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§ 137 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Gitte Ejdetjärn (S) till att justera protokollet. 
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§ 138 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 139 Resultatrapport januari - april 2021/362 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa resultatrapport för perioden januari-april 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämndens verksamheter har upprättat resultatrapport för perioden januari-
april 2021. 
 
Byggnadsnämndens verksamheter lämnar en prognosavvikelse om plus 1 500 tkr helår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Resultatrapport byggnadsnämnden januari-april 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Verksamhetsstrateg Annelie Gustavsson 
Verksamhetscontroller Annette Ericsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 140 Detaljplan för Elleholm Elleholm 35:1 m.fl. (Tomatodlingen) 2017/3996 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2021-05-11 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2021-05-11, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Planarbetet har initierats av Elleholms Tomatodling AB som vill utveckla sin verksamhet. 
En ansökan om planläggning inkom 2017-11-27 och 2018-02-28 tog byggnadsnämnden 
beslut att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess.  
 
Syftet med planen är att möjliggöra för växthusodling, lager och verksamhetsanknuten 
försäljning. Inom planområdet ska det även finnas ytor för parkering, dagvattenhantering 
och erforderliga tekniska anläggningar. Planförslaget bekräftar pågående verksamhet 
med tomatodling i befintligt växthus samt möjliggör för att växthusanläggningen utökas 
söderut. Detta innebär att jordbruksmark tas i anspråk för fortsatt odling i växthus. 
 
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 3 oktober 2018, § 158 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 15 oktober - 5 november 2018. Totalt inkom 37 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse.  
 
Mellan samråds- och granskningsskede har ett utredningsskede följt och utredningar 
avseende trafik, buller, dagvatten och förorenad mark tagits fram. Utredningarna har nu 
inarbetats i planförslaget och byggnadsnämnden kan fatta beslut om att ställa ut 
detaljplanen för granskning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-11  
Plankarta, daterad 2021-05-11 
Planbeskrivning, daterad 2021-05-11 
Samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11  
Undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2021-05-11 
Naturvärdesbedömning, daterad 2015-01-26 
Trafikutredning, daterad 2020-09-28 
Trafikbullerutredning, daterad 2020-10-16, rev. 2021-04-15 
Dagvattenutredning, daterad 2020-11-17 
Miljöteknisk markundersökning, WSP, daterad 2021-01-14 
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Beslutet skickas till 
 
Sökande: Elleholms Tomatodling AB, XXX, Forsbackavägen 236, 375 90 Mörrum 
Mark- och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 142 Planändring Västerport Karlshamn 6:1 och 7:1 beslut om antagande 

2020/656 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2021-05-11, reviderat 2021-05-21 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2021-05-11, reviderad 2021-05-21, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 217, om 
reglemente för byggnadsnämnden, anta planändring för del av Karlshamn 6:1 och 7:1 
m.fl. (Västerport), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
  
Sammanfattning 
 
Detaljplanens syfte är att minimera överskottet bergmassor vid sprängning för att kunna 
förverkliga ett genomförande av detaljplanen. Ändringen innebär en höjning av 
föreslagen marknivå, vilket i sin tur innebär en minskning på cirka 65 % massöverskott 
vi sprängning, jämfört med det ursprungliga planförslaget.  
 
Detta är en planändring och inte en ny detaljplan, vilket innebär att det endast är 
frågorna som omfattas av ändringen som lämplighetsprövas i ärendet. Själva 
planändringen bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i den mening som avses 
i plan- och bygglagen (2010:900) och en ny miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har 
därför inte tagits fram. Däremot har ett tillägg till befintlig MKB tagits fram med 
kompletterade konsekvenser utifrån föreslagen ändring.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 24 mars 2021 att granskning skulle genomföras. 
Under tiden 29 mars – 19 april ställdes förslaget ut på granskning. Totalt inkom 20 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättat 
granskningsutlåtande. Negativa synpunkter rör främst exploateringen av Västerport 
överhuvud taget, vilket egentligen inte prövas i planändringen. Frågor om den nya 
sprängningen återkommer och därför finns sammanfattade svar i början på 
granskningsutlåtandet gällande exploateringen och sprängningen.   
 
I övrigt har inga större ändringar har gjorts efter granskningen. Endast ett vägdike i 
sydöstra delen av planområdet har ändrats från kvartersmark till naturmark. Ändringen 
bedöms inte vara väsentlig, utan endast en mindre justering.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-10, reviderad 2021-05-21 
Plankarta med inarbetade ändringar, skala 1:2000, daterad 2021-05-11, reviderad 2021-
05-21  
Illustrationskarta med inarbetade ändringar, skala 1:2000, daterad 2021-05-11, 
reviderad 2021-05-21  
Planbeskrivning, ursprunglig och kompletterande  
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-06-10, rev. 2020-08-27  
Miljökonsekvensbeskrivning, ursprunglig och kompletterande  
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Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-09, reviderad 2021-03-19 
Granskningsutlåtande, daterad 2021-05-11, reviderad 2021-05-21  
Rapport masshantering med bilagor, daterad 2019-03-19  
Dagvattenutredning, daterad 2020-09-10  
Riskanalys och vibrationsutredning, daterad 2021-02-24  
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) yrkar avslag på planförslaget 
eftersom de förordar en brandstation på platsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med liggande förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör/Mark och exploateringsingenjör Michael Mårtensson  
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-05-26 

Sida 12(67) 

 
 
§ 143 Detaljplan för Guö 1:31 - beslut om samråd 2018/2435 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2021-04-30, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om planbesked rörande upprättande av detaljplan på fastigheten Guö 1:31 
inkom i juli 2018 från fastighetsägaren. Byggnadsnämnden ställde sig i oktober 2018 
positiv till att pröva ansökan i en detaljplan.  
 
Planområdet är beläget vid Guövik, cirka en km söder om Åryds centrala delar. 
Planförslaget är i enlighet med Karlshamns kommuns översiktsplan Karlshamn 2030, 
antagen 2015 och aktualitetsprövad 2019.  
 
Planförslaget innebär att bebyggelse för bostäder, hotell och kontor möjliggörs inom 
planområdet. Vid ett antagande av planförslaget avses strandskyddet upphävas inom de 
delar som planläggs som kvartersmark och allmän plats gata. I övrigt kvarstår 
strandskyddet och planförslagets utformning avser sammantaget medverka till att syftet 
med strandskyddet värnas. 
 
Den befintliga värdshusbyggnaden av kulturhistoriskt värde kommer att bevaras och 
restaureras. Tillkommande byggnation tillåts i upp till 2,5 våning och avser ersätta 
befintliga flygelbyggnader runt värdshuset. Ny bebyggelse ska utgå från platsens 
kvalitéer och värdshusets arkitektur men samtidigt ges ett eget uttryck. Fasader ska 
utgöras av trä och tak kan med fördel ges en något brantare lutning.  
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-11 
Plankarta med bestämmelser, daterad 2021-04-30 
Planbeskrivning, daterad 2021-04-30 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2021-04-30 
Fastighetsförteckning, daterad 2021-05-xx 
Grundkarta, upprättad 2019, fastighetsredovisningen avser förhållandena 2021-05-xx 
Inventering och bedömning av träd på Guö 1:31, daterad 2020-03-09, rev. 2021-04-30 
Planeringsunderlag/Geoteknik, daterad 2021-04-30 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, daterad 2021-04-30 
VA-utredning, daterad 2021-04-30 
Trafikutredning, daterad 2021-04-30 
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Historisk inventering, 2020-02-11, rev. 2020-05-04 
Kulturhistorisk utredning, daterad 2020-03-09, rev. 2020-05-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Anders Värdshus i Guö AB, XXX 
Lloyd´s Arkitektkontor AB, XXX 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 144 XXX Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B2021-100 2021/1232 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30 § 1a plan- och bygglag (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om bygglov har sökanden fått 
möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Ett yttrande från 
sökanden inkom 2021-05-24. Yttrandet ändrar dock inte nämndens bedömning i 
ärendet. 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 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. 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-05-26 

Sida 15(67) 

 
 
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 
Yttrande från sökande över kommunicering, inkommen 2021-05-24. 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
Granne: XXX 
Granne: XXX 
 
 
Avgift: 3 752 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 145 XXX Tillsynsärende om olovlig byggnation 2019/3981 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att påföra byggherren XXX 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 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 2021-05-21. 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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
byggnadsnämnd 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. 
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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. 
Yttrande över kommunicering inkommen 2021-05-21. 
 
Beslutet skickas till:  
 
Byggherren: XXX 
Anmälarens ombud: Polaris Advokatbyrå, Advokat XXX, Sveavägen 64, 111 34 
Stockholm 
 
Avgift: 8 602 kronor    611-311-2021-687 
Enligt debiteringsunderlag 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 146 XXX Olovligt anläggande av sopbilsparkeringsplatser 2019/707 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att påföra byggherren XXX 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. 
 
Jäv 
 
Mats Bondesson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
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 2021-05-21. 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. 
 
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. 
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Beslutsunderlag 
 
Uträkning byggsanktionsavgift 
Situationsplan med byggsanktionsgrundande area och bilder på sopbilsparkering 
Verksamhetsbeskrivning sopbilsparkering 
Yttrande över kommunicering, inkommen 2021-05-21 
 
Beslutet skickas till:  
 
Byggherren: XXX  
 
Beslutet skickas för kännedom till:  
 
Anmälare av tillsynsärende:  
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 
 
Avgift: 93 275 kronor    611-311-2021-687 
Enligt debiteringsunderlag 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-05-26 

Sida 21(67) 

 
 
§ 147 XXX Olovlig byggnation av bastu vid allmän badplats utan bygglov och 

strandskyddsdispens 2020/2075 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 6 § 2 p plan- och byggförordningen (2011:338) utfärda 11 825 
kronor byggsanktionsavgift till byggherren XXX om bastubyggnaden inte tas bort från 
platsen inom 12 månader från detta beslut vunnit laga kraft.  
 
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 12 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 12 månader från 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 2021-05-24. 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. 
 
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).  
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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.  
 
Beslutsunderlag 
 
Byggsanktionsavgift eldstad uträkning 
Byggsanktionsavgift uträkning rökkanal-skorsten 
Uträkning byggsanktionsavgift olovlig bastubyggnation 
Beskrivning 
Foton 
Sit.plan 
Bastu bedöms ej vara lovbefriad komplementbyggnad 
Yttrande över kommunicering, inkommen 2021-05-24 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att tiden i de tre föreslagna att-satserna ändras från 
3 månader till 12 månader. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till:  
 
Byggherren: XXX 
 
För kännedom till: 
Miljöförbundet Blekinge Väst, 294 80, Sölvesborg 
 
 
Avgift: 20 685 kronor    611-311-2021-687 
Enligt debiteringsunderlag 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 148 XXX Anmälan om olägenhet av inrinnande ytvatten från angränsande 

fastighet B2021-110 2021/1236 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
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 föreslagit att tillsynsärendet ska avskrivas har anmälarna 
fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet.  
Ett yttrande från anmälarna inkom 2021-05-24. 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 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.  
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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 
Yttrande över kommunicering, inkommen 2021-05-24. 
 
Beslutet skickas till  
 
Fastighetsägaren: XXX 
 
Anmälare:  
XXX 
XXX 
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§ 149 XXX Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning B2021-175 

2021/1215 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglag (2010:900).  
 
Upplysningar  
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om bygglov har sökanden fått 
möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet.  
Ett yttrande från sökanden inkom 2021-05-13. Yttrandet ändrar dock inte nämndens 
bedömning i ärendet. 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet  
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 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 byggnadsnämndens 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.  
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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  
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 XXX, inkommen 2021-04-30  
Svar på remiss med erinran från XXX, inkommen 2021-05-01  
Bemötande av remissvar, inkommen 2021-05-03  
Yttrande över kommunicering från sökanden, inkommen 2021-05-13 
 
Beslutet skickas till  
 
Sökanden: XXX 
 
Grannar med erinran: 
XXX 
XXX 

 
 
 
Avgift: 3 752 kronor    611-311-2021-670 
Faktura skickas separat 
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§ 150 XXX, Bygglov för plank och tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av 

befintligt uterum B 2021-179 2021/1433 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglag (2010:900). 
 
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 bygglov för plank och för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av 
befintligt uterum på fastigheten XXX. 
 
Planket ska ersätta en häck som troligen dött på grund av närliggande utfört arbete med 
nedgrävning av ledningar. Tillbyggnaden med uterum bedöms planenlig, förutom att den 
utförs i tomtgräns, berörd granne hörs. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Planket är placerat på prickad mark 
som dessutom är u-område som är avsett för allmänna underjordiska ledningar. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till E.on, Karlshamn Energi AB och markförvaltare på 
kommunen. 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig senast 2021-05-25. 
Remissvar från Karlshamn Energi AB och remissvar och grannyttranden med erinran 
eller upplysningar kommer att redovisas till byggnadsnämndens sammanträde.  
Yttrande med erinran från XXX inkom 2021-05-11. 
Yttrande utan erinran från XXX inkom 2021-05-19. 
 
Kommunicering 
 
Yttrande med erinran har skickats till sökanden. Yttrande och bemötande av 
grannerinran, inkom 2021-05-24. Detta ändrar inte nämndens bedömning i ärendet. 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-05-26 

Sida 28(67) 

 
 
Motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Denna avvikelse bedöms inte vara liten eller förenlig 
med planens syfte som anger att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar.  
 
Det bedöms inte vara förenligt med god färg, form och materialverkan att bygga ett 
plank, det lämpliga bedöms vara en häck som de flesta närboende har bakom husen. 
De flesta grannar med likande hus har häckar, och därmed bedöms det inte lämpligt att 
släppa fram plank på prickad mark. Om bygglov beviljas kan det bli svårt att neka 
bygglov för fler liknande plank vilket inte bedöms lämpligt. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-05-07 
Detaljritning, inkom 2021-04-20 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-04-20 
Fasadritning, inkom 2021-03-18 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-03-18 
Situationsplan, inkom 2021-03-18 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-03-18 
Yttrande från XXX med erinran, inkom 2021-05-11 
Yttrande utan erinran från XXX inkom 2021-05-19. 
Yttrande och bemötande av grannerinran, inkommen 2021-05-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Granne: XXX 
 
Avgift: 3 872 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-05-26 

Sida 29(67) 

 
 
§ 151 XXX Bygglov i efterhand för stödmurar och marklov i efterhand för 

uppfyllnad B2020-181 2021/1435 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30§ och 35§ plan- och bygglag (2010:900). 
 
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 bygglov i efterhand för stödmurar och marklov i efterhand för uppfyllnad 
XXX. 
 
Murar har förlängts på tre ställen och uppfyllnad har skett 2020 utan bygglov och 
marklov. Tomten sluttade tidigare neråt på baksidan och gav en naturlig övergång till 
angränsande fastigheter på ett mjukt böljande sätt. 
 
Stödmurarna är byggda av sprängsten och mursten och har putsats på vissa ställen. 
Längden på byggda stödmurar uppskattas till runt 60 meter och arean på uppfyllnaden 
är 160 kvm enligt uppgift. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Markförvaltare som yttrat sig med erinran. Det går inte att 
teckna arrendeavtal som innebär privatisering av allmän plats som delvis har skett i 
slänten på baksidan av fastigheten. 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Tre yttranden med erinran har inkommit, se 
beslutsunderlag. 
 
Ägarna till angränsande fastighet i norr XXX tycker att murarna och uppfyllanden är för 
höga. XXX var tidigare naturligt kuperad och sluttande mot alla angränsande tomter. Nu 
är tomten höjd och helt plan/jämn, vilket bl.a. gör att deras tomt tyvärr domineras av en 
hög mur. 
 
Ägare till XXX, andra fastigheten norr om fastigheten XXX tycker muren ser ganska hög 
ut från hennes synvinkel vilket gör att hon inte ser naturen bakom, vilket hon gjorde 
tidigare. Om muren hade varit lite lägre, hade det varit bättre tycker hon. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Markförvaltare och negativa granneyttranden har kommunicerats 
till sökanden.  
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Sökandens bemötande vid kommunicering 
 
Som vi tidigare har nämnt skall åtgärden vidtas genom att minska på marknivån samt ta 
bort stenar från muren för att öppna upp utsikten för grannarna. Utifrån en av grannarna 
yttrande (XXX) framgår det önskemål om att den planerade muren är för hög och att det 
hade varit bättre om den sänktes till en lägre nivå. Detta önskemål kan tillgodoses 
genom att muren inte byggs i den höjd som framgår på ritningarna. 
 
När marknivån och muren har byggts på en lägre nivå kommer övriga grannars yttrande 
(XXX) ha blivit tillgodosedda eftersom att de i sitt yttrande skriver att marknivån och 
muren är för hög och skymmer deras utsikt. Utifrån grannars yttrande angående deras 
utsikt av naturen, kan åtgärder av planerade ritningar gällande marknivån justeras så att 
det blir en kuperad marknivå. Åtgärder som kan vidtas efter beslut är att trappstegen på 
kommunens mark plockas bort och återställs enligt ursprunglig utseende. Höjning på 
kommunens mark kan återställas enligt ursprungligt utseende om kommunen ej godtar 
förändring.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det bedöms olämpligt med 
stödmurarna och uppfyllanden som skett eftersom den inte tar hänsyn till 
omkringliggande marknivåer. På baksidan sett från kommunens mark och kyrkogården 
ser det lustigt ut med den höga uppfyllnad som skett på denna tomt. Det bedöms 
lämpligt att kommunens mark återställs till ursprunglig höjd och till ursprungligt 
utseende. På baksidan av tomten bedöms det lämpligt att åtminstone muren mot XXX 
tas bort helt eller byggs om till en lägre nivå eftersom två grannar på den sidan har yttrat 
sig med erinran samt att murens konstruktion åtminstone på den högsta delen i bakkant 
på tomten har en tveksam konstruktion och delvis lutar på fel håll. 
 
Motivering av beslut 
 
Byggnationen av mur sker på prickad mark som enligt detaljplanen ej får bebyggas. Det 
finns rättsfall på åtminstone högre murar på prickad mark där de inte i rättsfall bedöms 
vara en liten avvikelse. Detta bedöms inte som en liten avvikelse på grund av murarnas 
utformning, omfattning, naturförhållandena på platsen med en ursprungligen kuperad 
naturtomt och med tanke på att murarna i sin helhet är placerade på prickad mark som 
inte får bebyggas. Enligt mursakkunnig är det mycket tveksamt om muren av sprängsten 
är fackmässigt byggd och om hur beständigheten på den är. Muren lutar på vissa ställen 
på fel håll, och kalvning av muren mot grannfastigheten förekommer på ett ställe. Den 
planterade tujahäcken bedöms kunna skjuta ut löslagda stenar mot grannens fastighet. 
Uppfyllnaden medför störningar och betydande olägenheter för omgivningen enligt 9 
kapitlet 35 § 4 p plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Markuppfyllnaden, stödmuren och muren bedöms inte lämplig med hänsyn till natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt 2 kapitlet 6 § 
första stycket 1 p och tredje sista stycket plan- och bygglagen (2010:900)  
Markuppfyllnaden och stödmuren bedöms inte ha god form- färg- och materialverkan 
enligt 8 kap 1 § 1 p och 2 p plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden stödmur bedöms 
inte vara en liten avvikelse från detaljplanen som anger prickad mark som inte får 
bebyggas och bedöms inte heller inte vara förenlig med syftet med detaljplanen eller 
bestämmelserna enligt 9 kapitlet § 30 i plan- och bygglagen (2010:900).  
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Det bedöms inte lämpligt att bevilja bygglov i efterhand för stödmuren med 
hänvisning till:  
2 kap 6 § första stycket 1 p, 8 kap 1 § 1 p och 2 p, 8 kap 4 § 1p och 9 kapitlet 30 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Det bedöms inte lämpligt att bevilja bygglov i efterhand för stödmuren med 
hänvisning till:  
2 kap 6 § första stycket 1 p, 8 kap 1 § 1 p och 2 p och 8 kap 4 § 1p plan- och bygglagen 
(2010:900). 
9 kapitlet 35 § 1 p och 4 p och sista stycket med hänvisning till 2 kap 6 § första stycket 1 
p, 8 kap 1 § 1 p och 2 p plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-04-27, reviderad 2021-05-11 
Detaljplan, diarieförd 2021-05-10 
Bilaga, inkom 2021-05-06 
Bilaga, inkom 2021-04-25 
Yttrande, inkom 2021-04-25 
Yttrande, inkom 2021-04-25 
Yttrande, inkom 2021-04-25 
Epostmeddelande, inkom 2021-04-23 
Situationsplan, inkom 2021-03-30 
Situationsplan, inkom 2021-03-30 
Fotografi, inkom 2021-03-29 
Situationsplan, inkom 2021-03-23 
Bilaga, inkom 2021-03-22 
Fotografi, inkom 2021-03-22 
Fotografi, inkom 2021-03-22 
Fotografi, inkom 2021-03-22 
Fotografi, inkom 2021-03-22 
Fotografi, inkom 2021-03-22 
Skrivelse, inkom 2021-02-27 
Fotografi, inkom 2021-02-27 
Fasadritning, inkom 2021-02-27 
Fasadritning, inkom 2021-02-27 
Fotografi, inkom 2021-02-27 
Fotografi, inkom 2021-02-27 
Fotografi, inkom 2021-01-31 
Fotografi, inkom 2021-01-31 
Fotografi, inkom 2021-01-31 
Fotografi, inkom 2021-01-31 
Fasadritning, inkom 2021-01-31 
Fasadritning, inkom 2021-01-31 
Situationsplan, inkom 2021-01-31 
Teknisk beskrivning, inkom 2021-01-31 
Yttrande, inkom 2021-01-20 
Yttrande, inkom 2021-01-10 
Fotografi, inkom 2020-11-12 
Fotografi, inkom 2020-11-12 
Fotografi, inkom 2020-11-12 
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Fotografi, inkom 2020-11-12 
Fasadritning, inkom 2020-10-28 
Ansökan, inkom 2020-10-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun, markförvaltare Susanne Norlindh 
 
Avgift: 9 680 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 152 XXX Olovlig byggnation av stödmur och olovlig uppfyllnad 2020/2397 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 12 § 8 p plan- och byggförordningen (2011:338) föreslå att 
utfärda 22 231 kronor byggsanktionsavgift till byggherren och fastighetsägaren XXX om 
stödmurarna inte tas bort från fastigheten innan byggnadsnämnden fattar detta beslut 
om att utfärda byggsanktionsavgift. 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § 1 p plan- och byggförordningen (2011:338) föreslå att 
utfärda 10 642 kronor byggsanktionsavgift till byggherren och fastighetsägaren XXX om 
uppfyllnaden på fastigheten inte tas bort innan byggnadsnämnden fattar detta beslut om 
att utfärda byggsanktionsavgift. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs ges 
fastighetsägaren/byggherren möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i 
ärendet på nämndens sammanträde 2021-06-23. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit 
in till byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-06-21. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2020 fick stadsbyggnadsavdelningen kännedom om olovligt byggande på 
fastigheten. Efter samtal med fastighetsägaren konstaterades att en stödmur på 44,5 
lpm enligt fasadritningar samt lovpliktig uppfyllnad skett upp till runt 1,5 meter på runt 
200 kvm skett sommaren 2020 utan bygglov och startbesked. Bygglov i efterhand har 
sökts för muren och uppfyllnaden och detta prövas i en lovansökan för närvarande.  
 
Representant för byggherren har yttrat sig 2020-11-26 och hänvisar till ett samtal inför 
byggnation med representant för Stadsbyggnadsavdelningen mars eller april 2020. Som 
hon tolkade detta samtal behövs inget bygglov för byggnation av mur. Ingen anteckning 
från något telefonsamtal angående detta finns diariefört i diariesystemet. Det bedöms 
inte sannolikt att någon på stadsbyggnadsavdelningen medvetet via telefonsamtal sagt 
att 44,5 lpm mur med en höjd upp till 1,65 meter och 200 kvm markuppfyllad får byggas 
utan bygglov och marklov inom detaljplanerat område i långsträckta gränser mot 
grannfastigherna.  
 
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 krävs marklov för fyllning som 
inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt enligt 9 kapitlet 
11 §, 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. 
Enligt uppgift utfördes arbeteten under 2020. 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.   
 

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Fotocollage utseende före, under efter uppfyllnad och byggnation av stödmurar  
Byggsanktionsavgift stödmur uträkning  
Byggsanktionsavgift markuppfyllnad uträkning  
Yttrande från byggherrens representant 
 
Beslutet skickas till: 
 
Fastighetsägaren: XXX 
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§ 153 Karlshamn 2:1, Bygglov för nybyggnad av teknikbod B2021-64 2021/1237 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå 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 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 2021-05-19. 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 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 
Yttrande över kommunicering, inkommen 2021-05-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamn Energi AB, XXX, Box 174, 37423 Karlshamn 
Fastighetsägare: Karlshamns kommun 
 
 
Avgift: 5 628 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat 
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§ 154 XXX, Bygglov för nybyggnad av kiosk B2021-155 2021/1446 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglag (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av kiosk på fastigheten XXX. 
 
Åtgärden innebär en enkel rödfärgad träbyggnad på knappt 9 kvadratmeter med svart 
papptak, avsedd för försäljning av glass. Byggnaden placeras inne på tomten till Pys inn 
café o bistro och minst 6 meter från Saltsjöbadsvägen och minst 6 meter från infarten till 
MMG Marines försäljningslokaler. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Byggnadens placering och utformning har en liten omgivningspåverkan, den är lämplig 
för sitt ändamål och den har en god färg-, form- och materialverkan. 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Grannen i väster, MMG Marine AB ställer 
sig visserligen positiva till företagande i Vägga men uttrycker att parkeringsplatser är ett 
stort bekymmer. Det café med den nu föreslagna glasskiosken har inga egna 
parkeringsplatser och de menar att deras besökare använder MMG:s parkeringsplatser, 
vilket de ser som ett problem som nu också riskerar att bli större. 
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Kommunicering 
 
Remissyttrandet från MMG Marine AB inkom den 10 maj 2021 17:59:01 och har 
kommunicerats till ökande.  
Bemötande från sökanden inkom 2021-05-18. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-05-11 
Remissvar, inkom 2021-05-10 
Sektionsritning, inkom 2021-04-27 
Situationsplan, inkom 2021-04-20 
Planritning, inkom 2021-03-11 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-03-11 
Bemötande från sökanden, inkom 2021-05-18 
 
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 

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Pys Inn café o bistro, XXX, Saltsjöbadsvägen 55, 374 30 Karlshamn 
 
Fastighetsägare: XXX och XXX, Saltsjöbadsvägen 55 Lgh 1001, 374 30 Karlshamn 
 
Granne/Sakägare: MMG Marine Aktiebolag, Södra Hamnen Nogersund, 294 95 
Sölvesborg  
 
 
Avgift: 10 778 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 155 XXX Bygglov för nybyggnad av garage/carport, B2021-95 2021/1359 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b § 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 garage/carport på fastigheten XXX. 
 
Byggherren, XXX, inkom den 15 februari 2021 med ett bygglov för att få uppföra ett 
garage/carport på fastigheten XXX. 
 
Hans byggnad kommer att bli 538mm högre än vad detaljplanen säger. Detta är en 
avvikelse från detaljplanen med 15,37%. 
 
Detaljplanen, A347, säger att huvudbyggnaden på fastigheten får ha en nockhöjd på 8m 
medan den del av fastigheten som har plus-markerad för ändamålet att ha 
uthus/gårdshus endast tillåter en nockhöjd på 3.5 m. Det nya garaget/carport har en 
höjd till nock på 4,038m. 
 
I tidigare bygglov (Dnr: 2014/1599 med delegationsbeslut 22029/2014: om- och 
tillbyggnad av bostadshus samt rivning av uthus) fanns det med ett garage som hade en 
nockhöjd på 4m, alltså 38mm lägre, som beviljades. Byggandet av det garaget slopades 
och utgick ur ärendet. 
De uthus som revs på platsen var till ytan ganska mycket större än det nu aktuella 
garaget/carport men tyvärr så har vi inga uppgifter vilken nockhöjd dessa hade. 
 
Den avvikelse som åtgärden innebär är i faktiska tal liten och på grund av detta och 
platsens förutsättningar bedöms avvikelsen sammantaget som liten och förenlig med 
planens syfte. 
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 70m²  
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-05-26 

Sida 41(67) 

 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Platsen för byggnationen gränsar i norr mot Marinkompaniets varvs-och båtverksamhet 
och i söder mot området Bergsplatån där husen är betydligt högre placerade.  
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärende att bygglov kan ges med 
liten avvikelse.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Upplysningar 
 
Grannar har getts möjlighet till yttrande. Ingen erinran har inkommit 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-05-03 
Ansökan, inkom 2021-02-15 
Situationsplan, inkom 2021-02-15 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-02-15 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 6 323 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är reducerad med 4/5. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura 
skickas separat. 
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§ 156 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus B2021-249 

2021/1419 
 
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.  
 
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 enbostadshus på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Byasjön inom strandskyddat område. 
Marken är idag: orörd naturmark.  
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: I anslutning till sökt tomt ligger i nordost ett 
av Skogsstyrelsen utpektat naturvärde, barrsumpskog. I nästan direkt anslutning öster 
om sökt tomt, delvis överlappande och söder om naturvärdet ovan, finns en utpekad 
nyckelbiotop i form av sumpskog där al och glasbjörk dominerar. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Områden består till största delen av löv-/barr-skog. Landskapet kan inte anses 
vara speciellt öppet. Det finns ingen strand, men en brant backe ner till sjökanten. 
Sjön ligger dock på andra sidan av vägen som gränsar mot huset. På den sida av vägen 
som är mot sjön är en ganska hög "kulle" vilken skymmer sikten mot sjön och personer 
som (mot förmodan) kan befinna sig vid sjön kommer inte kunna bli iaktagna från huset. 
 
Ett fåtal träd kommer behöva fällas, men hela idén med byggnationen är ett hus som 
harmoniserar med naturen. 
 
Sökanden menar vidare att ansökt åtgärd inte påverkar platsens värden.  
 
Sökandens beskrivning av åtgärden: Uppförande av enfamiljsbostad. Huset som 
planeras kommer vara väldigt väl anpassat till miljön. Tanken är träpanel som behandlas 
med järnvitriol för en naturlig färg och som smälter in i naturen. Husets storlek är tänkt 
omkring 150kvm med tillhörande garage med en yta om ~50kvm. 
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Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och bedömer att det av 
sökanden angivna skälet; att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften, inte är tillämpbart i detta fall. Detta på 
grund av marken är tillgänglig för allmänheten idag och består av naturmark. 
 
Vidare bedömer Miljöförbundet att det saknas andra tillämpbara särskilda skäl som kan 
tillämpas i detta fall. Det finns därmed inte förutsättningar för att bevilja dispens. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttrande från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökande har fått möjlighet att bemöta remissyttrandet. Något bemötande har inte 
inkommit.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl saknas 
och att förslag till beslut bör bli att ansökan avslås. Platsen är inte ianspråktagen som 
tomt eller för bebyggelse sedan tidigare. Inget av de andra särskilda skälen bedöms 
heller som tillämpbara. Platsen är idag tillgänglig för allmänheten och består av 
naturmark.  
 
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: 2021-05-07 
Remissvar, inkom 2021-04-28 
Fotografi, 1, inkom 2021-04-15 
Fotografi, 2, inkom 2021-04-15 
Fotografi, 3, inkom 2021-04-15 
Fotografi, 4, inkom 2021-04-15 
Fotografi, 5, inkom 2021-04-15 
Fotografi, 6, inkom 2021-04-15 
Fotografi, 7 mot vattendrag, inkom 2021-04-15 
Fotografi, 8, inkom 2021-04-15 
Situationsplan, inkom 2021-04-15 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-04-15 
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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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§ 157 XXX Strandskyddsdispens för rivning av byggnader, nybyggnad av 

fritidshus m.m. B2021-104 2021/1420 
 
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 rubricerad åtgärd i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som fastighetens yta upptar 
vid datum för beslut om dispens.  
 
att villkora beslutet om dispens med: att fastighetsgräns mot öster tydligt ska 
markeras/avgränsas av stenrad, staket, häck eller liknanden.  
 
Upplysningar 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus,  komplementbostadshus och mur på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från havet inom strandskyddat område. 
Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser och preliminär beräkning av yta efter 
sökandens uppgifter visar att föreslagen bebyggelse är i enlighet med bestämmelser i 
områdesbestämmelserna om attefalls undantag i lagstiftningen används.  
 
Marken är idag: använd tomtmark. Idag finns äldre fritidshus och äldre 
komplementbyggnad i dåligt skick. Sökanden planerar att riva dessa och ersätta dem 
med nya byggnader i enlighet med ansökan.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: redan är ianspråktaget på ett sådant 
sätt att det inte påverkar strandskyddets syften. Samt att berörd granne inte har något 
emot byggnationen.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Marken är idag tomt och bebyggs med byggnader. Nytt fritidshuset placeras 
på i princip samma plats som äldre fritidshus som ska rivas.  
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Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Om träd tas ner så kan 12:6 samråd krävas med Länsstyrelsen. 
Miljöförbundet uppmärksammar även sökanden på åtgärd utanför berörd fastighet som 
troligtvis uppförts utan dispensbeslut.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden. Bemötande från 
sökanden inkom 2021-05-15.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger.  
 
Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-05-10 
Remissvar, inkom 2021-04-19 
Nybyggnadskarta, inkom 2021-03-23 
Fotografi, 1, inkom 2021-03-14 
Fotografi, 2, inkom 2021-03-14 
Fotografi, 3, inkom 2021-03-14 
Fotografi, 4, inkom 2021-03-14 
Fotografi, 5, inkom 2021-03-14 
Karta, Höjder, inkom 2021-03-09 
Ansökan, inkom 2021-02-18 
Bemötande från sökanden 2021-05-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 9 996 kronor   611-311-2021-643 
(faktura skickas separat) 
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§ 158 XXX Strandskydds. för schaktning/fyllning för byte av va-ledning B2021-206 

2021/1421 
 
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 rubricerad åtgärd i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till transformatorstationen får endast tas i anspråk den yta som schakten 
och arbetena med nedläggning av ledning upptar på marken. 
 
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 schaktning/fyllning på fastigheten XXX, för nedläggning av va-ledning. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från havet inom strandskyddat område. 
Marken är idag: tomtmark. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett : Särskilt skäl är att enligt miljöbalken 7 kap. 18 c 
§ genom mycket angeläget intresse. Dispensen möjliggör utbyte av befintlig 
vattenledning samt anslutning till kommunalt avloppssystem. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Området är en gammal utfyllnad. Området består av småbåtsbryggor och 
utfyllnaden används till parkeringsplats. Schaktning behöver ske över vägen till 
fastigheterna. 
 
Tärnöbolagen AB planerar för byte av befintlig vattenledning och anslutning till 
kommunalt vatten och avloppssystem som tillhör Karlshamn Energi. Fastigheterna XXX 
ska ansluta sig med en gemensam kopplingspunkt. Schaktning kommer att ske på land. 
Sträckan är ca 25 meter. Vatten- och avloppsledningarna kommer att kopplas på 
befintligt system med hjälp av pråm enligt bifogad karta. Längden på ledningarna i 
vattnet är ca 250 meter. 
 
Anmälan om vattenverksamhet för den del av ledning som är placerad i vatten har 
inlämnats till Länsstyrelsen.  
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Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och anser att det särskilda 
skälet annat angeläget intresse tyvärr inte är tillämpbart. Däremot borde det särskilda 
skälet behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt angeläget intresse vara 
tillämpbart på Va-ledning som möjliggör dricksvattenförsörjning. Miljöförbundet har inget 
att invända mot att dispens ges. 
 
Miljöförbundet lämnar dessutom information om utfyllt område. I ansökningshandlingar 
framkom att området där ledningar ska förläggas utgörs av äldre utfyllnad på fastigheten 
XXX. Historiska foton som miljöförbundet analyserat pekar också mot detta dock saknas 
miljöförbundet information om fyllnadsmassornas ursprung. Om överskottsmassor 
uppstår vid arbetet med schakten m.m. så behöver massorna provtas för att de ska 
kunna klassificeras och vidare hanteras på rätt sätt. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökande har inte inkommit med något bemötande. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger.  
 
Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-05-10 
Remissvar, inkom 2021-05-07 
Skrivelse, fullmakt för Tärnöbolagen att företräda sökanden, inkom 2021-03-29 
Situationsplan, inkom 2021-03-29 
Fotografi, inkom 2021-03-29 
Ansökan, inkom 2021-03-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 4 998 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 159 XXX Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av 

fritidshus i efterhand B2021-57 2021/1424 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 
7 kap. 15 § samma balk för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av fritidshus i 
efterhand i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som fastighetens yta upptar 
vid datum för beslut om dispens. 
 
Upplysningar 

 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av fritidshus i efterhand på fastigheten 
XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Starsjön inom strandskyddat område. 
Marken är idag: i anspråkstagen och använd tomt till bostadshus.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: på platsen för planerad tillbyggnad finns klippt gräsmatta.  
 
Enligt sökanden fanns det innan1994 en byggnad på tomten som sedan flyttas till annan 
fastighet. På fastigheten XXX byggdes ca år 1995 ett nytt hus.  
 
Sökanden har varit i kontakt med Länsstyrelsens landsarkiv i lund men inte kunnat 
redovisa någon dispens för när den äldre byggnaden flyttades och ny uppfördes runt år 
1996.  
 
Handlingar finns i kommunens centralarkiv för bygglov på ny byggnad från ca 1995.  
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Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och informerar om att de 
lokaliserat en byggnad på fastigheten från innan 1975. Dock så verkar den ha ersatts 
med en annan byggnad ca 1995 och det finns enligt deras kännedom ingen 
strandskyddsdispens för den nya byggnaden. Miljöförbundet anser det lämpligt att pröva 
den nya byggnaden i efterhand så att den har dispens och inte bara framtida 
tillbyggnader via dispens.  
 
Miljöförbundet anser vidare att platsen där tillbyggnad planeras är anordnad med klippt 
gräsmatta och på ett sådant kort avstånd till stranden att allmänhetens tillträde är 
minimalt i dagsläget och förblir minimalt med tillbyggnadens utformning. Det blir alltså 
ingen förändring.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att denne önskar få även befintlig byggnad prövad i aktuell 
dispens. Detta medför en prövning av dispens i efterhand. Sökanden har vidare 
redovisat med kvitton när nuvarande byggnad uppförts och med vittnesmål från granne 
att byggnad även tidigare stod på platsen.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det fortfarande inte är helt utrett att 
platsen har varit ianspråktagen på ett lagligt sätt sedan innan 1975. Dock har den 
löpande varit bebyggd med en byggnad sedan innan 1975.  
 
Motivering av beslut 
 
Vid dispensprövningen ska det göras en intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § 
miljöbalken. Den proportionalitetsprincip som bestämmelsen ger uttryck för utgör en 
slutlig kontroll av att en nekad dispens inte är orimlig med hänsyn till bestämmelserna i 
det enskilda fallet. Prövningen kan inte begränsas till bara de omständigheter som 
räknas upp i 7 kap. 18 c § första stycket miljöbalken. 
Utrymmet för att ge dispens för en åtgärd som inte ryms inom nämnda bestämmelse är 
dock mycket litet (se Högsta domstolens dom den 29 december 2020 i mål T 6460-19). 
 
Det är sökanden som ska bevisa att förutsättningar för dispens är uppfyllda. Sökanden 
har via arkivsökningar försökt ta reda på om dispens finns för byggnad från 1995 men 
har inte lyckats lokalisera något beslut.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att vid en intresseavvägning och 
proportionalitetsprincipen är det inte rimligt att neka dispens i efterhand för ny byggnad 
som stått på platsen sedan 1995 med beviljat bygglov. Byggnad har stått på platsen 
sedan innan 1975 men har 1995 ersatts av annan byggnad. Det skulle bli alltför stort 
intrång och konsekvenser för den enskilde i detta fall om den skulle behöva riva 
byggnad för att dispens inte finns.  
 
Platsen där tillbyggnad planeras är anordnad med klippt gräsmatta och på ett sådant 
kort avstånd till stranden att allmänhetens tillträde är minimalt i dagsläget och förblir 
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minimalt med tillbyggnadens utformning. Det blir alltså ingen förändring vad gäller 
allmänhetens tillträde till platsen och ingen skada på värden vad gäller djur- och växtliv.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör därför bedömningen att strandskyddsdispens bör kunna 
beviljas för nybyggnad av enbostadshus i efterhand samt tillbyggnad av enbostadshus. 
Tomten har varit bebyggd med byggnad sedan innan 1975 och det särskilda skälet 
redan ianspråktaget på ett sådant sätt att det inte påverkar strandskyddets syften bör 
vara tillämpbart.  
 
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: 2021-05-10 
Epostmeddelande, Tillägg till ansökan om dispens, inkom 2021-04-28 
Epostmeddelande, bemötande kommunicering, inkom 2021-03-23 
Skrivelse, inkom 2021-03-23 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-03-03 
Fotografi, inkom 2021-02-02 
Fotografi, inkom 2021-02-02 
Situationsplan, inkom 2021-02-02 
Fasadritning, inkom 2021-02-02 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-02-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 9 996 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 160 XXX Strandskyddsdispens rivning samt nybyggnad av 

komplementbyggnad, tillbyggnad av enbostadshus mm B2021-000066 2021/1429 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 
7 kap. 15 § samma balk rivning samt nybyggnad av komplementbyggnad, tillbyggnad av 
enbostadshus och nybyggnad av enbostadshus i efterhand, i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisad på till beslutet 
hörande karta. 
 
Upplysningar 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för rivning samt nybyggnad av komplementbyggnad, tillbyggnad av enbostadshus och 
nybyggnad av enbostadshus i efterhand, på fastigheten XXX. Ansökan innehöll även 
nybyggnad av större komplementbyggnad som har bedömts kunna gå under undantaget 
i miljöbalken för jordbrukets/skogsbrukets behov. Se vidare resonemang nedan. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökta åtgärder är belägna mindre än 100m från Mörrumsån inom strandskyddat 
område.  
 
Marken är idag: delvis ianspråktagen bostadstomt och delvis skogsområde eller öppen 
mark för ex betesmark som nyligen genomgått en större avverkning av skog.  
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: flera riksintressen, friluftsliv, naturvård, rörligt 
friluftsliv, försvarsmakten och den intilliggande Mörrumsån av Natura 2000 och skyddat 
vatten, riksintresse för yrkesfisket.  
 
Sökandens beskrivning av åtgärderna:  
1: 2 st tillbyggnader på befintligt bostadshus, tillbyggnad av matrum i öst samt 
tillbyggnad av sovrumsdel i norr 2: Nybyggnation av ekonomibyggnad innehållande 
utrymme för verkstad, djurhållning samt vedhantering, Verkstad i syfte att förvara samt 
reparera maskiner som används på gården, utrymme för getter/får under vinterhalvåret 
samt hantering och förvaring av ved från egen skog. 
3: Rivning av befintlig ekonomibyggnad (innehåller idag enkelt kök och delvis 
uppvärmda ytor) för att ersätta denna med en ny byggnad avsedd för korttidsuthyrning. 
Iordningställa byggnaden för uthyrning på kort tid, främst till turister till boende. 
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Byggnaden kommer stå på samma ställe som befintlig byggnad, nockhöjd kommer 
höjas till samma höjd som intilliggande ekonomibyggnad. 
 
Bostadshus är enligt sökanden byggt 1992 och dessförinnan fanns ett hus på samma 
plats som brann ner, bygglov finns för befintligt bostadshus. Befintliga 
ekonomibyggnader är äldre.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden:  
Marken som berörs är idag trädgård och gårdsplan till befintligt hus och 
ekonomibyggnader. Påverkas ej då byggnader kommer att ligga inom område som idag 
är trädgård, de byggnader som kan ses från ån finns redan idag. Tillbyggnad och 
nybyggnation kommer inte påverka möjligheten att vistas i strandområdet, höjdskillnader 
ner mot ån är stora och blivande byggnad kommer inte synas från ån. Sökande har 
inlämnat foton i två omgångar. Vid de nyare fotona inlämnades info: Under början av 
året har avverkning inom fastigheten gjorts i samband med restaurering av betesmark. 
Rishögar och grenar som syns på bilderna kommer flisas, den stora rishögen ligger 
delvis där vi vill bygga ekonomibyggnaden. 
 
Sökandens beskrivning av särskilt skäl:  
Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften. 
 
Kartgranskning:  
På flygfoto från 1970 så kan man inte se något bostadshus på platsen. Sökanden har 
angett att bostadshuset är byggt 1992 och att det dessförinnan fanns ett hus på samma 
plats som brann ner. På flygfoto från 1997 kan bostadshus ses. Huset som brann ner är 
uppfört efter 1975 
 
På flygfoto från 1960 finns bara den större längan i väster med, inga andra byggnader.  
 
Tidigare dispenser 
Stadsbyggnadsavdelningen och Miljöförbundet har inte kunnat hitta några beviljade 
strandskyddsdispenser för befintliga byggnader på fastigheten i kommunens arkiv eller i 
länsstyrelsens moderna arkiv.  
 
Sökanden har varit i kontakt med Länsstyrelsens landsarkiv i lund men inte kunnat 
redovisa några dispenser för befintliga byggnader och framförallt inte för när den äldre 
byggnaden brann ner och ny uppfördes efter en tid.   
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och bedömer att det inte finns 
förutsättningar att bevilja dispens då det saknas underlag för bedömning om platsen är 
lagligen ianspråktagen. Miljöförbundet anser det lämpligt att pröva det nya bostadshuset 
i efterhand så att det har dispens och inte bara framtida tillbyggnader via dispens.  
 
Den större komplementbyggnaden som är tänkt för vedförråd, verkstad och djurhållning 
bedöms enligt Miljöförbundet kunna påverka riksintressena på platsen och 
Länsstyrelsen bör därför ges möjlighet att bedöma om de bedömer att riksintressena 
påverkas.  
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Miljöförbundet informerar i sitt yttrande om situationen vad gäller avlopp på platsen. 
 
Miljöförbundet har även i ett senare skede vid remissvar daterat 2021-05-12 bedömt att 
den större komplementbyggnaden för bl.a. vedförvaring och djurhållning kan gå under 
det undantag i miljöbalken om komplementbyggnader för jordbrukets och skogsbrukets 
behov.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttrandet från Miljöförbundet Blekinge Väst har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökandens utveckling av sina argument efter kommunicering av Miljöförbundets 
yttrande. Angående ekonomibyggnaden så kommer den att vara placerad i skarven 
mellan ianspråktagen trädgård och betesmark. Ca hälften av byggnaden kommer att stå 
på vad som i dag är gräsmatta i trädgården och hälften där djur har gått. Val av plats är 
absolut nödvändig och byggnaden kan av två anledningar inte stå på annan plats på 
fastigheten.  
1) I byggnaden kommer det att vara ett nytt pannrum vilket gör att byggnaden måste 
vara placerad nära bostadshuset. Det finns inga andra ytor som är mer lämpliga att 
placera byggnaden på. Pannrummet kommer utgöra ca. 6 % av den totala byggnadens 
area. Resterande del är för jordbruksverksamhet.  
2) Gården har sina betesmarker längs med ån som samtliga ligger inom strandskydd. 
Gården mottar stöd för restaurering av betesmarker längs med Mörrumsån vilket gör att 
djuren behövs på gården. Djuren ska födas upp ekologiskt med lösdrift och utevistelse. 
För att djuren ska ha tillgång till utevistelse är det nödvändigt att deras byggnad ligger i 
anslutning till betesmarken. Eftersom det går en väg mellan betesmarken och övrig 
mark går det heller inte att placera byggnaden på andra sidan vägen eftersom djuren då 
inte kommer till betesmarkerna.  
 
Enligt en text på Naturvårdsverkets hemsida framgår följande:  
”Det finns vissa byggnationer och åtgärder som inte omfattas av det generella förbudet, 
och som därför inte heller behöver dispens prövas.  
Ekonomibyggnader eller andra anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för 
näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av 
undantaget. Kraven är då att anläggningen eller åtgärden är omedelbart avsedd och 
behövlig för näringen och att den måste ligga inom strandskyddsområde. En sådan 
byggnad får inte utformas så att den ens tillfälligt kan utnyttjas som bostad. 
Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget.”  
 
Vi menar att den byggnad som vi vill göra omfattas av undantaget. Byggnaden är 
omedelbart avsedd för och behövlig för jordbruket och det finns ingen annan plats som 
den kan ligga på som är utanför strandskyddet. Medskickade foton visar att byggnaden 
inte kommer att vara synlig från ån, den ligger även så nära gårdscentrum att det inte är 
rimligt att tro att vilda djur påverkas, tvärtom hade det fått en större avskärmande effekt 
om ett nytt gårdscentrum etableras på annan plats även om det är utanför 
strandskyddet.  
 
Sökande har varit i kontakt med XXX på Hembygdsföreningen i Mörrum. Medskickade 
foton och uttalande från XXX visar att det har funnits ett bostadshus på platsen redan på 
tidigt 1900 tal. Bilaga inkommen 2021-03-23. Han anför bland annat att gården ( läs 
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bostadshuset som sedermera brann ner) uppfördes ca 1883, huset brann ca1919 och 
gården på fotot byggdes ca 1938. Foton finns till skrivelsen. 
 
Är man på plats så ser man att bostadshuset bara syns delvis från ån och att tänkta 
tillbyggnader inte kommer att vara synliga från ån.  
 
När det nuvarande bostadshuset byggdes i början på 90 talet var dåvarande ägaren i 
kontakt med kommunen och det meddelades att dispens inte behövdes eftersom de 
kunde visa var den gamla grunden fanns. Huset har således byggts korrekt efter den 
tidens bedömning. Är det så att kommunen nu gör bedömningen att dispens från 
strandskyddet ändå behövs för bostadshuset ansöker vi i så fall härmed om dispens 
från strandskyddet även för vårt befintliga bostadshus.  
 
De åtgärder vi ansöker om dispens för kommer att bidra till att markerna sköts och hålls 
betade vilket gör att beteslandskapet kan bevaras. Det gör också landskapet mer 
tillgängligt för allmänheten både för fiske och friluftsliv.  
 
Vi har pratat med flera personer som bor, och har bott i bygden länge. Samtliga 
bekräftar att det har funnits ett boningshus på platsen men ingen av dem har haft något 
foto. Det enda vi har hittat är det bifogade som vi fått från hembygdsföreningen. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att dispens bör prövas i efterhand för 
bostadshuset. Enligt flera äldre kartunderlag finns beskrivet att byggnad funnits på 
platsen länge. Dock har inte kunnat bevisas att det funnits byggnad på samma plats 
hela tiden under kontinuerlig tid och inte heller att den har haft dispens från 
strandskyddet när den byggdes upp. Att större ansökt komplementbyggnad skulle kunna 
gå under undantaget för jord- och skogsbruk enligt miljöförbundet beskrivs mer under 
rubriken motivering av beslut.  
 
Motivering av beslut 
 
Ansökan innehåller både saker som ska göras i nutid och saker som redan gjorts där 
dispens måste prövas i efterhand.  
 
Vid dispensprövningen ska det  göras en intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § 
miljöbalken. Den proportionalitetsprincip som bestämmelsen ger uttryck för utgör en 
slutlig kontroll av att en nekad dispens inte är orimlig med hänsyn till bestämmelserna i 
det enskilda fallet. Prövningen kan inte begränsas till bara de omständigheter som 
räknas upp i 7 kap. 18 c § första stycket miljöbalken.  
Utrymmet för att ge dispens för en åtgärd som inte ryms inom nämnda bestämmelse är 
dock mycket litet (se Högsta domstolens dom den 29 december 2020 i mål T 6460-19). 
 
Det är sökanden som ska bevisa att förutsättningar för dispens är uppfyllda. Sökanden 
har via arkivsökningar försökt ta reda på om dispens finns för byggnad från 1992 men 
har inte lyckats lokalisera något beslut.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att vid en intresseavvägning och 
proportionalitetsprincipen är det inte rimligt att neka dispens i efterhand för ny byggnad 
som stått på platsen sedan 1992. Det skulle bli alltför stort intrång och konsekvenser för 
den enskilde i detta fall om den skulle behöva riva byggnad för att dispens inte finns.  
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Sökanden har redovisat flera äldre kartor och foton att det har stått ett äldre hus på 
platsen under längre tid. Dock visar granskning av flygfoton på att det inte varit ett hus 
där bestående under tiden från det byggdes tills nu. Huset har enligt utsago brunnit ner 
och byggts upp. Den senaste gången detta gjordes var efter 1975 när strandskyddet 
inträdde i sin nuvarande form.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör därför bedömningen att strandskyddsdispens bör kunna 
beviljas för nybyggnad av enbostadshus i efterhand samt tillbyggnad av enbostadshus, 
rivning av komplementbyggnad och nybyggnad av komplementbyggnad i nutid. Tomten 
har varit bebyggd med byggnad sedan innan 1975 och det särskilda skälet redan 
ianspråktaget på ett sådant sätt att det inte påverkar strandskyddets syften bör vara 
tillämpbart då alternativet är alltför långtgående intrång i den enskildes rättigheter.  
 
Miljöförbundet har efter att fått ta del av mer detaljerar information om avkastning från 
jordbruk/skogsbruk och dess inverkan på sökandens inkomst tillsammans med mer 
information om den djurhållning och skogsnäring som bedrivs gjort bedömning( efter 
önskemål från sökanden) att komplementbyggnad kan ingå i det undantag som gäller i 
miljöbalken enligt undantag för jord- och skogsbruk. Sökanden har därför önskat att den 
inte ska hanteras i aktuellt ärende.  
 
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: 2021-05-12 
Fotografi, från väg mot hus och blivande lada, inkom 2021-04-20 
Fotografi, från ån upp mot huset, inkom 2021-04-20 
Fotografi, från blivande lada mot vägen, inkom 2021-04-20 
Fotografi, bostadshus mot ån, inkom 2021-04-20 
Fotografi, blivande lada, inkom 2021-04-20 
Bilaga, inkom 2021-04-20 
Bilaga, inkom 2021-03-23 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-03-10 
Fotografi, bild 1 bostadshus, inkom 2021-02-04 
Fotografi, bild 2 länga, inkom 2021-02-04 
Fotografi, bild 3 mindre komplementbyggnad, inkom 2021-02-04 
Fotografi, bild 4 mindre komplementbyggnad, inkom 2021-02-04 
Situationsplan, inkom 2021-02-04 
Karta, Äldre karta, inkom 2021-02-04 
Karta, Flygfoto från 1961, inkom 2021-02-04 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-02-04 
Skrivelse från Miljöförbundet angående undantag för jordbruket/skogsbrukets behov, 
inkom 2021-05-12 
Karta Tomtplatsavgränsning, daterad 2021-05-12 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Ombud: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 9 996 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 161 XXX, Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus med balkong B2021-243 

2021/1432 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan men stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglag (2010:900) och 8 kap 17 § 
och 8 kap 13§ plan- och bygglag (2010:900). 
 
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 bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus med balkong på fastigheten 
XXX. 
 
Förslaget innebär en ny balkong på ca 11 kvm, balkongen föreslås ha ett djup på 3 
meter och en bredd på 4 meter. Balkongen placeras 1,7 meter över marken.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A 275. 
Åtgärden är placerad helt på prickad mark. Fastigheten ligger inom område som 
omfattas av bevarande och utvecklingsplanen, och har i denna en grön klassning, 
fastighet med högt kulturhistoriskt värde.  
 
I bevarande och utvecklingsplanen beskrivs byggnaden så här:  
”Det burgna hörnhuset är från alla sidor välexponerat och har en utformning typisk för 
Karlshamn och det tidiga 1800-talet. Entrén från Drottninggatan har byggts igen, 
träpanelen har förenklats något och det högresta taket har klätts med eternit men 
fasadkompositionen och de rena takfallen är bevarade.”  
 
Motivering av beslut 
 
Bygglov ska ges för åtgärder inom ett område med detaljplan om åtgärden stämmer 
överens med detaljplanen enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900), åtgärden 
stämmer inte överens med detaljplanen eftersom den placeras på mark som inte får 
bebyggas (prickad mark). Åtgärden bedöms inte utgöra en lite avvikelse.  
 
Åtgärden uppfyller inte heller varsamhetskravet, 9 kap 17§ eller förvanskningsförbudet 9 
Kap 13 § plan- och bygglagen (2010:900) eftersom åtgärden inte passar byggnadens 
karaktärsdrag. En stor balkong bedöms förvanska byggnaden.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-05-07 
Planritning, inkom 2021-04-23 
Skrivelse, inkom 2021-04-23 
Bilaga, inkom 2021-04-13 
Fasadritning, inkom 2021-04-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Avgift: 3 752 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 162 Spiggen 4 (Erik Dahlbergsvägen 101), Bygglov för ändrad användning av 

lokal (till padelhall) B2021-43 2021/1434 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31c § 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 ändrad användning av lokal (till padelhall) på fastigheten 
Spiggen 4 (Erik Dahlbergsvägen 101). 
 
Byggnaden på fastigheten Spiggen 4, används i dagsläget inte till någonting, ansökan 
innebär en ändring av användningen till två st 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 AB, Fritidsenheten 
Karlshamns kommun, Trafikenheten Karlshamns kommun. Se beslutsunderlag. 
 
Trafikenheten påpekade i sitt yttrande att det saknades parkeringsplatser och föreslog 
även cykelparkeringar. Sökande är ändrat sitt förslag så att det nu innehåller fler 
parkeringar 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
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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 
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.  
 
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 
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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 

 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 

 Miljöförbundets godkännande efter att sökande har provtagit och eventuellt 
vidtagit nödvändiga saneringsåtgärder. 

 
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: Her Invest Sweden AB, XXX, Lastavägen 26, 274 92  Asarum 
Fastighetsägare:  
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 16 985 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 163 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 

 Möten och utbildningar 

 Möte med Länsstyrelsen om intresse för jordbruksmark och exploateringar av 
denna 

 Möten med Projekt, mark och exploateringsavdelningen om pågående planer 
och prioriteringar av dessa 

 Planering av Arkitekturveckan 2021 

 Uteserveringar och hur den antagna policyn efterlevs 

 Besök i nya punkthuset på Stationsområdet, stort behov av hyresrätter i 
Karlshamn 

 Stor arbetsbelastning på stadsbyggnadsavdelningen, många ärenden. 
Avdelningen kommer under fyra månader att förstärkas med en tjänst från vecka 
31. 

 Karlshamns kommun har tackat ja till att vara pilotkommun i projektet 
Rörelsefaktor som är ett forskningsprojekt för att få unga i rörelse. Detta är ett 
projekt tillsammans med Fojab och innebär att man redan i planarbetet planerar 
för att få unga i rörelse. 
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§ 164 Redovisning av delegationsbeslut 26: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 2021-04-21 – 2021-05-10. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2021-04-21 – 2021-05-10 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2021-04-21 – 2021-05-10 ByggR 
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§ 165 Underrättelser från Lantmäteriet 26:e maj 2021/83 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2021-04-28 Matvik 1:2 och Matvik 

1:146 

Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering 

Matvik 1:2 och Matvik 1:146. 

K20352 

 

2021-04-30 Guö S:4 och 3:1 Underrättelse om avslutad 

förrättning, anläggningsförrättning 

för väg berörande Guö s:4, Guö 3:l 

m.fl. 

K18398  

 

2021-05-11 Hovmansbygd 1:8, 1:11 

och 2:14 

Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsbestämning 

Hovmansbygd 1:8, 1:11 och 2:14. 

K20273 

 

2021-05-12 Lycke 1:43, 1:15, 1:43 

och Tränsum 2:2 

Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från Lycke 

1:43, fastighetsreglering berörande 

Källaby 1:15 och Tränsum 2:2 samt 

fastighetsreglering berörande 

Källaby 1:15 och Styckningslotten 

från Lycke 1:43. 

K20413 

 

2021-05-12 Faråkra 1:14 och 

Marieberg 2:5 

Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering 

Faråkra 1:14 och Marieberg 2:5. 

K2130 
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§ 166 Handlingar för kännedom 26:e maj 2021/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2021-04-21 – 2021-05-10 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2021-04-21 – 2021-05-10 ePhorte 
Handlingar för kännedom 2021-04-21 – 2021-05-10 ByggR 
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§ 167 Beslutsuppföljning 26:e maj 2021/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2021-05-11 
Ärenderapport mätning 2021-05-10 
 


