt sätt då extra höjd behövs för att lastning ska 
kunna ske. För att klara infart/utfart av lastbilar längs långsidan krävs full höjd, dvs 4,5 
meter. Detta i samband med att byggherren förordar 18 graders taklutning landar 
byggnationen på 3 meter över detaljplanens förordade maximala totalhöjd. Åtgärden 
bedöms inte orsaka någon negativ omgivningspåverkan. 

 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-04-19 
Verksamhetsbeskrivning, inkom 2021-03-03 
Situationsplan, inkom 2021-03-03 
Sektionsritning, inkom 2021-02-17 
Fasadritning, inkom 2021-02-17 
Planritning, inkom 2021-02-17 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-02-17 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) och koalitionen yrkar att bygglov beviljas med stöd av 9 
kap. 31b § plan och bygglagen (2010:900). 
 
Magnus Olsson (M), Lars Hasselgren (M) Görgen Lennarthsson (SD) och Stefan 
Sörensson (L) yrkar bifall till koalitionens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med koalitionens förslag, det vill säga att bevilja bygglov. 
 
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 

 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 Pär Jansson. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Avgift: 45 802 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 132 Information rättsfall kulturmiljö 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Bygglovarkitekt Matilda Natt och Dag informerar om kulturvärden. Riksantikvarieämbetet 
har tagit fram en modell med hänsyn till kulturhistoriska, sociala och estetiska värden. 
 
I Plan- och bygglagen (PBL) räknas kulturvärden som ett allmänt intresse. All 
planläggning och ärenden om bygglov ska ske med hänsyn till kulturvärden. Ett 
bebyggelseområdes särskilda historiska, kulturhistoriska miljömässiga och konstnärliga 
värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara. 
 
Särskilt värdefull bebyggelse får inte förvanskas enligt PBL. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen har som en del i arbetet med kulturvärden och 
hållbarhetsperspektiv t.ex. gått ut med information på kommunens hemsida om att inte 
byta ut fungerande fönster. 
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§ 133 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 

 Arbete pågår med planer 

 Ärende om campingstugor i Långasjönäs 
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§ 134 Redovisning av delegationsbeslut 5:e maj 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 2021-03-31 – 2021-04-20. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2021-03-31 – 2021-04-20 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2021-03-31 – 2021-04-20 ByggR 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-05-05 

Sida 52(53) 

 
 
§ 135 Handlingar för kännedom 5:e maj 2021/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2021-03-31 – 2021-04-20 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2021-03-31 – 2021-04-20 ePhorte 
Handlingar för kännedom 2021-03-31 – 2021-04-20 ByggR 
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§ 136 Beslutsuppföljning 5:e maj 2021/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2021-04-20 
Ärenderapport mätning 2021-04-19 
 


