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§ 168 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Stefan Sörensson (L) till att justera protokollet. 
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§ 169 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändringar: 
 
Ärendena om XXX behandlas så att ärendet om bygglov behandlas först, därefter 
behandlas strandskyddsdispensen. 
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§ 171 XXX, Förhandsbesked nybyggnad fritidshus, avstyckning B2021-306 

2021/1740 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan om 
förhandsbesked. 
 
Reservation 
 
Görgen Lennarthsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag, att 
bevilja ansökan om förhandsbesked. 
 
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 inkom den 5 maj 2021 angående avstyckning av en tomt för byggnation av 
fritidshus i Kofsa. Den 10 maj inkom kompletterad situationsplan med föreslagen 
fastighetsgräns inritad, varav ärendet bedömdes som komplett.  
 
Den 4 juni inkom sökanden med en komplettering angående vald VA-anslutning.  
 
Enligt ansökan ska ett fritidshus på 12 x 9 meter byggas i en våning utan inredd vind. 
Avlopp ska ske genom enskild anläggning och vatten från egen brunn. Fastigheten som 
ska styckas av är cirka 25 x 32 meter (cirka 800 m2).  
 
Föreslagen avstyckningstomt ska anslutas till enskild väg från Kofsavägen och är 
placerad drygt 100 meter från kustlinjen.  
 
Förutsättningar 
 
Planer och program 
 
Kommunens översiktsplan 
Avstyckningstomten ligger i gränsen mellan delområde ”N – Västra mellan- och 
kustbygden” och ”J1 – Stilleryd – Kölö”.  
 
I delområde N ska särskild beaktning tas till bland annat kulturmiljövård, naturvård, fiske 
och turism när förändringar sker i mark- och vattenanvändningen. Ny bebyggelse ska, 
så långt som möjligt, lokaliseras i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.  
 
Delområde J1 beskrivs med ändamål för utveckling av industri, hamn och 
energiproduktion. Här nämns också att området är utpekat som riksintresse för hamn, 
infrastruktur, industri och energiproduktion och att verksamheter med sådan inriktning 
har en överordnad betydelse. Aktuella detaljplaner i området beskriver hamn- och 
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industriändamål som huvudsakligt syfte. Avstyckningstomten är dock inte placerad inom 
detaljplanelagt område.  
 
Enligt översiktsplanen ska hamnens intressen prioriteras och nya bostäder får inte 
tillkomma om de riskerar att påverka riksintresset för kommunikation och 
energiproduktion negativt. 
 
Yttre delen av Kofsaområdet ingår dessutom i kommunens kustzon, vilken har höga 
landskapsbildsvärden och är generellt sett känslig för exploatering av alla slag. Detta på 
grund att alla tillägg blir starkt exponerade och att den smala kustzonen är starkt 
utnyttjat av det rörliga friluftslivet såväl till lands och till sjöss. Enligt översiktsplanen bör 
tillägg förläggas något indraget från kustlinjen och ansluta till, eller helst förläggas inne i, 
skogsklädda höjdpartier. Friluftslivets intressen får inte påverkas negativt av ny 
bebyggelse.  
 
Den aktuella avstyckningstomten ligger precis i gränsen till denna kustzon vilket måste 
beaktas vid ärendets lämplighetsprövning.  
 
Strategiskt program 
Den 15 december 2020 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt 
stadsbyggnadsavdelningen att starta arbetet med upprättande av ett strategiskt program 
för området Stilleryd-Elleholm. Föreslagen avstyckningstomt ligger inom avgränsningen 
för programmet. I programmet ska riktlinjer för hur området kan och bör användas tas 
fram. Programmet är inte påbörjat ännu.  
 
Naturvårdsprogram  
Enligt kommunens naturvårdsprogram, 
antaget 1993, ingår aktuell 
avstyckningstomt i område ”K 4. Kofsa-
Drösebo”. Enligt programmet finns här 
hällar med en mängd olika typer av spår 
från istiden, och området beskrivs som ett 
välutnyttjat rekreationsområde med 
möjligheter till både bad och fiske. Enligt 
programmet har delområdet stort 
bevarandevärde, där befintlig 
markanvändning bör bestå. Skogsdungar 
och den kustnära skogen bör vårdas i sitt 
nuvarande skick.  
 
Vid jämförelse av karta från 1971-1974 
med ortofoto från 2020 framgår det att 
enbart ett fåtal byggnader har tillkommit 
eller ändrats i området. Den byggnation som har tillkommit eller ändrats är koncentrerad 
till befintligt fritidsbebyggelse norr om avstyckningstomten. Se jämförelse och analys av 
förändringarna i bilaga ”Jämförelse ortofoto 1961-2020”.  
 
Bedömning översiktsplan och naturvårdsplan  
Föreslagen avstyckningstomt ligger avskilt från befintlig bebyggelse, cirka 100 meter. I 
kommunen finns väldigt få kustnära områden som är obebyggda och det är därför viktigt 
att kommunen är restriktiv till ny bebyggelse på sådana platser. Det är tydligt i 

Figur 1 Ungefärlig placering av ny tomt i delområde K4. 
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kommunens naturvårdsplan att markanvändningen i området inte bör förändras, vilket 
den till stor del inte har gjort sedan 70-talet.   
 
I kommunens översiktsplan öppnas dock möjligheten upp till att ny bebyggelse kan 
godkännas i delområde N och J1, men detta enbart om det kan göras utan att andra 
intressen, så som naturvård, friluftsliv eller hamnen i Stilleryd påverkas negativt.  
 
Eftersom det strategiska programmet ännu inte är påbörjat kan inte det användas som 
underlag för lämplighetsprövningen. Dock visar uppdragsbeskrivningen att det finns ett 
behov av att specificera utvecklingen i det här området, eftersom det finns många 
intressen här som måste beaktas.  
 
Med naturvårdsplanen och översiktsplanen som bakgrund bedöms föreslagen 
byggnation inte vara i enlighet med kommunens intentioner för detta område. Enligt 
översiktsplanen ska särskild hänsyn tas till naturvård och friluftsliv vid förändring av 
mark- och vattenanvändning i detta område, vilket byggnation enligt ansökan inte 
bedöms ta. Bedömningen grundar sig främst i placeringen av den föreslagna tomten, 
som ligger avskilt från närmsta bebyggelse, mitt i det bevarandevärda skogs- och 
friluftslandskapet. Att det rör sig om ett fritidshus och inte en permanentbostad är inte 
avgörande i bedömningen.  
 
Riksintressen 
 
Riksintresse Högexploaterad kust 
Avstyckningstomten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Riksintresset 
innebär att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av kompletteringar till 
befintlig bebyggelse om det inte finns särskilda skäl.  
 
Med sitt avskilda läge bedöms föreslagen byggnation inte vara en komplettering till 
befintlig fritidsbebyggelse och bedöms därmed inte vara i enlighet med riksintressets 
intentioner att koncentrera ny fritidsbebyggelse till befintliga bebyggelseområden.  
 
Riksintresse Totalförsvaret - Lågflygningsområde med påverkansområde 
Platsen ingår även i riksintresse för totalförsvaret (lågflygningsområde med 
påverkansområde) vilket inte bedöms påverkas negativt av föreslagen bebyggelse.  
 
Natura 2000 
Hela Pukaviksbukten ingår i ett Natura 2000-område. Pukaviksbukten omfattar 
merparten av det stora havsområdet, nordväst om en linje mellan 
Listershuvud och Stärnö udde. Avstyckningstomten ligger drygt 100 meter från 
avgränsningen till Natura 2000-området och bedöms inte påverka riksintresset negativt.  
 
Riksintresse för kommunikation 
Karlshamns hamn är en av 50 utpekade hamnar av riksintresse i Sverige, vilket innebär 
att hamnen är av nationell betydelse. Hamnen har därför stor betydelse för regionens 
utveckling. Kommunens intentioner är att i framtiden möjliggöra en utveckling av 
hamnen och åtgärder ska inte genomföras som försämrar dessa förutsättningar. Vid 
eventuella intressekonflikter ska hamnens intresse prioriteras.  
 
Det är svårt att bedöma exakt hur den föreslagna byggnationen kommer påverka 
hamnens utveckling i framtiden. Hamnen själva skriver dock att de inte ser positivt till 
byggnationen. Bedömning måste därför göras ur ett större perspektiv än i det enskilda 
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fallet, på samma sätt som vid bedömningen av påverkan på naturvård och friluftsliv. Den 
samlade bedömningen är att en utveckling av ny bebyggelse i Kofsa på sikt kan hämma 
hamnens utveckling och att en sådan utveckling bör begränsas. Riksintresset är 
överordnat det enskilda intresset att bygga nytt fritidshus på den här platsen, vilket är 
varför byggnation enligt ansökan inte bedöms vara lämplig ur det perspektivet.  
 
Övriga regleringar och intressen 
 
Strandskydd 
Aktuell avstyckningstomt ligger utanför befintligt strandskydd på 100 meter, men 
innanför eventuellt utökat strandskydd på 300 meter, föreslaget av Länsstyrelsen 
Blekinge. Enligt länsstyrelsens remissförslag representerar området för utvidgningen ett 
typiskt mellanblekingskt kust- och skärgårdslandskap med blandlövskog, öppna och 
skogbevuxna hällmarker med främst ek, tall och enbuskage, öar och skär samt kustnära 
mosaikartade havsmiljöer. Området beskrivs ha höga naturvärden och är av väsentlig 
betydelse för friluftslivet.  
 
Även om beslut om strandskyddet inte är fattat än, så tyder länsstyrelsens förslag på att 
det här finns värden som är viktiga att skydda mot ny bebyggelse. Indikationen stärker 
kommunens bedömning om att vara restriktiv till att godkänna byggnation enligt 
ansökan.   
 
Biosfärsområde Blekinge Arkipelag 
Avstyckningstomten ingår i Biosfärsområde Blekinge Arkipelag. Biosfärsområdet 
omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap. Enligt ”Samverkansplan 
för biosfärområde Blekinge Arkipelag”, utgiven av Länsstyrelsen Blekinge 2011, är en av 
strategierna att planera för en hållbar och integrerad bebyggelse i länets skärgård och 
kustzon. Ohållbar bebyggelseutveckling riskerar att skada de befintliga natur- och 
kulturvärden som finns inom biosfärsområdet genom att mark tas i anspråk som inte är 
lämplig att bebygga. Ny bebyggelse ställer bland annat krav på ett fungerande VA-
system, både när det gäller kommunala avloppsanläggningar och enskilda 
avloppssystem. 
 
Aktuell byggnation enligt ansökan bedöms inte påverka biosfärsområde Blekinge 
Arkipelag negativt, men det är viktigt att beakta värden som pekas ut i 
samverkansplanen i sådana här ärenden.  
 
Rekreation och friluftsliv 
Utpekad plats ligger nära Kofsa friluftsområde. Där finns badplats, vindskydd, 
fiskemöjligheter, vandringsstigar med mera. Aktuell avstyckningstomt ligger avskilt från 
övrig bebyggelse vilket medför större risk att friluftslivet påverkas av byggnationen, än 
om byggnationen låg i direkt anslutning till övrig bebyggelse. Tomten ligger däremot inte 
i direkt anslutning till någon vandringsled eller något utpekat stråk, vilket är positivt. Den 
slutliga bedömningen är dock att friluftslivet riskerar påverkas negativt om exploatering 
sker så pass långt från befintlig bebyggelse och så pass nära friluftsområdets 
upptagningsområde. Byggnationen riskerar även att påverka framtida 
utvecklingsmöjligheter av Kofsa friluftsområde negativt.  
 
Risker på grund av ett förändrat klimat 
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Inom avstyckningstomten finns lågpunkter som riskerar översvämmas vid kraftiga 
skyfall. Att bygga i lågpunktsområde kan kräva särskild byggnadskonstruktion samt 
särskild avledning av dagvattnet för att undvika vattenskador på byggnad.  
 
Frågan om eventuell översvämning bedöms inte vara avgörande för ärendets 
lämplighetsprövning.  
 
Vegetation och naturvärden 
Platsen är trädbevuxen med barrblandskog dominerad av tall. Enligt miljöförbundets 
yttrande har platsen inte inventerats nyligen, och det kan därför finnas naturvärden som 
inte är kända för miljöförbundet eller länsstyrelsen. Det kan även finnas skyddsvärda 
träd på platsen som innan eventuell påverkan kräver samråd med Länsstyrelsen 
Blekinge. Mer information om detta finns i miljöförbundets yttrande med bilagor.  
 
Avsaknad av naturinventering påverkar inte kommunens samlade bedömning att 
byggnation enligt ansökan inte är lämplig, eftersom den frågan inte är avgörande för 
lämplighetsprövningen. Skulle en inventering göras som visar att inga naturvärden 
påverkas negativt av föreslagen byggnation skulle kommunens samlade bedömning 
ändå kvarstå att platsen inte är lämplig för önskat ändamål.  
 
Trafik 
Anslutning till enskild väg föreslås.  
 
Frågan om trafiksituationen bedöms inte vara avgörande för ärendets 
lämplighetsprövning.  
 
Avfallshantering 
För att avfallshantering ska kunna tas om hand av Västblekinge Miljö AB (VMAB) krävs 
att det finns vändmöjligheter på aktuell väg. Enligt sökanden finns goda vändytor i 
änden av vägen.   
 
Frågan om avfallshantering bedöms inte vara avgörande för ärendets 
lämplighetsprövning.  
 
Vatten och avlopp 
Enskild vatten- och avloppsanläggning föreslås. Sökanden ansökte från början om att 
ansluta till kommunalt vatten, men under handläggningens gång ändrades detta till 
önskan om att ansluta till enskild brunn.  
 
Miljöförbundet har inget att erinra gällande föreslagna VA-anslutningar.  
 
Frågan om vatten- och avloppsanslutning bedöms inte vara avgörande för ärendets 
lämplighetsprövning.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförbundet ser inga direkt problem med att anlägga enskilt avlopp på utpekad plats. 
Dock informerar de om eventuella naturvärden på platsen och att det kan finnas 
skyddsvärda träd som inför eventuell påverkan måste samrådas kring med 
Länsstyrelsen Blekinge. 
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Miljöförbundet beskriver även intentionerna med området enligt kommunens 
naturvårdsplan, vilken de skickar med som bilaga i yttrandet.  
 
Miljöförbundet ställer sig inte direkt negativa till föreslagen byggnation, men de kan inte 
göra en bedömning kring om byggnationen är lämplig ur naturvärdesperspektiv då det 
inte gjorts någon naturinventering i området.   
 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) 
VMAB belyser vikten av att kunna vända med sina avfallsfordon på den aktuella vägen.  
 
Karlshamns hamn 
Karlshamns hamn är emot byggnationen även om den ligger långt från verksamheten. 
De menar att störning kan ske från vändzon för fartyg.  
 
Karlshamn Energi och Vatten AB (KEVAB)  
Ingen erinran. KEVAB informerade om möjlighet att ansluta till kommunalt vatten genom 
samfällighet Stilleryd Stugförening. Samfälligheten är ansluten till VA-kollektivet. 
Sökanden ändrade sin ansökan till vatten från egen brunn.  
 
Grannar 
Ingen erinran 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet Blekinge Väst, Västblekinge Miljö AB (VMAB), 
Karlshamn Energi och Vatten AB (KEVAB) samt från Karlshamns hamn har 
kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande till miljöförbundet 
”Vi kommer ha med oss regeln gällande det enskilda avloppets placering (Max 10 meter 
till sugbil). Sedan är planen att vi ska ha enskilt avlopp med fosfor fälla som minimerar 
antalet tömningar/år ca 2-3 st. Avfallet kommer sedan användas som gödning på 
åkrarna som tillhör fastighet XXX.” 
 
Sökandens bemötande till VMAB 
”Gällande avfallsfordon är det inga som helst problem. Infartsvägen är från början 
anlagd av svenska försvaret med bra yta för att vända i slutet på vägen, där vi planerar 
bygga vårt fritidshus.” 
 
Sökandens bemötande till Karlshamns hamn AB 
”Gällande hamnens yttrande så kan jag inte se hur vårt bygge skulle kunna påverka 
dem alls. Vi håller våra 100+ meter till strandlinjen och de har hela havet på sig för att 
vända sina fartyg.”  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att Sökandens svar inte påverkar 
lämplighetsprövningen i ärendet.  
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Motivering av beslut 
 
Byggnation och avstyckning enligt ansökan bedöms inte vara lämplig på grund av sitt 
fria läge i ett annars oexploaterat skogsområde samt på grund av risken att hämma 
friluftslivets och hamnens utveckling i framtiden. Bevarandevärdet av detta område lyfts 
både i kommunens översiktsplan och naturvårdsplan. Nedan delas motiveringen upp i 
olika argument:  
 
Kommunala planer 
Både naturvårdsplanen och översiktsplanen pekar åt att vara restriktiv till ny bebyggelse 
i detta område, vilket stärker motiveringen av beslutet. I översiktsplanen är det tydligt att 
särskild hänsyn ska tas vid förändringar i mark- och vattenanvändning till bland annat 
områdets värden för naturvård och friluftsliv. I översiktsplanen är det även tydligt att 
hamnens intresse ska prioriteras vid eventuella intressekonflikter i lovärenden och 
lämplighetsprövningar.  
 
Placering av avstyckningstomten 
Placeringen av tomten innebär ett nytt fritidshus cirka 100 meter från befintlig 
fritidsbebyggelse. En utspridning av bebyggelsen bedöms inte vara lämplig i det här 
området (se risker med detta i nästa stycke). 
 
Risker med framtida byggnationer 
Angöring ska enligt ansökan ske via en enskild väg som idag inte är ansluten till någon 
annan bebyggelse. Om byggnation enligt ansökan skulle godkännas öppnar det upp för 
att fler byggnationer uppkommer här, eller i närheten, i framtiden. Detta eftersom 
kommunen då skulle sakna motiv att neka ny bebyggelse, vilket i sin tur skulle leda till 
en spridning av bebyggelse i detta orörda skogslandskap. En sådan spridning är inte i 
enlighet med kommunens intentioner med detta område.   
 
Påverkan på friluftsliv 
Avstyckningstomten är placerad i ett område där många rör sig och använder flitigt för 
rekreation och friluftsliv (Kofsa friluftsområde). Föreslagen byggnation riskerar att 
påverka friluftslivets utveckling negativt och bedöms därmed inte vara lämplig ur det 
perspektivet.  
 
Som redan nämnts riskerar byggnationen att fungera som en katalysator för fler 
byggprojekt i närområdet, vilket i sin tur skulle leda till en ännu större negativ påverkan 
på det befintliga friluftslivet, men även riskera hämma dess utveckling i framtiden.    
 
Påverkan på riksintresse för kommunikation 
Ny bebyggelse här riskerar även hämma hamnens framtida utveckling, vilket kommunen 
ställer sig negativ till. Det gäller inte bara den här lämplighetsprövningen utan även alla 
lov och tillstånd som berörs av hamnens verksamhet.   
 
Det är upp till myndigheter att, i handläggningen av lov och tillstånd, skydda 
riksintresset, vilket är ytterligare ett motiv till att vara restriktiv till byggnation enligt 
ansökan.  
 
Möjligt utökat strandskydd  
Området är utpekat av Länsstyrelsen Blekinge som potentiellt område för utökat 
strandskydd (300 meter istället för 100 meter). Även om beslut om strandskyddet inte är 
fattat än, så tyder länsstyrelsens förslag på att det här finns värden som är viktiga att 
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skydda mot ny bebyggelse. Detta stärker motiveringen att vara restriktiv till byggnation 
enligt ansökan. 
 
Slutlig bedömning 
Markområden ska användas för de ändamål som de är mest lämpade för, med hänsyn 
till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. Utifrån ovan beskrivna argument är 
kommunens slutliga bedömning att föreslagen byggnation inte bedöms vara lämplig, 
vilket är varför avslag föreslås i ärendet.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-06-07 
Bilaga, Jämförelse ortofoto 1961-2020, daterad: 2021-06-07 
Remissvar Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-06-07 
Epostmeddelande, Komplettering, VA inkom 2021-06-04 
Epostmeddelande, Bemötande remissvar inkom 2021-06-02 
Epostmeddelande, Bemötande remissvar inkom 2021-06-02 
Epostmeddelande, Bemötande remissvar inkom 2021-06-01 
Remissvar Karlshamns hamn AB inkom 2021-06-01 
Remissvar Västblekinge Miljö AB, inkom 2021-05-31 
Bilaga Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-05-20 
Bilaga Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-05-20 
Bilaga Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-05-20 
Remissvar Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-05-20 
Remissvar Karlshamn Energi och Vatten AB, inkom 2021-05-12 
Kompletterad situationsplan, inkom 2021-05-10 
Ansökan, inkom 2021-05-05 
Karta, inkom 2021-05-05 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till ansökan om 
förhandsbesked. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt liggande förslag, det vill säga att avslå ansökan om förhandsbesked. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Remissinstans: Karlshamns Hamn AB, Box 8, 374 21 Karlshamn 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
 
Avgift 6 776 kronor   611-311-2020-696.  
(faktura skickas separat) 
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§ 172 Karlskrona 26 Ansökan om planläggning - planbesked 2021/763 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess   
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planläggning har den 1 mars 2021 inkommit från JN Von Bergen & Son 
AB. Ansökan gäller möjligheten att göra en planändring i gällande plan (A293) med syfte 
att addera användningen Centrum för fastigheten Karlskrona 26. I användningen 
Centrum ingår till exempel butiker, restauranger, kontor, gym, hantverk, 
föreningslokaler, hotell, vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård. Området 
är beläget mitt i centrala Karlshamn. Aktuell plan medger idag Handel och Bostäder.  
 
Kvarteret Karlskrona utgör, trots att det är ett av de hårdare sanerade i Karlshamn, ett 
blandkvarter med äldre och nyare bebyggelse. Fastigheten Karlskrona 26 upptar största 
delen av kvarteret med det dominerande affärshuset Flaggen, parkeringsytor och 
bostadshus.  
 
Översiktsplanen, Karlshamn 2030, antagen av kommunfullmäktige den 4 maj 2015, 
presenterar sju utvecklingsinriktningarna. För aktuellt område A1. Stadskärnan anges 
Stadsbebyggelse. Följande viljeinriktningar kan nämnas: 
 

• Eftersträva ett levande centrum för handel, kultur, service, näringsliv och 
utbildning. 

• Bygg funktionsblandat och öka bostadsinnehållet. 
• Värna och utveckla de kulturhistoriska värdena. 
• Främja god arkitektur och stadsbyggnad. 

 
Den ansökta planläggningen bedöms vara i enlighet med översiktsplanen under 
förutsättning att vederbörlig hänsyn tas till riksintresset Karlshamns stad. Karlshamns 
stad utgör riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap § 6. Till 
översiktsplanen hör ett tematiskt tillägg, Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns 
innerstad. Bevarande- och utvecklingsplanen avser att underlätta ett bevarande och en 
utveckling av den värdefulla kulturmiljön i Karlshamns riksintressanta innerstad. 
 
Karlskrona 26 beskrivs i bevarande- och utvecklingsplanen som bebyggelse med visst 
kulturhistorisk värde. Med bakgrund av att byggnaderna har en central placering inom 
riksintresset för kulturmiljövård bör sökanden i samband med kommande planarbete 
anlita en certifierad sakkunnig med byggnadsantikvarisk/ kulturhistorisk kompetens. 
Detta för att identifiera de ev. regleringar som behöver göras i detaljplanen för att 
säkerställa ett bevarande av bebyggelsens kulturhistoriska värde. Det bör övervägas om 
planändringen även kan möjliggöra en ökad exploatering av bostäder i kvarteret. 
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Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, inkommen 2021-03-01 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-03 
Yttrande från Tekniska verksamheten Park/Natur, inkommet 2021-04-19 
Yttrande från Tekniska verksamheten Gata/Trafik, inkommet 2021-04-16 
Yttrande från Fritidsavdelningen, inkommet 2021-04-26 
Yttrande från Karlshamn Energi och Vatten AB, inkommet 2021-05-04 
Yttrande från Räddningstjänsten, inkommet 2021-05-05 
Yttrande från Länsstyrelsen Blekinge, inkommet 2021-04-30 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2021-05-06 
 
Beslutet skickas till 
 
JN Von Bergen & Son AB, Ronnebygatan 1, 37435 Karlshamn 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
 
Avgift 9 460 kronor   611-311-2020-689, Attest  
(faktura skickas separat) 
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§ 173 Områdesbestämmelser för Väggaparken, del av fastigheterna Karlshamn 2:1 

och 5:1 m.fl. - beslut om samråd 2020/3358 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2021-06-08, 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 områdesbestämmelser inte bedöms få betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en 
MKB därför inte krävs. 
 
Sammanfattning 
 
Planarbetet har initierats av Kommunstyrelsen mot bakgrund av att Väggaparken i 
Karlshamn är ett riksintresse för kulturmiljövården. För att skydda riksintresset har ett 
förslag till områdesbestämmelser, som ska värna den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen i Väggaparken, tagits fram. Områdesbestämmelserna syftar till att 
säkerställa riksintresse för kulturmiljön inom Väggaparken, Karlshamn, samt att hitta 
lämplig tomtavgränsning för de arrendetomter som finns i området. 
 
Områdesbestämmelserna ska utgöra underlag för ställningstaganden i samband med 
bygglov, fastighetsbildning och fortsatt planering. En viktig del av planarbetet är att 
sprida kunskap och informera om de stora värden som bebyggelsen besitter. 
 
Ett genomförande av områdesbestämmelser 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 2021-06-08, rev. 2021-06-15 
Plankarta, daterad 2021-06-08 
Planbeskrivning, daterad 2021-06-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör/Mark och exploateringsingenjör: Susanne Norlindh  
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
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§ 174 Upphävande av del av detaljplaner för del av Karlshamn 2:1 och 5:1 - beslut 

om samråd 2020/3358 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2021-06-08, 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 upphävande av detaljplaner inte bedöms få betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en 
MKB därför inte krävs. 
 
Sammanfattning 
 
Planarbetet har initierats av Kommunstyrelsen mot bakgrund av att Väggaparken i 
Karlshamn är ett riksintresse för kulturmiljövården. För att skydda riksintresset pågår ett 
arbete med att införa områdesbestämmelser som ska värna den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen i Väggaparken.  
 
För att kunna införa områdesbestämmelser behöver delar av äldre stadsplaner 
upphävas. Endast mark som upptas av byggnader och till dessa tillhörande, 
ianspråktagna, tomter ingår i upphävande. De delar av parken som ligger inom 
detaljplanerat område men som ej upptas av tomtmark kommer fortsätta vara reglerat 
som allmän plats park. I arbete ingår uppdraget att hitta lämpliga tomtavgränsningar. 
 
Ett genomförande av aktuellt upphävande 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 2021-06-08, rev. 2021-06-15 
Plankarta, daterad 2021-06-08 
Planbeskrivning, daterad 2021-06-08 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2021-05-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör/Mark och exploateringsingenjör: Susanne Norlindh  
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
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§ 175 Detaljplan för fastigheterna Hällaryd 1:56 och 1:139 m fl 2017/1238 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2021-06-08 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2021-06-08, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 217, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar detaljplan för fastigheterna Hällaryd 1:139 och 
del av Hällaryd 1:56 m fl, Hällaryd, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § 
plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Jäv 
 
Magnus Olsson (M) och Ulrika Berggren (SD) deltar inte i handläggningen på grund av 
jäv. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planarbetet är att möjliggöra bostäder inom Hällaryd 1:139, fastigheten där 
det gamla kommunalhuset finns, dels genom nybyggnad av marklägenheter, men också 
genom ombyggnad av kommunalhuset. Planen syftar också till att möjliggöra en 
utbyggnad och utveckling av den skolverksamhet som finns inom planområdet. Avsikten 
är att pröva möjligheterna att inrymma sex förskoleavdelningar med möjlighet till 
ytterligare tre om behov uppstår. Intentionen är att samla skola, förskola och övrig 
skolverksamheten samt kommundelsbiblioteket i en sammanhängande byggnad. 
Planens syfte är också att skapa en aktivitetspark inom planområdet. Även frågan om 
samlingslokal, fler bostäder och allmänt tillgängliga platser i Hällaryds centrum 
behandlas i planarbetet. 
 
Detaljplanen syftar, inom berörda delar, till att ge förutsättningar för ett genomförande av 
översiktsplanens intentioner, vilka konkretiserats i det strategiska programmet för 
Hällaryd. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 5 september 2018, § 141, att samråd skulle 
genomföras. Samrådet genomfördes under perioden 17 september till och med 12 
oktober 2018. Totalt inkom 30 yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och 
kommenterade i upprättad samrådsredogörelse, daterad 2021-03-08. Efter samrådet 
inkom ytterligare ett yttrande från svenska kyrkan, vilket medtagits i samråds-
redogörelsen. Planarbetet genomförs efter samrådet med ett standardförfarande. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 24 mars 2021, § 66, att granskning skulle 
genomföras. Granskningen genomfördes under perioden 6-30 april 2021. Totalt inkom 
18 yttranden under granskningstiden. Vissa mindre justeringar av planhandlingarna har 
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gjorts. Ändringarna bedöms inte vara av väsentlig karaktär och någon förnyad 
granskning behöver inte genomföras. Detaljplanen är därmed färdig för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-08 
Plankarta, daterad 2021-06-08 
Planbeskrivning, daterad 2021-06-08 
Granskningsutlåtande, daterat 2021-06-08 
Samrådsredogörelse, daterad 2021-03-08 
Grundkarta, upprättad 2018, delvis uppdaterad 2020, fastighetsredovisningen 
avser förhållandena 2018-08-28, kontrollerade 2021-03-10 
Fastighetsförteckning, daterad 2018-08-28, kontrollerad 2021-03-10 
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB, daterat 2018-04-23 
Trafik- och bullerutredning, daterad 2019-05-09 
Dagvattenutredning, daterad 2019-05-22 
Idéskiss Hällaryds aktivitetspark, daterad 2019-04-29 
PM Geoteknik, daterad 2018-09-12 
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, daterad 2018-09-12 
Tekniskt PM/Geoteknik, daterad 2019-05-10, reviderad 2019-06-12 
Markteknisk undersökningsrapport/MUR, daterad 2019-05-08, reviderad 2019-06-12 
Miljöteknisk markundersökning, daterad 2021-02-17, reviderad 2021-03-10 
Strategiskt program Hällaryd, daterat 2017-06-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Karlshamnsbostäder AB, XXX 
Mark och exploateringsingenjör Liselott Skough 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Emina Kovačić, stadsarkitekt/stadsbyggnadschef 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 176 XXX Planläggning - planbesked 2021/1282 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig negativ till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planläggning av del av fastigheten XXX för bostadsändamål inkom 
2021-04-23. Enligt ansökan omfattar detaljplanen 16 tomter och fem naturområden. I 
första hand är tomterna, som föreslås bli ca 1000-1800 m2, tänkta för fristående 
enbostadshus men radhus/kedjehus kan också bli aktuellt. Fastigheten är belägen på 
halvön Nabben, ca 5 km söder om Mörrums tätort. Området är ca 3,6 hektar stort och 
ligger i ett jordbrukslandskap med odlad och betad mark. Enligt ansökan ska området 
angöras från Nabbavägen. 
 
I översiktsplanen Karlshamn 2030 ingår området i utvecklingsstrategin N. Västra mellan- 
och kustbygden. Den huvudsakliga utvecklingsinriktningen i strategin är ”Landsbygd och 
natur”. I naturvårdsprogram 1993 är rekommendationen för området: ”För att 
naturvärdena skall bibehållas i området bör nuvarande markanvändning bestå. Fortsatt 
bete bör ske.” 
 
Området är inte detaljplanelagt. Norr och öster om platsen finns en större detaljplan för 
industriändamål som reglerar bebyggelsen av Södra Cell Mörrum. Nabbens södra del 
omfattas av en byggnadsplan från 1963 som medger bebyggelse med fritidsstugor och 
småbåtshamn.  
 
Tänkt planområde tangerar Natura 2000-område i öster (habitatdirektivet för havet) samt 
gränsar till riksintresse för kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv i väster. Området 
omfattas också av riksintressen för högexploaterad kust och är av riksintressen för 
totalförsvaret.  
 
Områdets sydöstra del omfattas av det generella strandskyddet som gäller 100 meter 
från strandlinjen. I detta område planeras ingen bebyggelse. Området berörs inte av 
länsstyrelsens förslag att i vissa områden utöka strandskyddet till 300 meter. 
 
Ärendet har skickats på remiss och yttrande har inkommit från Länsstyrelsen, 
Miljöförbundet, Karlshamn Energi Vatten AB, Räddningstjänsten, Tekniska 
verksamheten och Mark- och exploateringsavdelningen.  
 

• Länsstyrelsen anser inte att en planläggning av området är förenligt med plan- 
och bygglagens bestämmelser om att bebyggelse och byggnadsverk ska 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat 
risken för olyckor, översvämningar och erosion (5§, 2 kap. PBL).  

• Miljöförbundet anser att en naturvärdesinventering bör göras samt att 
rekommenderat skyddsavstånd om 500 meter till industri bör vara en bra 
utgångspunkt gällande närheten till Södra cell Mörrum.  

• Karlshamn Energi Vatten AB konstaterar att området ligger utanför befintligt 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten men att det ligger i närheten av 
område som ingår i det pågående VA-planarbetet.  

• Tekniska verksamheten anser att en naturvärdesinventering och en 
trafikutredning behöver göras. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-06-23 

Sida 22(96) 

 
 

• Räddningstjänsten framför att det är det viktigt att de kan ta sig till platsen vid 
eventuell brand eller annan händelse som kräver deras assistans. 

• Mark- och exploateringsavdelningen menar att aktuellt område är lokaliserat 
tämligen långt ifrån kommunal service och att ny bebyggelse i första hand bör 
lokaliseras i anslutning till befintlig infrastruktur och bebyggelse.  

 
Den sammanfattande bedömningen är att en planläggning av området enligt ansökan 
inte är förenligt med plan- och bygglagens bestämmelser i 2 kap. 2§ om att mark- och 
vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade 
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.  
 
Stora delar av området inklusive tillfartsvägen ligger lägre än säkerhetsnivån på +3,0 
meter och riskerar att översvämmas. Åtgärden bedöms inte vara förenlig med gällande 
översiktsplan eller med gällande naturvårdsplan. Avståndet till industrin Södra Cell 
Mörrum bedöms inte vara tillräckligt långt.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås byggnadsnämnden ställa sig negativ till att 
pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, inkommen 2021-04-23 
Beskrivning av planförslag, inkommen 2021-04-23 
Situationsplan, inkommen 2021-04-23 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-08 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkommet 2021-05-25 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2021-05-28 
Yttrande från Karlshamn Energi Vatten AB, inkommet 2021-04-14 
Yttrande från Räddningstjänsten, inkommet 2021-05-11 
Yttrande från Tekniska verksamheten Park/Natur, inkommet 2021-04-29 
Yttrande från Tekniska verksamheten Trafik, inkommet 2021-04-27 
Yttrande från Mark- och exploateringsavdelningen, inkommet 2021-05-28 
Yttrande från Kommunstyrelsens arbetsutskott, inkommet 2021-06-18 
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
 
 
Avgift 10 000 kronor    611-311-2020-689, Attest  
(faktura skickas separat) 
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§ 177 XXX Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus B2021-235 2021/1772 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
Byggnader ska utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och 
bebyggelsetradition.  
 
Åtgärder inom strandskyddat området, till exempel breddning av tillfartsväg, kan kräva 
strandskyddsdispens. Vidare kan servitut för nyttjande av väg över fastigheten Ekeberg 
1:17 behöva bildas. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser avstyckning från fastigheten XXX och nybyggnation av ett enbostadshus 
i souterräng. Åtgärden är lokaliserad ca 3,5 km söder om Svängsta tätort.  
 
Tomten, som omfattar ca 5500 m2, är lokaliserad ca 100 meter väster om Mörrumsån, 
strax utanför strandskyddat område. Enskild vatten- och avloppsanläggning ska 
anläggas. På bifogad situationsplan visas tänkt placering av borrad brunn, infiltration, 
sluten avloppstank samt tänkt uppställningsplats för slambil. In- och utfart är planerad 
mot en befintlig skogsväg. Det är ca 100 meter till närmaste bostadshus. 
 
Förutsättningar 
 
Mark och vegetation 
Åtgärden planeras i ett relativt högt beläget och nyligen avverkat skogsparti. I SGU:s 
kartunderlag är marken fast, berggrunden bestående av gnejs, jordarten är morän med 
inslag av berg i dagen. Området är inte utpekat med särskild risk för höga 
markradonhalter. Vid platsbesök kan det konstateras att en del träd har behållits på den 
avverkade ytan som i övrigt omges av blandskog. Det finns också spår som tyder på att 
det brutits sten i närheten av tänkt avstyckning. 
 
Planer och program 
Platsen för åtgärden ligger på landsbygden och omfattas inte av någon detaljplan eller 
sammanhållen bebyggelse.  
 
I Översiktsplanen, Karlshamn 2030, tillhör området utvecklingsområde N. Västra mellan- 
och kustbygden. Utvecklingsinriktningen är ”Landsbygd och natur” och här anges bland 
annat att: 

• Ny bebyggelse och övriga förändringar som innebär stärkt underlag för service 
ska ses som positivt.   
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• Ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliseras i anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastruktur.   

• Utforma och placera ny bebyggelse med stor hänsyn till landskapsbild och 
bebyggelsetradition.   

• Beakta jord- och skogsbrukets intressen.   
• Vid förändringar i mark- och vattenanvändning och bebyggelsemiljö ska särskild 

hänsyn tas till områdets värden för kulturmiljövård, naturvård, fiske, turism och 
friluftsliv. 

 
Riksintressen  
Tänkt avstyckning ligger inom riksintresse för friluftslivet, det rörliga friluftslivet och 
naturvården. Det finns inga kända höga naturvärden på platsen eller i dess närhet.  
Platsen omfattas även av riksintresse för totalförsvaret och lågflygningsområde med 
påverkansområden i form av MSA-område. Mörrumsån, som ligger ca 100 meter från 
tänkt tomtgräns, omfattas av riksintresse för yrkesfiske och är ett skyddat vattendrag.  
 
Bedömningen är att inget av ovanstående riksintresse påverkas negativt av åtgärden. 
Allmänhetens tillgång till Mörrumsån och närliggande natur och vandringsleder kommer 
fortsatt att vara god.  
 
Övriga regleringar och intressen 
Mörrumsån är utpekat som särskilt värdefullt vatten avseende kultur- och naturvärden 
och fiske. Tänkt avstyckning tar brukad skogsmark i anspråk. 
 
Åtgärden bedöms inte påverka Mörrumsån eller skogsbruket i området som helhet.  
 
Strandskydd 
Avstyckningen gränsar till strandskyddat område mot Mörrumsån. Åtgärder inom 
strandskyddat området, till exempel breddning av tillfartsväg, kan kräva 
strandskyddsdispens.  
 
Trafik 
Planerad tomt angörs via befintlig enskild skogsväg. Vägen går över fastigheten XXX, 
varför servitut för väg kan behöva bildas. Tillfartsvägen omfattas av aktsamhetsområde 
för ras och skred. Sökanden avser göra vägen i ett sådant skick att den även blir farbar 
tyngre trafik, såsom sopbil och räddningsfordon etc.  
 
Vatten och avlopp 
Fastigheten ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Enskilt vatten och avlopp avses anläggas. Anläggning av enskilt avlopp, 
underhållsarbeten, dränering ska ske utanför strandskyddat område. I annat fall krävs 
strandskyddsdispens. 
 
Yttranden 
 
Nedan sammanfattas inkomna yttranden. Samtliga yttranden finns bifogade som 
beslutsunderlag. Inga grannar har haft något att erinra. 
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Miljöförbundet 
Miljöförbundets preliminära bedömning är att det sannolikt går att anlägga en enskild 
avloppsanläggning på platsen.  
 
Utifrån naturvårdssynpunkt har kommunekologen inget att erinra mot ett positivt 
förhandsbesked, under förutsättning att tomten avgränsas tydligt i fält, så att friluftslivet 
längs ån (inom strandskyddat område) har lätt att uppfatta var gränsen mellan tomtmark 
och övrig fastighet går. 
 
För att motverka att enskilt avlopp, underhållsarbeten, dränering m.m. påverkar det 
strandskyddade området, bör huset placeras längre in på fastigheten.    
 
Om positivt förhandsbesked ges, bör sökande upplysas om följande: 

1. Tillstånd för ny eller ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos 
Miljöförbundet Blekinge Väst. Ansökan blir då ett separat ärende, som prövas av 
miljöförbundet. Vilken reningseffekt som behövs för en enskild 
avloppsanläggning varierar, beroende på omgivningsfaktorer så som 
närliggande dricksvattenbrunnar och hur känslig recipienten är. Detta granskas 
vid en ansökan om enskilt avlopp. 

2. Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 
3. Om man har dricksvatten från egen brunn, rekommenderar miljöförbundet att 

man gör en kemisk och mikrobiologisk analys av vattnet vartannat år. Har man 
borrad brunn bör man också ta ett radonprov. Permanentboende, som väntar 
barn eller har barn under 1,5 års ålder, kan få ett kostnadsfritt ”spädbarnsprov”. 

4. Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta länsstyrelsen. 

 
Västblekinge Miljö AB  
För hämtning av slam och kommunalt avfall på fastigheten behöver vägen fram till 
bostaden vara farbar för renhållningsfordon och det behövs en tillräckligt stor vändplan 
vid fastigheten så att fordonen kan vända. Stickvägen från Ekebergsvägen fram till XXX 
uppfyller inte kraven på framkomlighet och vägen vidare fram till tänkt fastighet är inte 
farbar för renhållningsfordon. Vägen behöver åtgärdas i hela sin längd. En 
vändplan/vändmöjlighet är avgörande för om hämtning av kommunalt avfall och slam 
skall kunna göras från fastigheten.  
 
Om ett enskilt avlopp skall anläggas så får inte avstånd mellan uppställningsplats för 
slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 meter. Då tomten är kuperad är 
det viktigt att tänka på att botten på slamanläggningen inte får vara mer än 7 meter lägre 
än slamfordonets uppställningsplats.  
 
Motivering av beslut 
 
Sammanfattningsvis bedöms åtgärden vara förenlig med de grundläggande 
lokaliseringskraven i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Byggnation enligt ansökan 
anses vara förenlig med intentionerna i kommunens översiktsplan. Åtgärderna bedöms 
inte stå i konflikt med något allmänt eller enskilt intresse. 
 
Med beaktande av ovanstående föreslås byggnadsnämnden ställa sig positiv till 
förhandsbeskedet då marken och platsen bedöms vara lämplig för ändamålet.  
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Byggnader ska utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och 
bebyggelsetradition. Åtgärder inom strandskyddat området, såsom breddning av 
tillfartsväg kan kräva strandskyddsdispens. Servitut för nyttjande av väg över fastigheten 
XXX kan behöva bildas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-08 
Ansökan, inkommen 2021-04-12 
Situationsplan, inkommen 2021-04-12 
Fotografier, inkomna 2021-04-12 
Kompletterande information, inkommen 2021-06-04 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommen 2021-05-05 
Yttrande från Västblekinge Miljö AB, inkommen 2021-06-03 
Yttrande från Räddningstjänsten Västra Blekinge, inkommen 2021-06-11 
Yttrande från E.ON, inkommen 2021-06-14 
Yttrande från Länsstyrelsen i Blekinge län, inkommen 2021-06-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
 
Avgift 8 146 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 178 Planbesked XXX 2021/1327 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess 
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planbesked inkom 2021-04-29 rörande XXX i Asarum.  
 
Ansökan avser en detaljplan med syfte att möjliggöra för bostäder.  
 
Området är beläget i Asarum strax söder om Långasjön, ca 2 km nordost om Asarums 
centrum och nås via Elsebrånevägen. 
 
Översiktsplanen anger området B9 med huvudsakligutvecklingsinriktning: Landsbygd 
och natur. 
 
På XXX finns idag två bostadshus och några små komplementbyggnader innehållande 
förråd och ett växthus. Marken är mestadels gräsbevuxen yta med några utspridda träd 
och buskar. I södra delen av planområdet alldeles intill Elsebrånevägen finns en 
registrerad allé som består av tio björkar i enkel rad. 
 
Inget utav inkomna synpunkter kan bedömas leda till ett negativt planbesked, då olika 
åtgärder i dagsläget verkar göra det möjligt att planera området för bebyggelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2021-04-29 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-28 
Yttrande från Gata/ trafik, inkom 2021-05-05 
Yttrande från Park, inkom 2021-05-10 
Yttrande från KEVAB, inkom 2021-05-14 
Yttrande från Trafikverket, inkom 2021-05-21 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2021-05-24 
Yttrande från Mark- och exploateringsingenjör, inkom 2021-05-28 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-05-28 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Emmy Wallmark  
 
 
Avgift 14 280 kronor      611-311-2020-689, Attest  
(faktura skickas separat) 
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§ 179 XXX, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och 

verkstadsbyggnad B2021-305 2021/1766 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
Byggnader ska utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och 
bebyggelsetradition.  
 
Inför bygglovsgivning ska ärendet kompletteras med en beskrivning av massornas 
ursprung, egenskaper och eventuellt föroreningsinnehåll. En översiktlig markprovtagning 
kan behöva utföras i ett senare skede. 
 
Tomtplatsen ska avgränsas så att strandskyddsområdet inte ingår. 
 
Ärendet 
 
Ansökan inkom den 4 maj 2021 angående byggnation av två byggnader. Ett 
enbostadshus och en verkstadsbyggnad innehållande lager och kontor. Den 21 maj 
inkom kompletterad situationsplan för tänkt vägdragning till byggnaderna, varefter 
ärendet bedömdes som komplett. Fastigheten är ca 8000m2. 
 
Enligt ansökan ska dessa byggnader stå med 20-30 meters mellanrum. 
Verkstadsbyggnaden har måtten 30,1 x 12,7 meter med 4,9 meter till östra 
fastighetsgräns. Bostadsbyggnaden är i vinkel. Vatten och avlopp ska kopplas till 
kommunalt system.  
 
Vid ett platsbesök noterades hur vägdragning och byggnadernas placering kommer att 
bli, då en del förarbeten redan är utförda.  
 
Förutsättningar 
 
Mark och vegetation 
Kuperad terräng med en ganska brant infartsväg upp till de två byggnaderna som byggs 
på fast mark i södra delen av XXX. Verkstadsbyggnaden ska stå på redan avverkad 
skogsmark medan bostadshuset ska stå söder om, högre upp på berget. Viss utfyllnad 
av stenmassor är redan på plats där huset är tänkt att byggas. Det är nivåskillnad 
mellan byggnaderna. Omgivningarna består av blandad skog i otillgänglig terräng. Det 
finns en stenmur uppe vid tänkt bostadshus, längs med östra fastighetsgränsen. Denna 
bör beaktas så den inte skadas vid exploatering av fastigheten. Området är inte utpekat 
med särskild risk för höga markradonhalter. 
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Planer och program 
Översiktsplanen anger området B9 med huvudsakligutvecklingsinriktning: Landsbygd 
och natur. 

• Beakta jord- och skogsbrukets intressen. 
• Ny bebyggelse får tillkomma i form av kompletteringar i befintlig bebyggelse. 
• Utformning och placera ny bebyggelse med stor hänsyn till landskapsbild och 

bebyggelsetradition. 
• Vid förändringar i mark- och vattenanvändning och bebyggelsemiljö ska särskild 

hänsyn tas till områdets värden för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv, turism 
och fiske. 

• Ta särskild hänsyn till att området ligger inom Mieåns vattenskyddsområde. 
• Möjliggöra delsträcka på vandringsled med fokus på Mieåns industriella 

kulturmiljöer. 
• Beakta reservatet för framtida naturgasledning. 
• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter vid planering för nya 

bostäder, verksamheter och funktioner. 
 
Byggnationen bedöms inte förstöra landskapsbilden eller de kulturhistoriskt intressanta 
industrimiljöerna som finns längst Mieån.  
 
Platsen för åtgärden ligger på landsbygden och omfattas inte av någon detaljplan eller 
sammanhållen bebyggelse.  
 
Naturvårdsprogram 
Enligt kommunens naturvårdsprogram, antaget 1993, ingår delar av XXX i område M 
23, Byasjön. Skogliga åtgärder runt sjön bör ske med stor varsamhet. 
Våtmarksområdena bör lämnas orörda. Friluftsvärdet skulle öka om någon/ några stigar 
ordnades som gjorde området mer tillgängligt. 
 
Bebyggelse enligt ansökan bedöms ingen negativ påverkan ske på utpekat 
naturvårdsområde. 
 
Riksintresse 
RI Totalförsvaret - Lågflygningsområde med påverkansområde 
Platsen ingår i riksintresse för totalförsvaret (lågflygningsområde med 
påverkansområde) vilket inte bedöms påverkas negativt av föreslagen bebyggelse.  
 
Övriga regleringar och intressen 
Byasjön är utpekat som särskilt värdefullt vatten avseende kulturvärden. 
 
Tänkt byggnation bedöms inte påverka intresset negativt. 
 
Strandskydd 
Det finns strandskydd inom fastigheten XX, men byggnaderna uppförs utanför 
strandskyddet.  
 
Risker på grund av ett förändrat klimat 
Inom XXX finns lågpunkter som riskerar översvämmas vid kraftiga skyfall. Att bygga i 
lågpunktsområde kan kräva särskild byggnadskonstruktion samt särskild avledning av 
dagvattnet för att undvika vattenskador på byggnad. Det är verkstadsbyggnaden som 
berörs av dessa lågpunkter och detta ska beaktas vid byggnation. 
Risk för ras och skred 
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Marken är fast förutom i del av sydöstra hörnet på fastigheten. 
 
Risk för ras och skred bör tas i beaktning vid byggnation. 
 
Våtmarksinventering av Naturvårdsverket visa att delar av nya bebyggelsen ligger inom 
klass 4 – låga naturvärden.  
 
Tänkt byggnation bedöms inte påverka intresset negativt. 
 
Trafik 
Infartsväg via Bruksvägen som är bred fram till korsningen där vägen går upp till de nya 
byggnaderna. Denna breda väg fortsätter in på området för de verksamheter som finns 
på andra sidan intill Bruksvägen. Trafikalstringen enligt ansökan beräknas inte medföra 
olägenheter för den utspridda bebyggelsen och befintliga verksamheter i närområdet. 
Ett bostadshus beräknas ha 4-5 bilrörelser/ årsmedeldygn och lager- och 
kontorsverksamhet cirka 3 bilrörelser/ anställd/ dygn. 
 
Vatten och avlopp 
Fastigheten ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Sökanden har angett att byggnaderna ska kopplas på det kommunala VA-nätet. Enligt 
sökanden har de tillsammans med Karlshamn Energi Vatten AB kommit överens om en 
lösning. 
 
Yttranden 
 
Ansökan skickades ut till berörda rågrannar och myndigheter. Inkomna yttranden som är 
beslutsgrundande finns med som beslutsunderlag i ärendet och sammanfattas nedan. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförbundet noterar att utfyllnad har gjorts på fastigheten XXX under 2000-talet. Detta 
framgår när man tittar på ortofoton över platsen. 
 
 
Miljöförbundet anser att innan byggnation sker kan kompletterande uppgifter behövas, 
med en beskrivning av massornas ursprung, egenskaper och eventuellt 
föroreningsinnehåll. En översiktlig markprovtagning kan behöva utföras i ett senare 
skede. 
 
Miljöförbundet, som är tillsynsmyndighet i denna fråga, bedömer att det kan röra sig om 
anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 29 kap. 35 § i miljöprövningsförordningen.  
Detta om material, som betraktas som avfall, har använts. Miljöförbundet har inte fått 
någon anmälan enligt ovan angående den utfyllnad som utförts på platsen. 
 
Samråd med länsstyrelsen 
Om rena massor eller rent material från täkt använts, borde utfyllnaden föregåtts av ett 
samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Såvitt miljöförbundet känner 
till, har inget sådant samråd hållits. 
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Strandskydd 
Miljöförbundet anser att tomtplatsen ska avgränsas så att strandskyddsområde inte 
ingår. 
 
Risk för ras och skred i sydöstra hörnet bör beaktas vid byggnation. 
 
Karlshamn Energi och Vatten AB (KEVAB)  
Fastigheten har ansökt om VA. Fastigheten kan anslutas till vatten och spillvatten men 
det blir avtal utanför verksamhetsområde. 
 
VMAB 
För hämtning av slam och kommunalt avfall på fastigheten behöver vägen fram till 
bostaden vara farbar för renhållningsfordon och det behövs en tillräckligt stor vändplan 
vid fastigheten så att fordonen kan vända.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att:  
 
Byggnation enligt ansökan bedöms vara förenlig med intentionerna i kommunens 
översiktsplan och åtgärderna bedöms inte stå i konflikt med något allmänt eller enskilt 
intresse.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås byggnadsnämnden ställa sig positiv till 
förhandsbeskedet då marken bedöms vara lämplig för ändamålet. 
 
Byggnader ska utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och 
bebyggelsetradition.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-21 
Ansökan, inkom 2021-05-04 
Situationsplan, inkom 2021-05-04 
Situationsplan kompletterad, inkom 2021-05-21 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst 2021-06-15 
Yttrande från Karlshamns Energi och Vatten AB 2021-06-17 
Yttrande från VMAB 2021-06-21 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Emmy Wallmark 
 
 
Avgift 8 047 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 180 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) utfärda 18 920 
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) 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 föreslagit avslag att en byggsanktionsavgift påförs har 
fastighetsägaren och byggherren fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar 
beslut i ärendet. Yttrande från fastighetsägaren och byggherren inkom 2021-06-17 och 
2021-06-21. Yttrandena ändrar dock inte nämndens bedömning i ärendet. 
 
Du som fastighetsägare och 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 
 
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. 7 löpmeter stödmur har sänkts till maximalt 
40 cm och denna bedöms ej kräva lov, därför har byggsanktionsavgiften reducerats med 
beloppet byggsanktionsavgift som 7 löpmeter mur motsvarar. 
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Motivering av beslut 
 
Mur kräver bygglov enligt 6 kapitlet 1§ 7 p plan- och byggförordningen, samt startbesked 
enligt 10 kapitlet 3§ plan- och bygglagen (2010:900). Det 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. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Fotocollage utseende före, under efter uppfyllnad och byggnation av stödmurar  
Byggsanktionsavgift stödmur uträkning  
Byggsanktionsavgift markuppfyllnad uträkning  
Yttrande från byggherrens representant 
Yttrande 2 från byggherrens representant 
Reviderade ritningar 
Bilder på delvis utförd rättelse 
 
Beslutet skickas till: 
 
Fastighetsägaren: XXX 
 
 
Avgift: 29 562 kronor   611-311-2021-687, attest: 
Faktura skickas separat 
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§ 182 XXX, Bygglov för nybyggnad i efterhand av komplementbyggnad B2021-288 

2021/1748 
 
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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov i efterhand för nybyggnad av komplementbyggnad på 
fastigheten XXX. 
 
Förrådet är tillverkat av företaget Arrowsheds och beställs som byggsats. Förrådet har 
dimensionerna (3 x 2.3 x 1.84) m. (Ej ståhöjd). Fönster saknas. Komplementbyggnaden 
har en brun plåtfasad samt svart plåttak. Byggnaden är placerad 5,8m från närmaste 
tomtgräns. 
 
Byggnadsarea för åtgärden är 6.9m2, beräknad bruttoarea för åtgärden är 6.9m2.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse, fastigheten 
ligger utanför strandskyddsområdet. 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar samt fastighetsägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har 
inkommit. 
 
Kommunicering 
 
Sökanden har framfört att 
 
Tärnö VA-samfällighet uppförde i augusti 2014 ett litet förråd i närheten av bygdegården 
på Tärnö, på mark tillhörande kommunen (1:66).  
 
Förrådet är avsett för förvaring av:  
1) Två extrapumpar som används av öns invånare och kommunen vid akuta problem 
med de egna pumparna.  
2) Två partytält och tillhörande utrustning som används till årliga stugföreningsfester, 
anordnade av Tärnö-stugförening.  
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Förrådet är centralt beläget för att snabbt nås från olika delar av ön. Invid förrådet står 
en hjärtstartare (defibrillator), placerad just där av samma skäl. Förrådet är tillverkat av 
företaget Arrowsheds och beställs som byggsats. Tärnö VA-samfällighet har bekostat 
förrådet.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen  
 
Att på fastigheten XXX har det uppförts en byggnation utan lov. 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att den åtgärd som vidtagits är lovpliktig och 
kräver därmed bygglov i efter hand. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Upplysningar 
 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till länsstyrelsen vad avser 
landskapsbildsskydd. 
 
Landskapsbildsskydd finns till för att skydda värdet av framförallt den visuella 
upplevelsen av ett landskap. Skyddet reglerar till exempel bebyggelse och vägar. Det 
krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder som kan ha negativ effekt på 
landskapsbilden i dessa områden. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-05-21 
Information, inkom 2021-04-28 
Anmälan, inkom 2021-04-28 
Kontrollplan, inkom 2021-04-28 
Situationsplan, inkom 2021-04-28 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-04-28 
Epostmeddelande, inkommen 2021-05-17 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

• Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till länsstyrelsen vad avser 
landskapsbildsskydd. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Tärnö VA Samfällighetsförening, XXX 
 
Lagfarenägare: Karlshamns kommun, Susanne Norlindh, Rådhusgatan 10, 374 36 
Karlshamn 
 
 
Avgift: 8 317 kronor    611-311-2021-670 
Faktura skickas separat 
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§ 183 XXX, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 55 m2 trädäck m.m. 

B2021-301 2021/1764 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att kontrollansvarig inte krävs. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 55 kvadratmeter trädäck 
och plank på östersidan av huset på fastigheten XXX. 
 
Ansökan avser trädäck/altan. Berörda grannar har hörts och ägare till XXX tycker att 
höjden på altanen blir för hög och iögonfallande i förhållande till att den även blir väldigt 
stor. Anser att man istället kunde sänka den med en trappa från huskroppen för att den 
på så vis inte skulle bli så "överskuggande"på omgivningen.  
 
Sökande har pratat med klagande och reviderat ansökan och ritat altandäcket betydligt 
mindre. Arean har minskats ner från 82 kvm till 55 kvm. På grund av detta hörs berörda 
grannar igen. Sökande har en nära vän som är rörelsehindrad och därför är det viktigt 
att altandäcket är i samma nivå som det befintliga huset. Detta för att skapa 
tillgänglighet på altandäcket och för att eliminera olycksrisken som trappsteg mellan hus 
och trädäck medför. 
 
Utseendet och storleken av denna altan bedöms vara nära inpå det som Boverket anger 
inte kräver bygglov. Bygglovsbefriade altaner får ha avståndet mellan färdig mark och 
överkant altandäck på max 1,8m och får sticka ut maximalt 3,6 meter. 
 
12 kvm av altandäcket är beläget högre än 1,8 meter och bedöms som en lovpliktig 
tillbyggnad och prövas mot detaljplanen. Detaljplanen anger max 160 kvm 
huvudbyggnad. Befintlig huvudbyggnad är 130, och totala arean underskrider 160 kvm 
vilken gör att den bedöms planenlig. 
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Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Ett yttrande med erinran på den gamla 
ansökan har redovisats och bifogas i beslutsunderlag. På grund av att ansökan ändrats 
hörs berörda grannar igen som har möjlighet att yttra sig igen senast 2021-06-21. 
Om ytterligare negativt yttrande inkommer kommer detta att redovisas till 
byggnadsnämndens snarast möjligt. 
 
Kommunicering 
 
Negativt granneyttranden har kommunicerats till sökanden. Sökande har därefter pratat 
med klagande och reviderat ansökan och ritat altandäcket lägre. 
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
 
Sökande har inte inkommit med något bemötande, men har däremot ritat altandäcket 
betydligt mindre. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att detta mindre altandäck bedöms 
lämpligt att bevilja bygglov för eftersom det i stort sett sammanfaller med den storlek på 
altandäck som enligt Boverket ska vara bygglovsbefriade. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med resterande förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 
30 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-06-08 
Teknisk beskrivning, inkom 2021-06-07 
Teknisk beskrivning, inkom 2021-06-06 
Planritning, inkom 2021-06-06 
Planritning, inkom 2021-06-06 
Situationsplan, inkom 2021-06-06 
Situationsplan, inkom 2021-06-06 
Fasadritning, inkom 2021-06-06 
Fasadritning, inkom 2021-06-06 
Fasadritning, inkom 2021-06-06 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-06-06 
Yttrande, inkom 2021-06-03 
Situationsplan, inkom 2021-05-03 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

• Konstruktionsritningar 
• Teknisk beskrivning 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Granne med erinran: XXX 
 
 
Avgift: 6 667 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 184 XXX Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt rivning B2021-217 

2021/1767 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b § 1 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 tillbyggnad av enbostadshus samt rivning på fastigheten 
XXX. 
 
Åtgärden avser en tillbyggnad i form av egen byggnadskropp som vinklar ut ca 50 
grader från huvudbyggnadens hushörn, men ansluter till huvudbyggnaden genom en 
förbindelsegång. Tillbyggnaden föreslås få samma yttre utseende som 
huvudbyggnaden, d.v.s. stående träfasad i falurött med vita knutar och tegelröda 
betongpannor. Förbindelsedelen föreslås få ett tegelrött dubbelfalsat plåttak, i övrigt 
samma yttre utseende som resterande tillbyggnad. 
 
Befintlig huvudbyggnad har en byggnadsarea på 95,7 kvadratmeter och tillbyggnaden 
föreslås få en byggnadsarea på 60 kvadratmeter, som därmed skulle ge en total 
byggnadsarea på 155,7 kvadratmeter.  
 
Dessutom föreslås en rivning av en delvis inglasad veranda på plintgrund/altan (3,27 x 
2,82) intill befintlig entré och föreslagen tillbyggnad. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Åtgärden strider mot bestämmelser om tillåten byggnadsarea i gällande detaljplan D18, 
som anger max 140 kvadratmeter för huvudbyggnader. Förslaget skulle ge en avvikelse 
från bestämmelserna i storleksordningen 11,2 % (15,7 kvadratmeter). 
 
Tillbyggnadens placering och utformning har en liten omgivningspåverkan och är lämplig 
för sitt ändamål samt har en god färg-, form- och materialverkan som inte förvanskar 
ursprunglig byggnad.  
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Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit, men 
yttrandetiden fortgår till 21 juni. Några granneyttranden har därför inte kommunicerats till 
sökanden.  
 
Motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Detaljplanens genomförandetid sträckte sig fram till 
2020-02-04 och vilket innebär att ett bifall här skulle vara en av de första i detaljplanen 
där en avvikelse beviljats, vilket därigenom skulle ge en prejudicerande effekt. 
Bedömning har ändå gjorts i ärendet att bygglov kan ges, med motivering att 11,2 % är 
en liten avvikelse, där också en befintlig inglasad altan på 9,2 kvadratmeter rivs för att 
föreslås ersättas med ansökt tillbyggnad. Vidare är tomten/fastigheten relativt stor (2736 
kvadratmeter) och det är mer än 30 meter till närmaste byggnad på grannars fastigheter. 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b § 1 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Tillbyggnadens placering och utformning har en liten omgivningspåverkan och är lämplig 
för sitt ändamål samt har en god färg-, form- och materialverkan som inte förvanskar 
ursprunglig byggnad. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-06-08 
Yttrande, inkom 2021-05-16 
3-D-skiss, inkom 2021-04-04 
Planritning, inkom 2021-04-04 
Situationsplan, inkom 2021-04-04 
Fasadritning, inkom 2021-04-04 
Fasadritning, inkom 2021-04-04 
Fasadritning, inkom 2021-04-04 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-04-04 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

• byggnadens energiredovisning har godkänts av BN 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 15 814 kronor    611-311-2021-670 
Planavgift : 4 498 kronor   611-311-2021-675 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 185 XXX, Bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad B2021-237 2021/1609 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig 
 
att Trafikverkets och Miljöförbundets yttranden ska beaktas.  
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ekonomibyggnad på fastigheten XXX. 
 
Byggnad ska användas för livsmedelsproduktion, musteri. Byggnaden ska innehålla 
lager, produktion, kontor, toalett, pentry och elpanna.  
 
Byggnaden planeras med faluröd plåtfasad och svart plåttak. Byggnaden är ca 6,5 m i 
totalhöjd med 22% lutning på sadeltaket.  
 
Beräknad bruttoarea för åtgärden är 362 kvm.   
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse och utanför planlagt område.  
 
Plats för ny byggnad ligger på åkermark. Marken är i GIS-skikt brukningsvärd 
jordbruksmark. Ytan är ett mindre område jordbruksmark avgränsat av väg på en sida, 
skog på en och bebyggelse på den sista sidan. Ny byggnad placeras i närheten av 
befintligt gårdscentrum. Byggnaden behöver för sin funktion ligga i närheten av de andra 
byggnaderna och äppelodlingen.  
 
Sökanden har begärt ett 12:6 samråd med Länsstyrelsen i Blekinge. Länsstyrelsen har 
inte haft något att erinra mot åtgärdens placering.  
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Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet Blekinge Väst och Trafikverket.  
Yttranden har inkommit, se beslutsunderlag. Trafikverket informerar om att tillstånd hos 
dem kan krävas.  
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Trafikverket och Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Byggnaden bedöms vara lämplig för sin funktion och ha tillräckligt god färg-, form- och 
materialverkan för platsen och omgivningen.  
 
Byggnad planeras på brukningsvärd jordbruksmark. I 3 kap. 4 § andra stycket 
miljöbalken framgår att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk.  
 
Frågan vad som utgör brukningsvärd jordbruksmark i bestämmelsens mening ska, enligt 
avgörandena, bedömas med utgångspunkt i markens läge, dess beskaffenhet och 
övriga omständigheter. Lotten är mindre och smalt trekantig i sin form. Den avgränsas 
av väg, skog och gårdscentrum. Byggnaden som ska planeras på platsen är till för 
livsmedelsproduktion. Vad gäller frågan om alternativ placering så behövs närheten till 
gårdscentrumet och äppelodlingen för byggnadens funktion. Markerna runt gårdscentret 
är jordbruksmark och skogsmark och det bedöms som minst skada på de allmänna 
intressena och naturvärdena i omnejden att ta i anspråk en mindre del av den trekantiga 
och avskärmade jordbruksmark som ansökan avser.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att den aktuella lokaliseringen är lämplig 
enligt 2 kap. 2 § PBL. Det enskilda intresset av att använda sin mark samt att kunna 
utveckla sin verksamhet väger tyngre än värdet på just den här mindre och avskärmade 
jordbruksmarken. Bedömning har gjorts att det för de mindre jordbruken kan vara ett 
tung vägande skäl att kunna utveckla sin verksamhet till en hållbar ekonomisk situation 
som gör att de fortsättningsvis kan fortsätta att bruka den åkermark som kvarstår för att 
säkerställa produktion av livsmedel och grödor till Sveriges livsmedelsproduktion.  
 
Upplysningar 
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till Trafikverket. 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-05-28 
Remissvar, inkom 2021-05-20 
Remissvar, inkom 2021-05-19 
Bilaga, inkom 2021-04-22 
Grannemedgivande, inkom 2021-04-22 
Bilaga, inkom 2021-04-22 
Situationsplan, inkom 2021-04-22 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-04-22 
Planritning, inkom 2021-04-12 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-04-12 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-04-12 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

• intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN ( om byggnaden ska 
användas som arbetsplats)  

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

 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Pär Jansson 
 
Begär startbesked via vår e-tjänst https://minut.karlshamn.se/KAR-BYGG-START 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Agirox AB, LAJO, Kärlingeberga 2429, 281 97  Ballingslöv 
 
Fastighetsägare:  
XXX 
XXX 
XXX 
 
Kontrollansvarig: XXX 
 
 
Avgift: 38 805 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

https://minut.karlshamn.se/KAR-BYGG-START
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§ 186 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, attefallshus B2021-

297 2021/1676 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 
7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av fritidshus, attefallshus samt tillbyggnad av 
friggebod i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redan beslutats i tidigare 
strandskyddsdispens beslutad 31 januari 2018 
 
att villkora beslutet om dispens med: att villkor i tidigare dispens ska följas.  
 
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, attefallshus samt tillbyggnad av friggebod på fastigheten 
XXX. Huset ska användas som gäststuga. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från havet inom strandskyddat område.  
Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser. Attefallsundantag och friggebod ska 
inte räknas in i den yta som finns i områdesbestämmelserna.  
 
Marken är idag: Tomt. 
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: ett område som bedöms påverkas negativt 
av framtida havsnivåer samt riksintresse högexploaterad kust MB 4:4, samt tangerar 
riksintresse friluftsliv MB 3:6. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Attefallshuset avser vara ett komplement till bostaden som gäststuga. Utbyggnad av 
friggeboden avser plats för förvaring. Den nuvarande är i dåligt skick. 
 
Sökanden anger att nuvarande byggnader är lagligt placerade och bifogar beslut från 
Länsstyrelsen.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Tomten består av kustnära berghällar. En vindpinad tall och ett antal 
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medelstora ekar står på tomten. På platsen för attefallshuset är det en gräsmatta och 
huset kommer delvis placeras under en ek. Alla omkringliggande träd kommer stå kvar 
för att minimera påverkan på växt- och djurlivet. Friggeboden ligger längs med vägen. 
För att främja insekter, fågelliv och det estetiska utförandet kommer ett grönt tak 
anläggas på friggeboden. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och bedömer att det finns 
förutsättningar för att bevilja dispens för utbyggnaden av friggeboden. Det av sökanden 
angivna skälet bedöms som tillämpbart. 
 
Strandområdet mellan XXX och havet är smalare än vid andra fastigheter i området. Det 
bör därför eftersträvas att attefallshuset läggs så långt väster som möjligt på fastigheten. 
Detta för att byggnaden inte ska verka avhållande för allmänhetens tillgång till 
strandområdet. Att tomten fysiskt avgränsas är också viktigt för att motverka 
byggnadernas avhållande effekt i strandområdet. Miljöförbundet vill påminna sökanden 
om villkoret i beslutet om strandskyddsdispens från 2018 som innebär att tomten tydligt 
ska avgränsas mot vattnet med staket, häck, stenrad eller liknande. Utifrån bilagda foton 
är det svårt att bedöma om detta gjorts eller inte. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
När det gäller läget på attefallshuset på tomten har vi undersökt alternativa planer som 
skulle placera byggnaden längre västerut. Dock kräver den placeringen medgivande 
från grannen om att uppföra huset närmare än 4,5m från tomtgränsen då attefallshuset 
annars skulle hamna för nära huvudbyggnaden. Detta har inte beviljats från grannen. 
Nuvarande läge ligger 4,5m från norra gränsen och mellan 4,5m och 6,1m från östra 
gränsen, samt kräver ingen fällning eller åverkan på träden i området, vilket 
annars också skulle vara en risk. Attefallshusets föreslagna placering täcks av ekarna 
mot havet, vilket gör att huset ändå ligger avskilt och inte syns så mycket för 
allmänheten vid infarten till hamnen och på kommunens mark (se bifogade foton). Vi 
undersöker också möjligheten att ha grönt tak på både attefallshuset och friggeboden 
för att få byggnaderna att smälta in ytterligare och gynna den biologiska mångfalden. 
 
Även om området mellan fastigheten och havet är smalt på ett ställe enligt 
situationskartan, är hela strandområdet fullt tillgänglig för allmänheten och det finns 
varken inhägnader eller bryggor på kommunens mark. Som det syns på de bifogade 
bilderna så avgränsas tomtgränsen mot allmän mark med en tydlig markhöjning på ca. 
1.5m som har gjorts sedan förra förläggandet, och vid markhöjningen står en rad av 
medelstora ekar längs tomtgränsen, mellan tomt och allmän mark. Vi anser att detta inte 
kommer att avhålla allmänheten från att passera eller vistas fritt vid stranden samt 
skapar en tydlig och naturlig avgränsning som passar in i den bestående naturliga 
miljön. Om det behövs ytterligare avgränsning kan vi förstärka stenraden som redan 
ligger längs tomtens nordöstra gräns och förlänga den utmed tomtgränsen. Se vidare 
bifogade bilder. 
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Stadsmiljöavdelningens kommentar på bemötande 
Tomtavgränsningen ska enligt tidigare villkor tydligt avgränsas med staket, häck eller 
stenrad. Detta bör åtgärdas.  
Vad gäller placering av byggnad mot väster så har sökanden hållbara argument för 
placeringen enligt ansökan. Placeringen i beslutet följer placeringen i ansökan.  
 
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: 2021-06-03 
Remissvar, inkom 2021-05-26 
Bilaga, beslut från LST, inkom 2021-05-04 
Fotografi, Friggebod, inkom 2021-05-01 
Fotografi, inkom 2021-05-01 
Fotografi, inkom 2021-05-01 
Situationsplan, inkom 2021-05-01 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-05-01 
Skrivelse, bemötande vid kommunicering, inkom 2021-06-03 
Foto, inkom 2021-06-03 
Foto, inkom 2021-06-03 
Foto, inkom 2021-06-03 
Foto, inkom 2021-06-03 
Foto, inkom 2021-06-03 
Foto, inkom 2021-06-03 
Foto, inkom 2021-06-03 
Foto, inkom 2021-06-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 7 497 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 187 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, markuppfyllnad 

och murar B2021-246 2021/1679 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om dispens med stöd av 2 kap 6 § Miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
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 rivning av fritidshus, nybyggnad av nytt fritidshus, markuppfyllnad och murar på 
fastigheten XXX, byggnadsarea uppgår till 127kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100 m från havet inom strandskyddat område. 
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser med intentionerna att behålla området 
som småskaligt fritidshusområde för att bland annat klara infrastruktur såsom vatten och 
avlopp och vägar. Bestämmelserna reglerar att bruttoarean inklusive öppenarea inte får 
vara mer än 90 kvm. Hus som var större när områdesbestämmelserna gjordes får vara 
kvar och underhållas.  
 
Enligt separat inlämnad ansökan om bygglov så avses komplementbyggnad i norr och 
fritidshus rivas och ersättas av nytt fritidshus med en byggnadsarea på 127kvm. 
Sökanden menar att det fanns byggnader på 127 kvm på tomten när 
områdesbestämmelserna gjordes och att de menar att om de river byggnaderna och 
bygger upp en ny så ska den få vara 127kvm.  
 
Marken är idag: tomt med fritidshus och två komplementbyggnader (en i söder och en i 
norr). Den i söder saknar strandskyddsdispens och tillstånd enligt PBL. Varken bygglov 
eller anmälan om attefall finns och således inte heller något startbesked. Byggnad är 
uppförd mellan år 2018 och 2021. Huvudbyggnad och komplementbyggnad i norr fanns 
med när områdesbestämmelserna gjordes.  
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: område som bedöms påverkas negativt av 
framtida havsnivåer. Riksintresse för högexploaterad kust MB 4:4, samt tangerar 
riksintresse för friluftsliv MB 3:6.  
 
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: Iordningställd tomt med gräsmatta, häckar, rabatter och murar. Växt- och 
djurlivet påverkas inte alls av åtgärden. Allmänhetens möjligheter att vistas i 
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strandområdet påverkas inte alls av åtgärden då åtgärden görs på privatägd fastighet, 
med ny byggnad placerad längre från vattnet jämfört med dagens byggnad. 
 
Sökanden beskriver i övrigt: Befintliga bostäder är i för dåligt skick för att renovera eller 
bygga till. En allvarlig sak är att de idag ligger på för låg nivå i förhållande till havet och i 
samband med nybyggnationen ska marknivå höjas så att huset lever upp till 
länsstyrelsens beslut 2015-06-05 om "Säkerhetsnivåer i låglänta områden - hänsyn till 
översvämningsrisker i föränderligt klimat". Mått från nuvarande fritidshus till vatten: 14,7 
meter Mått från framtida fritidshus till vatten: 20 meter. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och menar att särskilt skäl, 
redan ianspråktaget kan tillämpas. Miljöförbundet har noterat att komplementbyggnad i 
söder inte verkar ha någon dispens från strandskyddet. Det har även tagits ner träd och 
grusats upp ytor. Miljöförbundet menar att byggnaden bör inkluderas i aktuell ansökan. 
Byggnaden ligger för nära strandlinjen för att träffas av Länsstyrelsens undantag . 
Prövas inte denna byggnad enligt strandskyddsreglerna kan Miljöförbundet ställa krav 
på rättelse genom återställande av marken. Ett eventuellt beviljande av dispens bör 
beläggas med villkor med en tomtplatsavgränsning som säkerställer allmänhetens 
tillträde till stranden. Detta är av vikt då det på flygfoton ser ut som att allmänhetens 
områdes utanför fastigheten har privatiserats, vilket inte är förenligt med 
strandskyddslagstiftningen. Miljöförbundet upplyser även om att den tänkta ytan för ny 
byggnad är större än vad områdesbestämmelserna medger.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökande har vid upprättande av tjänsteskrivelse inte inkommit med något bemötande. 
 
Motivering av beslut 
 
Sökanden har redovisat att djur och växlighet inte påverkas. Detta är tyvärr svårt att 
säga då större delar av tomten ska fyllas upp med nya massor varvid miljö radikalt 
förändras. Miljöförbundet har dock gjort bedömningen att det troligtvis inte finns några 
höga värden på fastigheten.  
 
Vid handläggningen av en strandskyddsdispens inom områdesbestämmelser eller 
detaljplan ska 2 kap 6 § Miljöbalken tillämpas. Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i 
strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 
(2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna 
inte motverkas.  
 
Bedömning görs att ytan som är tillåten i områdesbestämmelserna (90 kvm bruttoarea 
inklusive öppenarea) överskrids. Överytan uppgår till 37 kvm ca 36 % överyta. 
Bedömning har gjorts att detta inte är en sådan avvikelse som får göras enligt 
miljöbalken. Sökanden har menat att de river en komplementbyggnad och ett fritidshus 
som fanns när områdesbestämmelserna gjordes. De slår samman de ytorna och vill 
bygga en ny byggnad med samma yta. Stadsbyggnadsavdelningen delar tyvärr inte 
sökandens bedömning att detta var intentionerna med skrivningen i 
områdesbestämmelserna. Fritidshus större än 90 kvm skulle få vara kvar och 
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underhållas. Men om de rivs och ny byggnad byggs upp så ska ytorna i 
områdesbestämmelserna gälla. Byggnaderna som avses i dispensen är därmed 
betydligt större än områdesbestämmelserna medger.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömning att åtgärden inte är förenlig med 
bestämmelserna i områdesbestämmelserna och att ansökan därmed bör avslås med 
stöd av 2 kap 6 § Miljöbalken (SFS 1998:808). 
 
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: 2021-06-03 
Remissvar, inkom 2021-05-07 
Markplaneringsritning, inkom 2021-04-21 
Situationsplan, inkom 2021-04-21 
Fotografi, vy från söder, inkom 2021-04-14 
Fotografi, vy från öster, inkom 2021-04-14 
Fotografi, vy från norr, inkom 2021-04-14 
Fotografi, vy från väster, inkom 2021-04-14 
Bilaga, inkom 2021-04-14 
Fasadritning, inkom 2021-04-14 
Karta, inkom 2021-04-14 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-04-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 6 560 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-06-23 

Sida 52(96) 

 
 
§ 188 XXX, Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning samt installation av 

eldstad samt mur B2021-225 2021/1701 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30 § samt 2 kap 6§ 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 nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus, 
installation av eldstad samt bygglov för murar på fastigheten XXX. 
 
De byggnader som ska rivas enligt ansökan är komplementbyggnad/byggander i norr 
och bostadshuset. Komplementbyggnad i söder ingår inte i ansökan.  
 
Bostadshuset föreslås med vit träfasad och svarta betongpannor på tak. Huset placeras 
mitt på tomten och har förhöjt väggliv. Marken planeras att höjas väsentligt för att 
säkerställa att huset inte påverkas av stigande havsnivåer och följer Länsstyrelsen 
riktlinjer.  
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 127,5 kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser med intentionerna att behålla området 
som småskaligt fritidshusområde för att bland annat klara infrastruktur såsom vatten, 
avlopp och vägar. Bestämmelserna reglerar att bruttoarean inklusive öppenarea inte får 
vara mer än 90 kvm. Hus som var större när områdesbestämmelserna gjordes får vara 
kvar och underhållas.  
 
Enligt inlämnad ansökan om bygglov så avses komplementbyggnad i norr och fritidshus 
att rivas och ersättas av nytt fritidshus med en byggnadsarea på 127kvm. Sökanden 
menar att det fanns byggnader på 127 kvm på tomten när områdesbestämmelserna 
gjordes och att de menar att om de river byggnaderna och bygger upp en ny så ska den 
få vara 127kvm. 127 kvm är 36% mer än områdesbestämmelsernas  medger. De syftar i 
sammanställning av e-tjänst, tillbaka till ett annat lov i området där en huvudbyggnad 
med vidhängd carport fick tillåtelse att riva carporten och lägga till lite mindre än 
carportens yta som en tillbyggnad på befintligt hus. Situationen går inte att likställa med 
aktuellt ärende då det ärendets huvudbyggnad aldrig revs. Utan huset underhölls och 
var kvar. Bedömning i dagsläget är att Stadsbyggnadsavdelningen inte vill att detta äldre 
ärende ska få någon prejudicerande effekt utan det är 90 kvm som gäller. Större hus får 
underhållas och vara kvar.  
 
Sökanden har redovisat en vindsvåning med större fönster liknande två stora 
frontespiser. Sökanden har redovisat en rumshöjd på 1890mm på vindsvåningen. Detta 
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från golv till innertak.  Enligt SIS är det därmed inte en bruttoarea. Det finns ingen trappa 
upp till vinden utan vindslucka. Vid frontespiserna är dock höjden högre än 1890mm.  
Det är uppenbart att sökanden på ett listigt sätt försökt tillskapa sig mer yta än vad 
områdesbestämmelserna medger. Om höjden hade varit 1900mm så hade bruttoarean 
varit betydligt större än de redovisade 127 kvm. Byggnadens karaktär kan därmed ( på 
sidan för frontespisar) liknas vid samma volym som ett tvåvåningshus.  
 
På tomten finns idag fritidshus och två komplementbyggnader ( en i söder och en i norr). 
Den i söder saknar strandskyddsdispens och tillstånd enligt PBL. Varken bygglov eller 
anmälan om attefall finns och således inte heller något startbesked. Byggnad är uppförd 
mellan år 2018 och 2021. Huvudbyggnad och komplementbyggnad i norr fanns med när 
områdesbestämmelserna gjordes.  
 
Separat ansökan om strandskyddsdispens är inlämnad.  
 
Markhöjningen med stödmurar mot granne kan påverka landskapsbilden och 
grannarnas tomter.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till berörda grannar.  
Yttranden har inkommit från: XXX och XXX. Båda yttranden ställer sig frågande till ett 
hus som är större än 90 kvm.  
 
XXX beskriver även: Då utformningen med förhöjt väggliv och takkupor ger möjlighet till 
framtida vindsinredning för bostadsändamål vill jag hänvisa till Byggnadsnämndens  
protokoll 1999-04-28 §123 Dnr.031.99.213 där man för att behålla Yttervägggas 
karaktär av fritidshusområde uttalat att vid bygglovsprövning inom området skall stor 
restriktivitet råda vad gäller maximal taklutning samt inredande av vindsvåning för 
bostadsändamål. 
 
XXX beskriver även: att huset har för stor yta och byggvolym. Det bidrar till att deras 
tomt påverkas negativt och riskerar att hamna i skugga under stora delar av hösten, 
vintern och våren.  
 
Bruttoarea 
Det ser ut som om huvudbyggnaden skall inkludera ytorna av de 2 befintliga friggebodar 
på tomten. Detta strider mot områdesbestämmelserna som endast medger bruttoarea 
motsvarande vad som finns i huvudbyggnaden på områdeskartan eller 90 kvadratmeter. 
Ifall ytorna som rivs i de friliggande husen ska bevaras, skall dessa igen klassas som 
friggebod och/eller attefallshus och måste som sådana vara friliggande från 
huvudbyggnaden vilket de inte är enligt situationsplanen. Innebär ett godkännande av 
det nuvarande förslaget att ytterligare en friggebod och ett attefallshus kan tillåtas efter 
att huvudbyggnaden på 127,5 m2 är färdigställd? 
 
Areauppgiften är ofullständig gällande bruttoarean. Det tillskapas nämligen bruttoarea 
på det övre planet markerat som förvaring på ritningen. Av fönstermåtten och fönstrets 
placering(överkant på fönster 2,1 meter från golv) framgår att här skapas en bruttoarea 
som inte är redovisad och som föranleder att den totala bruttoarean ytterligare 
överstiger den tillåtna maximala bruttoarean på 90 kvadratmeter. 
Byggnadens höjd på närmare 8,5 m över nuvarande marknivå innebär att huset räknas 
som ett tvåplanshus. Med tanke på storleken på bottenvåningen samt husets bredd på 9 
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meter så upplevs det gestaltningsmässigt inte vara ett fritidshus, som det är redovisat i 
ansökan. 
 
Stöd längs tomtgränsen 
L-stöden och dess bygglovspliktiga markhöjningar är placerade närmare än 4,5 meter till 
tomtgräns och kräver grannes medgivande. Detta vill vi inte medge med anledning av 
att det påverkar vår tomt negativt. 
 
Det kommer innebära ingrepp på vår tomt när L-stöden ska anläggas och behov av 
dränering eftersom de är placerade i tomtgräns. Mindre, mer naturliga stödmurar är vi 
dock positiva till som förläggs längre ifrån vår tomtgräns närmare själva byggnaden och 
som gestaltningsmässigt bättre harmoniserar med naturen. 
 
Potentiella följdeffekter av uppförandet för framtiden av Yttervägga-området 
Vi tycker att det hade varit olyckligt att skapa utbyggnadsexempel i området som tillåter 
inräkning och återbyggnad av befintliga friggebodar och attefallshus. Detta leder till 
omklassning och dubbelräkning av friliggande ytor och till större huvudbyggnader än de 
nuvarande områdesbestämmelserna medger. Därmed ändras den framtida karaktären 
på Vägga udde. Ökade grundytor och höjder för huvudbyggnader kommer i ett antal fall 
leda till ökat tryck på ekarna pga schaktmassor och befästningar samt potentiellt fällning 
av befintliga större ekar för att ge plats till tätare byggnation. 
 
Kommunicering 
 
Granneyttranden har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Nedanstående är en sammanfattning. Sökandens bemötande finns i sin helhet som 
beslutsunderlag: Bilaga, bemötande vid kommunicering, inkom 2021-06-10. 
 
Sökanden har framfört att deras föreslagna lösning avseende storlek på hus har 
diskuterats med stadsbyggnadsavdelningens tjänstemän och med deras synpunkter 
anpassats så att det enligt sökanden nu överensstämmer med tidigare beviljade bygglov 
och länsstyrelsen riktlinjer. De menar att viktigt är det lov som beviljats så sent som 
2015 och hur de förhåller sig till det som bedöms som väldigt kritisk för framtiden, 
nämligen höjningen av havsvattennivån. Gällande ytan som bygglovsansökan avser 
hänvisas till beviljat bygglov år 2015 för fastighet med beteckning XXX. För XXX 
beviljade lösning revs ytor för carport (22 m2) samt del av veranda (4 m2) motsvarande 
total yta på 26 m2. Dessa 26 m2 lades in i den totala ytan, XXX’s längd är 13,4 m och 
bredd 12,8 m, alltså större än sökandens förslag. I deras förslag använder de samma, 
redan beviljade princip för beräkning av ytan, genom att riva huset, verandor samt 
frigge- och verktygsbod. Det ger en total byggnadsarea av 127,5 m2. De hävdar att 
beviljat bygglov för XXX är prejudikat för vår bygglovsansökan och därför borde både 
logiskt och rättvisemässigt också vår ansökan beviljas.  
 
Avseende höjden måste två saker särskiljas för att kunna göra en tydlig och seriös 
bedömning. 1) Höjd på huskroppen: Utgångspunkten i vår lösning är att det i våra 
diskussioner mer tjänstemännen framkommit att höjden på hus eller taklutning inte är 
reglerat i områdesbestämmelserna. Det innebär så klart inte att det är fritt att bygga så 
högt som helst utan det ska passa in i omgivningen. Vårt förslag mäter 6,6 meter från 
golv till taknock. Med perspektivet på den bebyggelse som redan finns på Vägga udde 
(åtminstone tre stycken 1,5 plans och flera hus med loft) och den kraftigt kuperade 
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terräng som i sig ger stora höjdskillnader mellan olika närliggande hus, så ger vårt 
förslag en obetydlig skillnad och passar väldigt väl in i helheten på Vägga udde som 
redan har en väldigt kuperad bebyggelse med betydligt större höjdskillnader än vad vi 
talar om i detta fall.  
 
Fakta är att vi inte gör någon övervåning utan två förvaringsytor med höjden mindre än 
1,9 meter, vilket innebär att ytan per definition inte räknas som bruttoarea. Det är alltså 
förvaringsytor som krävs för att vi vill kunna optimera boytan på det plan vi använder. 
Rivningen av friggebod/förråd gör att förvaringen behövs.  
 
Granne i söder har synpunkt på vår inritade kupa mot havet. Kupan mot havet och 
fönster på gavlarna finns där för att det ger extra ljusinsläpp och av utseendemässigt 
skäl. Vi tycker helt enkelt att det gav huset mer karaktär och blev vackrare.  
 
2) Höjningen av marken: Vi är ålagda att leva upp till Länsstyrelsens krav på 3-
metersregeln för att möta kommande höjning av havsvattennivån. Detta är inget nytt 
men för att poängtera frågans aktualitet lyfte experter fram Blekinges kust som ett av 
landets riskområden för översvämningar så sent som i BLTs upplaga onsdagen 2 juni 
2021. En ambition som inte bara är krav på och därför nödvändig, utan som vi också 
hoppas ska upplevas som positivt. Det förefaller märkligt att ett krav från Länsstyrelsen 
inte ska efterlevas för att skugga riskeras på en grannes tomt. Totalt sett innebär 
höjdfrågan och speciellt grannsynpunkten som gör jämförelsen med ett tvåplanshus 
genom att mäta 8,5 meter från nuvarande marknivån, inte är relevant.  
 
Gällande stöd längs tomtgränsen: Vi hittar en lösning som inte innebär ingrepp på 
norrgrannens tomt och vi är beredda att planera om till en lösning som inte kräver 
grannes medgivande. En grannsynpunkt avseende potentiell fällning av ekar rör inte vår 
byggnadslovsansökan och i övrigt förutsätter vi att eventuella ekfrågor hanteras enligt 
de speciella rutiner som finns för det.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att bygglovet på XXX inte är 
prejudicerande i detta fall då det finns stora skillnader. I XXX revs inte bostadshuset 
exempelvis. Bedömning kvarstår att ansökans förslag strider mot gällande 
områdesbestämmelser.  
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms inte vara  förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § 
plan- och bygglagen (2010:900) då den tillåtna ytan på 90 kvm bruttoarea inklusive 
öppenarea i områdesbestämmelserna överskrids.  
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen/områdesbestämmelser 
om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärende att 
avvikelsen inte är att betrakta som liten och att det faktiskt strider mot 
områdesbestämmelsernas syfte att tillåtna större hur av permanenthus storlek och 
utseende.   

 
Bedömning görs att ytan som är tillåten i områdesbestämmelserna ( 90 kvm bruttoarea 
inklusive öppenarea) överskrids. Överytan uppgår till 37 kvm ca 36 % överyta och 
sökandens yta på 127.5 kvm bruttoarea används. Stadsbyggnadsavdelningens 
bedömning är dock att bruttoarean är större. Framförallt den upplevda bruttoarean 
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tillsammans med rumshöjd och volym. Sökanden har menat att de river en 
komplementbyggnad och ett fritidshus som fans när områdesbestämmelserna gjordes. 
De slår samman de ytorna och vill bygga en ny byggnad med samma yta. 
Stadsbyggnadsavdelningen delar tyvärr inte sökandens bedömning att detta var 
intentionerna med skrivningen i områdesbestämmelserna. Fritidshus större än 90 kvm 
skulle få vara kvar och underhållas. Men om de rivs och ny byggnad byggs upp så ska 
ytorna i områdesbestämmelserna gälla. Byggnaderna som avses i dispensen är därmed 
betydligt större än områdesbestämmelserna medger.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömning att åtgärden inte är förenlig med 
bestämmelserna i områdesbestämmelserna  
 
Om bygglov gavs skulle det få en stor prejudicerande effekt på 
områdesbestämmelsernas tillämpning. Områdes småskalighet och intentionerna med 
att göra områdesbestämmelser för att hålla nere byggnadernas storlek och hålla kvar 
området som fritidshusområde inte skulle bejakas. Byggnaden har en påverkan på 
stads- och landskapsbild då tomten höjs kraftigt för att klara stigande havsnivåer. 
Höjningen och stödmur mot grannen kommer även att inverka på grannens tomt. 
Ansökan bedöms med stöd av 2 kap 6§ PBL påverka stads- och landskapsbilden 
negativt. Detta då de stora markuppfyllnaderna och byggandens volym inte passar in i 
området. Det finns enstaka befintliga byggnader i område som har en- och halvplans 
karaktär med större fönster på vindsvåningen. Men de är äldre och fanns när 
områdesbestämmelserna gjordes. Stor restriktivitet bör tillämpas vad gäller 
byggnadernas volymspel i området för att följa intentionerna i områdesbestämmelserna 
om mindre och låga byggnader.  
 
Upplysningar 
 
Åtgärden kräver även beviljad strandskyddsdispens.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-06-17 
Bilaga, bemötande vid kommunicering, inkom 2021-06-10 
Yttrande, granne, inkom 2021-05-24 
Remissvar, granne, inkom 2021-05-24 
Markplaneringsritning, inkom 2021-05-06 
Markplaneringsritning, inkom 2021-05-06 
Situationsplan, inkom 2021-05-06 
Markplaneringsritning, inkom 2021-04-08 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-04-08 
Sektionsritning, inkom 2021-04-08 
Markplaneringsritning, inkom 2021-04-08 
Nybyggnadskarta, inkom 2021-04-08 
Planritning, inkom 2021-04-08 
Fasadritning, inkom 2021-04-08 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-04-08 
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Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) yrkar att ansökan om bygglov ska beviljas. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Stefan Sörensson (L) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt liggande förslag, det vill säga att avslå ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Ombud: XXX 
 
Kontrollansvarig: XXX 
Grannar/Sakägare: XXX 
Grannar/Sakägare: XXX 
 
 
Avgift: 6 566 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 189 XXX, Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus B2021-358 

2021/1732 
 
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 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 på fastigheten XXX, Sökanden vill förlänga befintligt hus 
med en tillbyggnad på ca 36 kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från sjö och vattendrag  inom strandskyddat 
område. Marken är idag: skött tomt för fritidshus. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: redan har tagits i anspråk på ett 
sådant sätt att det inte påverkar strandskyddets syften.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: där tillbyggnad planeras finns gräsmatta och enstaka stenar. Sökanden är 
övertygad av att det inte kommer att ha större inverkan på värden gällande djur- och 
natur.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
 
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.  
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Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-06-04 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-06-03 
Övrigt, inkom 2021-05-31 
Ansökan, inkom 2021-05-31 
Situationsplan, 2, inkom 2021-05-31 
Situationsplan, 1, inkom 2021-05-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
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§ 190 XXX, Strandskyddsdispens för annan åtgärd fritidshus B2021-204 2021/1735 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet, på sökandens begäran, till förvaltningen för vidare 
handläggning. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för :   
(1) en grind vid infarten till fastigheten,  
(2) anläggning av en större plantering,  
(3) ett växthus,  
(4) en friggebod närmare än 4 meter från grannfastigheterna,  
(5) stängsel för hundar,  
(6) husbyggnad som givits bygglov 1996. 
(7) sökanden önskar även ansöka om att få hemfridszonen/tomtgränsen definierad på 
fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från sjön Ruegylet inom strandskyddat 
område. Marken är idag: delvis ianspråktagen tomt men delvis öppet för allmänheten på 
en hävdad stig. Marken närmast vattnet ingår inte i fastigheten XXX men servitut finns 
för brygga.  
 
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: sökanden har inte lämnat någon beskrivning av värden eller påverkan. De 
skriver endast att värdena kommer att påverkas mindre när mindre människor beträder 
marken.  
 
Sökanden beskriver även: ( nedan kommer en sammanfattning, läs skrivelse daterad 
2021-03-25 för fullständig text) 
Fastigheten har varit i sökandens släkts äga sedan innan 1956 och fram till nu.  
Idag finns tre stugor på tomten, förutom den ursprungliga, en som byggdes 1974 och en 
som byggdes 2000. Båda stugorna har beviljats bygglov. På tomten finns också en 
uthuslänga med bastu, dusch, maskin/verktygsbod och toalett. Dessa har funnits där 
sedan 60-talet då varken dusch, badrum eller toalett finns i något av de tre 
boningshusen. Vid strandkanten finns en brygga och båtplats på ett officialservitut.  
1. Grind 
Sökanden har historiskt tillåtit grannar, släkt och vänner att gå på tomten närmast sjön 
och använda bryggan. Under de senaste 20 åren har dock andra än den närmaste 
kretsen börjat använda sig av stigen för att ta sig till den “badplats” (informell) som finns 
inte långt från vår tomtgräns. Under de senaste 10 åren har strömmen av människor . 
Vissa går in på sökandens fastighet, ibland upp på deras brygga, alternativt frågar var 
“badplatsen” är. Den större mängd människor uppfattas av sökanden som störande och 
en inskränkning av deras privata liv på tomten.  
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De vill därför nu sätta upp en grind där man går in på deras fastighet för att ta sig vidare 
till badplatsen. De har tidigare informerat några av de som frekventerar fastighet om att 
de kommer att begränsa möjligheterna att beträda den och istället hänvisa till 
traktorstigen genom skogen. Efter detta blev de anmälda till Miljöförbundet för 
överträdelse av strandskyddet. Miljöförbundet utreder anmälan under sommar och höst 
och meddelar 20201009 att anmälan avslås och att anmälan istället bör hemställas 
polisen. Miljöförbundet uppmanar sökanden samtidigt att söka strandskyddsdispens.  
2. Plantering 
Sökanden har för avsikt att anlägga en trädgårdsodling på marken nedanför 
boningshusen,   
3. Växthus 
Av samma skäl som i punkt 2 ansöker sökanden om att få uppställa ett växthus på 
mellan 15-20 kvm, även detta på området nedanför boningshusen. 
4. Friggebod 
Sökanden ämnar bygga en friggebod på övre delen av tomten som ska användas som 
förråd och inhysa en förbränningstoalett utöver den som de har fått tillstånd för och som 
installeras våren 2021. Placeringen är närmare än 4 meter till de angränsande 
fastigheterna XXX och XXX.   
5 . Stängsel för hund 
De har för avsikt att skaffa hundar och vill därför inhägna tomten med ett stängsel. 
6. Dispens i efterhand för hus med bygglov 
1999 ansökte de om bygglov för utbyggnad av en friggebod till en stuga och beviljades 
detta. Enligt sökanden informerade inte kommunen i detta läge att det även krävdes 
dispens från strandskyddet. I ovan nämna ärende hos Miljöförbundet har de blivit 
uppmanade att nu ansöka om strandskyddsdispens för huset 20 år efter huset byggdes.  
7. Hemfridszon och tomtplatsavgränsning 
Tomten är sluttande och från boningshusen och ner mot sjön finns inget som hindrar 
insyn. Mellan husen och uteplatser och där folk passerar över tomten är det ca 20-30 
meter. Detta innebär att passerande har full insyn. Sökanden upplever att 
tillströmningen av badgäster blivit av den omfattningen att deras rätt till hemfridszon 
enligt Allemansrätten kränks och närmast håller på att utraderas.  
 
Sökanden menar att deras hemfridszon måste omfatta hela fastigheten och tomten och 
att det och dispens från strandskyddet på intet sätt gör inskränkningar i det allmänna 
strandskyddet eftersom det finns, inte bara en utan flera, alternativa (skogs)vägar och 
stigar ner till sjön. 
 
Sökanden har bifogat flertalet foton till ansökan både från nutid och historiska som enligt 
dem ska visa att tomten använd under lång tid samt att allmänheten går nära där de 
vistas på sin tomt. Fotografierna och filmerna har redigerats så att andra än 
familjemedlemmarna anonymiserats och därför kan de verka lite suddiga. 
 
Miljöförbundet har tidigare haft ett tillsynsärende på fastigheten.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och vill framföra följande:  
 
Som framgår i ansökan har Miljöförbundet haft ett ärende på fastigheten. I detta ärende 
har Miljöförbundet landat i och informerat om vår bedömning kring passage till 
sökanden. 
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Miljöförbundet bedömer att det finns förutsättning att bevilja strandskyddsdispens för de 
åtgärder som inte sträcker sig över den hävdvunna stig som börjar där sökande vill 
placera grind. Bedömningen är att det inte går att bevilja strandskyddsdispens för 
grinden då den bedöms ha en avhållande effekt på en plats där allmänheten tidigare har 
fått färdats fritt. Av bifogade handlingar bedömer tillsynsmyndigheten att växthus och 
odlingsland sträcker sig över stigens sträckning. Vi bedömer dock att det finns 
förutsättning att bevilja strandskyddsdispens för även dessa åtgärder under förutsättning 
att placeras längre österut så att de inte påverkar stigområdet. 
 
Vid beviljande av en strandskyddsdispens ska man fastställa en tomtplatsavgränsning. 
Vidare ska man vid dispensgivning eftersträva att det finns en passage på 25 meter för 
att säkerställa passage för allmänheten samt att säkerställa att det finns livsmiljöer för 
djur och växtliv. Förutsättningarna på platsen medger inte detta fullt ut. Närmast 
strandområdet i norr finns en byggnad som bland annat hyser bastu och toalett. Den 
byggnaden anses i strandskyddssammanhang inte ge upphov till någon hemfridszon. I 
söder finns även en äldre komplementbyggnad och motsvarande gäller för den, att den 
inte ger upphov till en hemfridszon. Längs den norra fastighetsgränsen finns en 
bostadsbyggnad som är lokaliserad cirka 30 meter från stranden. Det finns bygglov för 
byggnaden men byggnaden saknar strandskyddsdispens och detta söks nu i efterhand.  
 
Då byggnaden saknar strandskyddsdispens kan den inte ligga till grund för att platsen är 
ianspråktagen då den inte har uppförts lagenligt. Miljöförbundet bedömer dock att det är 
rimligt att bevilja strandskyddsdispens i efterhand för byggnaden, detta då vi bedömer 
att om man sökt strandskyddsdispens vid uppförandet av byggnaden hade 
bedömningen varit att det fanns förutsättning att bevilja strandskyddsdispens. Den 
samlade bedömningen är att en lämplig tomtplatsavgränsning är öster om stigen och att 
den bör markeras fysiskt i terrängen med ett staket, stenmur, stenrad eller liknande. 
Området längs och väster om stigen bedöms vidare inte vara hävdat på mycket lång tid 
och det innebär att man inte kan åberopa att hävd skett löpande sen före 1975. Det 
innebär att om man avser att hävda det området så kräver det en beviljad 
strandskyddsdispens. 
 
Sökande har bifogat bilddokumentation där de visar att folk passerar platsen på stigen, 
men även uppehåller sig inom vad de anser vara hemfridszon. I det tillsynsärende som 
Miljöförbundet har hanterat har vi redovisat myndighetens syn på saken. 
 
Sökande har även bifogat äldre bilder som visar att man utfört utomhusaktiviteter på 
platsen vid stigen. Tillsynsmyndigheten gör bedömningen att det inte påverkar 
Miljöförbundets bedömning kring strandskyddet då det är frågan om tillfällig användning 
av ett område, vilket är gängse praxis när man tillfälligt nyttjar lämpliga ytor för de 
friluftsaktiviteter man avser att utföra. 
 
Sökande har inte redogjort för vilket-växt-och djurliv som finns på platsen. Miljöförbundet 
har gjort en utsökning i Artportalen som inte gav något resultat. Det innebär att området 
inte är inventerat och att inga spontana observationer är inrapporterade. Miljöförbundet 
har besökt platsen i samband med tillsynsärendet och gör bedömningen om åtgärder 
utförs öster om stigen så bedöms djur-och växtliv inte påverkas i någon större 
utsträckning. 
 
1. Grind - Det bedöms saknas förutsättning att bevilja strandskyddsdispens då det 
bedöms förhindra allmänheten från ett område som de tidigare har fått färdas fritt. 
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2. Plantering/odling – Det bedöms finnas förutsättning att bevilja strandskyddsdispens 
inom en beviljad strandskyddsdispens mot tomtplatsavgränsning placerad öster om 
stigen. 
3. Växthus - Det bedöms finnas förutsättning att bevilja strandskyddsdispens inom en 
beviljad strandskyddsdispens mot tomtplatsavgränsning placerad öster om stigen. 
4. Friggebod-Det bedöms finnas förutsättning att bevilja strandskyddsdispens. Tillstånd 
har sökts för förbränningstoalett hos Miljöförbundet. 
5. Stängsel för hund - det bedöms finnas förutsättning för att bevilja 
strandskyddsdispens under förutsättning att det följer tomtplatsavgränsningen öster om 
stigen som tidigare avhandlats i ett tillsynsärende av Miljöförbundet. Stängsling av hela 
fastigheten ner i strandområdet bedöms kunna påverka djurlivets möjlighet att placera 
området negativt, särskilt vid de tillfällen som hundar springer lösa på fastigheten. 
6. Husbyggnad från 1996 – Det bedöms finnas förutsättningar att bevilja 
strandskyddsdispens i efterhand. 
7. Hemfridszon/tomtplats definieras - tomtplatsavgränsning öster om stigen och i övrigt 
kan den följa fastighetsgränserna österut. 
 
Miljöförbundet har inkommit med två förtydligande av sitt första yttrande efter kontakt av 
sökanden.  
1:a.  
I vår bedömning i yttrandet angav vi att byggnaden längs södra kanten var en 
komplementbyggnad. Ni påtalar att det är det ursprungliga torpet på fastigheten. Vi har 
ingen anledning att ha en annan uppfattning kring detta. Dock så påverkar det inte vår 
bedömning om platsens möjlighet till tomtplatsavgränsning. Vi bedömer att torpets 
utformning med gavel på hög stenfot och med ett mindre fönster inte ger upphov till 
någon hemfridzon som kan sträcka sig över stigen i strandområdet. Vår bedömning 
kvarstår att en tomtplatsavgränsning inte ska sträckas sig över stigområdet. Med ovan 
justering kvarstår den bedömning som i övrigt framförts i yttrandet. 
 
2:a  
Efter telefonsamtal 2021-05-31med XXX förtydligas tidigare mail. Vid yttrandet angav vi 
att torpet var en komplementbyggnad, vilket visade sig vara felaktigt. 
 
Sökande inkom med information att komplementbyggnaden i själva verket var det 
ursprungliga torpet på fastigheten och att det fortfarande användes som bostadshus. 
Tillsynsmyndigheten hade ingen anledning att vidhålla någon annan uppfattning, utan 
justerade bedömningen utifrån de nya uppgifterna. I yttrandet angav vi att en 
komplementbyggnad inte ge upphov till någon hemfridszon, mer än den yta som 
byggnaden upptar. Bostadshus ger däremot upphov till en hemfridszon. Storleken på 
hemfridszonen som en bostadsbyggnad kan ge upphov till varierar från fall till fall. I en 
sådan bedömning tar man t.ex. hänsyn till bostadsbyggnads utformning, placering och 
hur ett område hävdas både enskilt och allmänt. I detta fall vetter torpets gavel mot sjön. 
Torpet står på en hög stenfot som mot sjön har en enklare förrådsdörr i äldre stil. 
 
Trägaveln mot sjön har fönster som med spröjs indelas i sex mindre rutor. Den 
bedömning som tillsynsmyndigheten gör av byggnadens utformning och platsens övriga 
aspekter är att hemfridszonen inte sträcker sig ner till sjön. När man beviljar en 
strandskyddsdispens ska man i beslutet ange en tomtplatsavgränsning. En 
tomtplatsavgränsning omfattar i regel inte hela fastigheten. Detta då man ska eftersträva 
en passage på 25 meter för allmänheten samt goda förutsättningar för djur-och växtliv. I 
detta fall görs bedömningen att det inte finns förutsättning för att en 25 bred zon och 
tillsynsmyndigheten gör därför bedömningen att en lämplig tomplatsavgränsning är öster 
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om den stig som tillsynsmyndigheten bedömer är hävdvunnen. Vi är dock medvetna om 
att sökande inte delar denna uppfattning. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet samt förslag till tomtplatsavgränsning har 
kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
(Nedanstående är en sammanfattning, text finns som beslutsgrundande handling i sin 
helhet, Skrivelse, Bemötande vid kommunicering, inkom 2021-06-10)  
 
Sökanden framför att de vill förtydliga konsekvenserna som sker om tomtavgränsning 
och dispens ges i enlighet med tjänstepersonernas förslag. Allemansrätten gäller på den 
yta som tillhör XXX men inte ingår i tomtplatsavgränsningen. Allmänhet kan därmed gå 
och vistas 5-15 meter från de närmaste byggnaderna på fastigheten. Sökanden menar 
att detta försämrar läget för dem då de inte får använda marken på något sätt som 
inskränker allmänhetens möjlighet att använda marken. De har bett miljöförbundet om 
ett förtydligande och tjänstepersoner har hänvisat dem till Naturvårdsverkets information 
om Allemansrätten.  
 
Sökanden menar att lagen inte bara är till för allmänheten utan även för att skydda 
markägaren och ta dennes rättigheter i beaktande.  
 
Sökanden menar vidare att de inte har behandlats lika med andra likartade fall där 
byggnader uppförts utan dispens och tomtplatsavgränsning ska göras i efterhand. 
  
Sökanden har invändningar mot hur ärendet har hanterats.  
 
Sökanden framför att situationen är enkel och tydligt: Det gamla torpet stod på ofri grund 
från 1800-talets slut till en bit in på 60-talet när fastigheten XXX styckades av. Det står 
tre boningshus och en hygienbyggnad med toalett på tomten. Ursprungsbyggnaden 
torpet ligger i det förslag till tomtplatsavgränsning som lämnats mellan 10-15 meter från 
den föreslagna "passage" som allmänheten ska tillåtas använda och hygienbyggnaden 
cirka 5 meter. Förslaget innebär också att minst 25% av tomtens yta tas ifrån oss. Ett 
avsevärt ingrepp i både äganderätten och vår integritet som åsamkar oss stor 
ekonomisk skada och stor psykisk olägenhet.  
 
Sökanden menar att den stig som tjänstemännen vill värna mest sannolika och troliga är 
en stig upptrampad av kor eller andra husdjur som så sent som 1957 och möjligen något 
år därefter hölls på platsen ifråga. När våra föräldrar 1956 började arrendera marken var 
den instängslad ungefär i höjd med det som MFV i dag vill ska utgöra gräns för 
tomtplats. Stängslet togs senare bort och vår familj kunde börja använda tomten fullt ut. 
De som eventuellt tog sig bort till badplatsen via vår tomt tvingades passera det 
taggtrådsstängsel som då omgärdade delar av tomten.  
 
Ett annat exempel är resonemanget kring bastubyggnaden - den vi föredrar att kalla 
hygienbyggnaden eftersom den är en integrerad del av vårt boende. Enligt MFV syns 
den inte på ett flygfoto från 1975 och därför menar man att den är uppförd senare och 
borde omfattas av strandskyddslagstiftningen från 70-talet Fakta i målet är enligt 
sökanden att byggnaden uppfördes 1966. Den brann ner första kvällen den användes 
men byggdes omedelbart upp igen. 
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Då det gäller tomtplatskarta anser sökanden att det även bör visas upp avstånden 
mellan samtliga byggnader och den föreslagna tomtplatsavgränsningen så man kan 
bilda sig en uppfattning om hur nära allmänheten kan passera och vistas.  
Sökanden menar att kartunderlaget till tomtplatsavgränsningen inte ger en rättvisande 
bild av hur komplex saken är och hur krympt deras hemfridszon blir med förslaget.  
 
Sökanden ställer sig frågande till definitionen av toalettbyggnaden/komplementbyggnad 
och första huvudbyggnaden på tomten och utvecklar talan om den i sin skrivelse. 
Eftersom samtliga boningshus saknar toalett och dusch är denna byggnad som funnits 
där sedan 60-talet ingen komplementbyggnad utan mer av karaktären boningshus och 
därför en väsentlig del av hemfridszonen enligt vårt förmenande.  
 
Vi har med fotografier från 50-talet och framåt visat att marken ner till sjön i alla år 
utnyttjats för fritidsaktiviteter, odling och annat.  
 
Nedan sammanfattar och kommenterar vi punktvis samtliga delar i MFV:s yttrande: 1) 
Om hemfridszonen beslutas enligt MFV:s förslag innebär det att det bebodda torpet, 
ursprungs-och huvudbyggnad på fastigheten, tillåts få en helt öppen passage, 
uppskattningsvis, endast 10-15 meter från husväggen och med full insyn mot uteplatser 
och all verksamheter som sker där. Tomten är flack på denna del och det finns inget 
skydd mot insyn (jämför ”öppet, flackt landskap” i citatet nedan) från den så kallade 
stigen (som vi inte på minsta vis uppmuntrat utan besökare egenmäktigt tagit sig rätten 
till). Förklaringen till att huset står på hög stenfot är att tomten där huset är placerat är 
starkt sluttande. Att ha ingång mot sjön är därför inte möjligt. Att tomten här är starkt 
sluttande förklarar också varför all lek och fysisk utomhusaktivitet, man kan exempelvis 
svårligen spela fotboll i en backe, som pågått på tomten i snart 70 år, sker just nedanför 
huset och alltså precis där allmänheten genar över vår tomt. 2) Eftersom inget av de tre 
boningshusen har toalett eller dusch är också tolkningen och beskrivningen av att 
bastun och toaletten, hygienbyggnaden, ska anses vara en komplementbyggnad både 
missvisande och otillräcklig. All personlig hygien sköts där och att ständigt ha 
främmande människor på några meters avstånd när man sköter sin personliga hygien 
och sina toalettbestyr är djupt störande. 3) Som påpekats gällande det bygglov som 
beviljades 1996 medgav kommunen bygglov men "tappade bort" frågan om 
strandskyddsdispens som den enligt lag borde ha tagit initiativ till och upplyst oss att 
inkomma med en ansökan innan bygglovet godkändes.  4) Sökanden vill förmedla det 
faktum att allmänheten inte förhindras att ta sig till den inofficiella badplats som finns via 
annan väg som inte går över deras fastighet. De önskar att allmänheten tar den andra 
vägen och inte vägen över deras fastighet. 5) Sökanden menar att de via fotografier från 
1956-57och framåt visat att området är ianspråktaget. Inte bara för enstaka 
fritidsaktiviteter utan för odlande, planterande av bärbuskar, träd och normal skötsel av 
tomtmark. Vi har klippt gräset, rensat sly och vistats över hela området sedan 
övertagandet 1956. Vi kan heller inte förstå hur alla dessa människor skulle kunnat 
passera på den plats MFV anger om vi inte hade skött om den därför att vi använder 
den som tomt. Inom ett år skulle den ha växt igen av sly, björnbärssnår, gräs och buskar 
och vara omöjlig att passera över om vi inte vårdat den. Att sluta underhålla tomten på 
denna del skulle i sin tur sannolikt leda till att besökare passerar än närmare husen. Att 
påstå att marken inte är ianspråktagen är helt enkelt felaktigt enligt sökanden.  
6) I dag händer det att vi inte vill vistas utomhus för att vi känner oss så störda och 
tillbakapressade av allt spring över tomten vilket sker både dag- och kvällstid. Förslag till 
tomtavgränsning skulle ofrånkomligt leda till en ännu större rusning och skulle sannolikt 
öppna upp för allmänheten att inte bara gena utan även vistas på vår tomt med 
vittgående konsekvenser för vår rätt till integritet och hemfrid. 7) Så till frågan om 
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hävdvunnen rätt till stig. Vi har inte i några dokument kunnat hitta uppgifter om någon 
som helst överenskommelse att någon eller några ska ha haft rätt att passera över vår 
tomt för att ta sig till nämnda badplats eller uppehålla sig där i andra ärenden. Som 
framgår av den diarieförda akten i ärendet har MFV efterfrågat sådana hos berörda 
myndigheter men inte heller hittat några dokument om detta. Det kan tyckas märkligt 
med tanke på att om det motsatta förelegat skulle uppgiften med stor sannolikhet ha 
använts. Och viktigt att förstå - de personer som uppehöll sig där var kända, till största 
del närmaste grannar och släktingar.  
 
Sökanden menar att de inte ska /har ändrat någonting eller gjort anspråk på att utöka 
vår hemfridszon utan tvärtom, att få behålla den och få den respekterad. Att i dag hävda 
att den stig som trampas upp av hundratals badgäster, från när och fjärran och mot vår 
uttryckliga önskan, utgör en rättighet av hävd är därför orimligt.  
 
Under många år har sökanden försökt få ett stopp på denna eskalerande tillströmning 
av genande människor till badplatsen. Deras föräldrar har försökt hantera situationen 
under många år utan att skapa onödiga konflikter vilket alltså inte visat sig vara en 
framgångsrik strategi. Att situationen som då har skapats kallas hävdvunnen rätt 
upplever vi som ett hån.  
 
I Miljöbalkens regler om strandskydd finns sex särskilda skäl för dispens från förbuden 
att bebygga nära stränder. Det skäl vi anför är skrivningen om markens 
ianspråktagande. Som särskilda skäl vid prövningen av XXX vill vi framhäva att vi bör få 
dispens från strandskyddet, inte för att bygga närmare sjön utan för att formalisera vår 
hävdade hemfridszon. Boningshusen och hygienbyggnaden samsas på en liten 
fastighet - som ändå är sammanhållen i en helt öppen miljö. Boningshusen står i den 
starkt sluttande delen av tomten medan utomhusaktiviteterna naturligt är förskjutna ner 
mot den yta som inte sluttar. Där finns också hygienbyggnaden. Dessa speciella 
omständigheter talar för att tomtplatsavgränsningen och därmed hemfridszonen bör 
utgå från hygienbyggnaden. Det är den nutida lösningen, som ändå är en förändring 
från tiden för 100 år sedan när vår familj och släkt etablerade sig där och det mesta av 
hygienen fick skötas i och vid sjön. 
 
Som avslutning begär vi att en dispens från strandskyddet och en tomtplatsavgränsning 
sker i första hand med utgångspunkt från hygienbyggnaden som är en omistlig boning 
tillsammans med övriga husen. I andra hand ska den utgå ifrån huvudbyggnaden, det så 
kallade torpet. Det betyder att tomtplatsavgränsning och hemfridszon bör gälla för hela 
vår fastighet. För oss är detta det enda rimliga beslutet i det här ärendet. "Gammal 
bebyggelse kan sakna tomtplatsbestämning, men ändå ha en hävdad hemfridszon. När 
det blir aktuellt med en strandskyddsprövning av någon byggnad eller anordning i 
anslutning till en sådan bebyggelse, bör tomtplatsbestämningen omfatta både den nya 
byggnaden (eller motsvarande) och den tidigare bebyggelsen." "Det är mycket svårt att 
ange ett generellt mått på hur stor hemfridszonen är runt ett bostads- eller fritidshus 
eftersom förutsättningarna varierar från fall till fall. Ibland finns givna, tydliga gränser för 
hemfridszonen såsom ett staket, en häck, en väg eller en gång- och cykelväg. I till 
exempel ett villaområde kan hemfridszonen i vissa fall bli mycket liten, några få meter 
från ett hus, om det finns en sådan tydlig gräns nära huset. I andra fall finns det 
naturliga gränser som till exempel ett dike, ett skogsbryn, en åkerkant eller en väg på ett 
rimligt avstånd från huset. Om det finns tät vegetation eller är kuperat runt huset är 
risken för störning mindre, och då kan gränsen för hemfridszonen ligga närmare 
bostadshuset.  
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Om huset ligger i ett öppet, flackt landskap kan hemfridszonen istället behöva vara 
större." Båda citaten är hämtade från Naturvårdsverkets webbplats. Det första handlar 
om tomtplatsbestämning och det andra om vad som bör beaktas vid bestämning av 
hemfridszon. Med de två citaten vill vi peka på att lagstiftningen ger utrymme för att göra 
en tomtplatsavgränsning och besluta om hemfridszon utifrån de unika förutsättningar 
som föreligger. Lagen är inte absolut. Som vi tidigare nämnt finns det en praxis hos 
Miljöförbundet att i liknande fall ha en pragmatisk hållning, det vill säga att man blundat 
för att det saknas dispens. Rimligen borde man kunna fortsätta blunda eftersom i sak 
ingenting kommer att förändras. Den tomtplatsavgränsning och hemfridszon som vi 
ansöker om kommer inte på något sätt hindra allmänheten från att nyttja Ruegylen som 
bad- och rekreationsplats. Enda skillnaden är att den behöver gå en annan väg 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandens bedömning att stora delar av området har 
varit ianspråktaget sedan innan 1975 och att särskilt skäl ”redan ianspråkstaget” kan 
tillämpas på större del av ansökan. I lagstiftning finns även beskrivet om fri passage 
längsmed vattnet och att allmänhetens tillträde till ex stig ska bevaras. Därav har 
tjänstepersonerna föreslagit att dispens beviljas, men med undantag, samt att 
tomtplatsavgränsning gäller hela tomten utom den del som allmänheten har tillträde till 
mot vattnet.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar tyvärr inte sökandens syn på att toalettbyggnad har 
samma privata zon som ett bostadshus utan håller med i miljöförbundets bedömning om 
att det snarare kan ha en zon runt en komplementbyggnad.  
 
Sökanden redovisar att det passerar hundratals från allmänheten över deras tomt på 
stigen. Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att om en sådan mängd 
människor använder stigen så är den av allmänt intresse. Sökanden redovisar att 
badgäster har varit ett bekymmer för dem under många år. Detta bevisar att stigen 
använts under många år och är av hävd använd sedan innan 1975. För att allmänheten 
inte ska förvirra sig längre in på sökandens tomt har tjänstepersoner belagt dispens med 
villkor att tomtplatsavgränsning ska avgränsas så att det är tydligt var allmänheten får gå 
och inte.  
 
Hemfridszonen är det område som inte är allmänrättsligt tillgängligt och som uppstår 
runt framförallt en bostad. Inom den zonen upplever allmänheten att det privata området 
inkräktas. En tomtplats avser det område där markägaren har rätt att hävda en privat 
zon eller hemfridszon där allemansrätten inte gäller. Vid tomtplatsbestämningen bör 
man i första hand utgå från hemfridszonen för att inte inkräkta på allmänhetens tillgång 
till stränder. I dessa fall blir tomt och hemfridszon synonymt med varandra. Men i de fall 
där det inte gjorts en tomtplatsbestämning måste en bedömning göras av just 
hemfridszonen, alltså där allemansrätten är utslagen. Detaljerna kring frågan finns inte 
reglerad i någon författning. Hur långt skyddet når från en byggnad varierar med hänsyn 
till omständigheterna i det enskilda fallet. Komplementbyggnader eller andra 
anläggningar som skall uppföras tillåts inte att utöka hemfridszonen. Antingen skall de 
uppföras väl inom hemfridszonen eller skall de uppföras så att inte allmänheten 
uppfattar det som att en privat hemfridszon uppstår kring dessa byggnader eller 
anläggningar. Det finns flertalet rättsfall där domstolarna markerat vikten av 
allmänhetens tillträde till stranden och detta framförallt vad gäller stigar m.m. Att det 
finns ytterligare en väg till intilliggande badstrand ändrar inte tjänstepersonernas 
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bedömning om att allmänhetens möjlighet att passera på stigen i detta fall väger väldigt 
tungt.  
 
Underlag till tomtplatsavgränsningskarta har valts från ett flygfoto då det innehöll fler 
byggnader än kommunens bakgrundskarta.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att delar av ansökan inte strider 
mot strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, 
och att särskilt skäl föreligger. Stadsbyggnadsavdelningen delar också Miljöförbundets 
bedömning att område väster om stigen mot vattnet inte ska ingå i 
tomtplatsavgränsningen då detta område är av betydelse för att friluftslivet påverkas 
negativt samt att det inte är ianspråktaget som tomt på ett huvudsakligt vis då det finns 
en hävdad stig där.  
 
Tomtplatsavgränsningen ska avgränsas öster om stigen med stenrad, häck, staket eller 
liknande. Stigen ska fortsätta att vara allmänt tillgänglig, grind får inte sättas upp för att 
hindra allmänheten. Växthus och odlingsområde ska placeras öster om stigen. 
Instängsling av tomt får inte sträcka sig över stigen i väster. Stigen ska kunna användas 
av allmänheten.  
 
Det allmänna intresset av att kunna använda stigen som används sedan innan 1975 är i 
detta fall större än det enskilda intresset av att stänga ute allmänheten från fastigheten. 
Ytan närmast vattnet med brygga ingår inte i fastigheten XXX utan ägs av annan 
fastighetsägare. Fastighetsägarna till XXX har dock servitut till brygga. Detta hindrar inte 
att allmänheten ska kunna passera mellan bryggan och ianspråktagen tomt på hävdad 
stig.  
 
I 3 kap 1 § MB står Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning. Företräde ska ges för det allmänna.  
 
I 7 kap 13 § MB står att strandskyddet syftar till att långsiktigt 
   1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
   2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  
 
I 7 kap 18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 
dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet 
eller dispensen avser 
   1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 
 
Ytan närmast stranden, väster om stigen, saknar inte betydelse för strandskyddets 
syften. Ett av strandskyddets syften är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden.  
 
I 7 kap 18f§ står att ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska 
inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller 
anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet.  
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Ytan närmast stranden och väster om stigen är ett sådant område som behövs för att 
skapa en fri passage. Detta område ska enligt naturvårdsverkets handbok m.m. vara 25 
m. I detta fall så är 25 m fri passage inte möjlig på grund av privat zon runt bygga 
närmast vattnet. Viktiga element har varit att öppning i stenmur i söder  ska vara kvar 
inom den fia passagen.  
Bedömning har gjorts att detta ligger ca 25 m från fastighetsgränsens nedre västra hörn. 
Linje har sedan dragits till sten som syns på flygfoto i övre västra delen utanför 
fastigheten XXX. Detta för att säkerställa så att stigen är från för allmänheten och 
tomtplatsavgränsningen ligger öster om stigen.  
 
1. Grind – Grind får inte uppföras då det avhåller allmänheten att färdas där de innan fått 
färdas fritt. Dispensen är belagd med villkor att grind inte får sättas upp för att stänga ute 
allmänheten från stigen.  
2. Plantering/odling – Dispens ges med villkor att den placeras öster om stigen. 
3. Växthus - Dispens ges med villkor att den placeras öster om stigen. 
4. Friggebod-Dispens beviljas. Tillstånd krävs av grannfastighet för att få ställa friggebod 
närmre än 4,5 m från fastighetsgräns.  
5. Stängsel för hund - Dispens ges med villkor att det placeras öster om stigen. 
Stängsling av hela fastigheten ner i strandområdet bedöms kunna påverka djurlivets 
möjlighet att placera området negativt, särskilt vid de tillfällen som hundar springer lösa 
på fastigheten. 
6. Husbyggnad från 1996 – Dispens ges i efterhand för uppförande av enbostadshus. 
Vid avvägning mellan det enskilda intresset och det allmänna överväger här det enskilda 
intresset att få ha kvar sitt bostadshus då bygglov sökts.  
7. Hemfridszon/tomtplats definieras - tomtplatsavgränsning öster om stigen och i 
övrigt kan den följa fastighetsgränserna österut. 
 
Hemfridszonen är det område som inte är allmänrättsligt tillgängligt och som uppstår 
runt framförallt en bostad. Inom den zonen upplever allmänheten att det privata området 
inkräktas. En tomtplats avser det område där markägaren har rätt att hävda en privat 
zon eller hemfridszon där allemansrätten inte gäller. Vid tomtplatsbestämningen bör 
man i första hand utgå från hemfridszonen för att inte inkräkta på allmänhetens tillgång 
till stränder. I dessa fall blir tomt och hemfridszon synonymt med varandra. Men i de fall 
där det inte gjorts en tomtplatsbestämning måste en bedömning göras av just 
hemfridszonen, alltså där allemansrätten är utslagen. Detaljerna kring frågan finns inte 
reglerad i någon författning. Hur långt skyddet når från en byggnad varierar med hänsyn 
till omständigheterna i det enskilda fallet. Komplementbyggnader eller andra 
anläggningar som skall uppföras tillåts inte att utöka hemfridszonen. Antingen skall de 
uppföras väl inom hemfridszonen eller skall de uppföras så att inte allmänheten 
uppfattar det som att en privat hemfridszon uppstår kring dessa byggnader eller 
anläggningar. Det finns flertalet rättsfall där domstolarna markerat vikten av 
allmänhetens tillträde till stranden och detta framförallt vad gäller stigar m.m. Att det 
finns ytterligare en väg till intilliggande badstrand ändrar inte tjänstepersonernas 
bedömning om att allmänhetens möjlighet att passera på stigen i detta fall väger väldigt 
tungt.  
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Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
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 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut om det gått dig emot. 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 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-06-17 
Skrivelse, Bemötande vid kommunicering, inkom 2021-06-10 
Skrivelse, Begäran om syn på plats, inkom 2021-06-09 
Karta med tomtplatsavgränsning, daterad händelse i byggR 2021-06-04, på karta 2021-
06-07 
Remissvar, Miljöförbundet, 2:a förtydligande, inkom 2021-05-31 
Remissvar, Miljöförbundet, förtydligande, inkom 2021-05-31 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-05-26 
Fotografi, friggebod, inkom 2021-04-21 
Fotografi, växthus, odling, grind, inkom 2021-04-21 
Fotografi, ny grind, inkom 2021-04-21 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-04-21 
Fotografi, 1, inkom 2021-03-25 
Fotografi, 2, inkom 2021-03-25 
Fotografi, 3, inkom 2021-03-25 
Fotografi, 4 studsmatta, inkom 2021-03-25 
Fotografi, 5 brygga, inkom 2021-03-25 
Fotografi, 6 brygga, inkom 2021-03-25 
Fotografi, 7, inkom 2021-03-25 
Fotografi, 8, inkom 2021-03-25 
Fotografi, 9 äldre foto svartvitt hus, inkom 2021-03-25 
Fotografi, 10 svartvitt, inkom 2021-03-25 
Fotografi, 11 äldre foto svartvitt, tvättande dam, inkom 2021-03-25 
Fotografi, 12 svartvitt, inkom 2021-03-25 
Fotografi, 14 svartvitt, inkom 2021-03-25 
Skrivelse, inkom 2021-03-25 
Bilaga, inkom 2021-03-25 
Karta, inkom 2021-03-25 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-03-25 
Fotografi, 13 svartvitt, inkom 2013-03-25 
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Bemötande av tomtkarta, inkom 2021-06-21 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ärendet, på sökandens begäran, ska 
återremitteras till förvaltningen för vidare handläggning. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden avser att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde eller återremittera ärendet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
sitt yrkande om att ärendet ska återremitteras för vidare handläggning. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Medsökande: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
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§ 191 XXX, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, fritidshus B2021-274 

2021/1716 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, fritidshus på fastigheten 
XXX. 
 
Byggnaden är redovisad med vit träpanel och svart bandtäckt plåt. Byggnaden har en 
våning med inredd vind, utseende liksom ett 1,5 våningshus.  
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 49kvm, beräknad bruttoarea för åtgärden är 
75kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse på ön Hallö i Hällaryds skärgård.  
Fastigheten ligger inom strandskyddat område och område med landskapsbildskydd.  
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnaden är ett fritidshus och byggnationen bedöms därmed inte behöva uppfylla 
tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Byggnationen färdigt golv redovisas som 50 cm över mark. Byggnation ska även ligga 
4,5m över havet. Detta för att klara stigande havsnivåer.  
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Byggnaden har god färg- form- och materialsamverkan. Byggnaden bedöms passa in i 
stads- och landskapsbilden.  
 
Upplysningar 
 
Åtgärden kräver tillstånd/anmälan/dispens av Länsstyrelsen i Blekinge län angående 
strandskydd och landskapsbildskydd.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-06-04 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-05-18 
Fotografi, inkom 2021-04-23 
Fotografi, inkom 2021-04-23 
Situationsplan, inkom 2021-04-23 
Planritning, inkom 2021-04-23 
Fasadritning, inkom 2021-04-23 
Detaljritning, inkom 2021-04-23 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-04-23 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

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

 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Thomas Norman.  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
 
Avgift: 14 590 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 192 XXX, Bygglov för uppförande av mur B2021-309 2021/1717 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30§ samt 2 kap 6 § 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 uppförande av mur på fastigheten XXX. 
 
Muren följer vägen i väster som sluttar i nord-sydlig riktning. Muren är därför av 
varierande höjd från låg i norr och hög i söder. På högsta punkten i söder är muren 2 m 
hög.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område A356 och strider mot detaljplanens 
bestämmelse om prickad mark ( mark som inte får bebyggas). I planens planbeskrivning 
finns även beskrivet ”Mellan husen i området skall naturkaraktären bevaras så långt 
möjligt och på naturmarken skall befintlig vegetation bevaras och värnas. Tomter skall 
huvudsakligen ha karaktären av naturtomt och markerad gräns mot naturmark i form av 
staket, plank eller mur är olämpligt. Kvartersmarken för bostäder har generellt en zon 
med prickmark (byggnadsförbud) mot naturmarken, vilken syftar till ett ge en 
bebyggelsefri övergång mellan tomt och natur.” För att säkerställa att alla murar ska 
prövas i sin lämplighet så finns även planbestämmelse på kartan om utökad lovplikt för 
lovbefriade murar, plank friggebodar m.m.  
 
Muren placeras på den östra sidan av infarten till området. På den västra sidan av 
området har en grannfastighet liknande mur. Vid översiktlig granskning i arkiv har inget 
lov kunnat hittats för den muren. Även den muren är placerad på prickad mark i sin 
helhet. Ansökt mur tillsammans med befintlig mur skulle göra att infarten till området går 
som i en ränna/halv tunnel.  
 
Infarten ägs och sköts av en samfällighet och ligger i detaljplanen som kvartersmark 
natur. Alltså inte allmän plats gata eller väg. På den östra sidan av vägen fins ett dike 
som hanterar dagvatten. Om mur skulle uppföras skulle dagvattenhanteringen behöva 
göras om för att inte muren ska ta skada. Då en samfällighet äger marken så är detta 
inget som Karlshamns kommun skulle utföra eller lösa. Detta skulle i så fall bekostas 
och utföras av samfälligheten eller sökanden.  
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Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till kommunens trafiksida för att få en fackmans synpunkter på 
ex snöröjning m.m. Trafiksidan påtalar behovet av att se över lösning för diket men tror 
att snöröjning kan lösas av samfälligheten. Då kommunen inte äger eller driftar vägen 
har de inget annat att tillägga.  
Ärendet har också remitterats till Karlshamn Energi AB då det i äldre handlingar från 
lantmäteriet fanns inskrivet ledningsrätter för vatten- och el-ledning. De bedömer att 
deras ledningar inte påverkas och att va-ledning har tagits över av samfälligheten.  
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Synpunkt har inkommit från kommunens 
mex-sida som påtalar behovet av att se över dikets ändring och eventuellt lösning. 
Kommunen påtalar även att det är samfällighetens ansvar med lösningen.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Kommunens mark- och exploatering och trafikenhet har 
kommunicerats med sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökande har i skrivande stund inte inkommit med något bemötande. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms inte vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § 
plan- och bygglagen (2010:900) då mur placeras på prickad mark ( mark som inte får 
bebyggas).  
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärende murens längd och 
framförallt höjd i den södra delen gör att det inte är en liten avvikelse och att det 
dessutom strider mot planens intentioner vad gäller murar.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd inte uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 kap 6 § plan- och bygglag då infarten blir som i en ränna/halv tunnel. 
Detta får en negativ inverkan så stads-och landskapsbilden och det är helt emot 
intentionerna med planens planbestämmelser om murar.  
 
Att mur redan finns på västra sidan är inget som är prejudicerande i detta fall då inget 
lov kunnat hittats för den ( vid en översiktlig inventering i arkivet).  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-06-04 
Remissvar, inkom 2021-06-03 
Remissvar, inkom 2021-05-25 
Remissvar, inkom 2021-05-17 
Remissvar, inkom 2021-05-17 
Fotografi, inkom 2021-05-05 
Fotografi, inkom 2021-05-05 
Fotografi, inkom 2021-05-05 
Bilaga, inkom 2021-05-05 
Fasadritning, inkom 2021-05-05 
Situationsplan, inkom 2021-05-05 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-05-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
 
Avgift: 4 840 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 193 Kristineberg 3 (Sölvesborgsvägen 21) Bygglov för nybyggnad av idrottshall 

samt rivning B2021-393 2021/1198 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ge ordförande Jan Bremberg (S) rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i ärendet. 
 
Reservation 
 
Stefan Sörensson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt avslag. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-05-05 § 127 att bevilja bygglov. Beslutet 
överklagades. 
 
Sökanden har nu inkommit med nya handlingar där byggnaden är placerad längre in 
från vägen. Ytan är samma som tidigare. 
 
Vid dagens sammanträde är inte ärendet färdigbehandlat. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att nämnden delegerar beslutanderätten till honom, 
att på nämndens vägnar fatta beslut i ärendet. 
 
Görgen Lennarthsson (SD), Magnus Olsson (M) och Mats Bondesson (C) yrkar bifall till 
ordförandens förslag. 
 
Stefan Sörensson (L) yrkar avslag till ordförandens förslag. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt sitt 
förslag, det vill säga att delegera beslutanderätten till honom. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Fastigheten Sölvesborgsvägen 21 AB, C/O Hugal Fastighets AB, 
Hammargatan 13, 352 46 Växjö 
 
Ordförande: Jan Bremberg (S) 
Bygglovarkitekt: Sofi Ridbäck 
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§ 194 Karlshamn 2:1, Förlängning av tidsbegränsat bygglov för serveringsbod och 

plank, nytt tidsbegränsat bygglov för kylbod B2021-259 2021/1718 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja tidsbegränsat bygglov för med stöd av 9 kap 33§ plan- och bygglag 
(2010:900) som gäller fram till och med 2022-06-23 
 
att kontrollansvarig inte krävs. 
 
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! 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för serveringsbod och plank, samt nytt 
tidsbegränsat bygglov för kylbod på fastigheten Karlshamn 2:1. 
 
Ansökan avser förlängning av bygglovet för serveringsbod på östra kajen vid 
hamnkontoret på fastigheten Karlshamn 2:1, samt nytt tidsbegränsat bygglov för kylbod i 
anslutning till serveringsboden. I ansökan ingår även tillhörande uteservering på kajen. 
Del av uteserveringen betraktas som plank.  
 
Serveringsboden är en byggbod som är klädd med träpanel vilken är målad i mörkt grå 
kulör. Boden har tak av svart papp. Servering sker från en lucka i ena kortsidan. Mot 
vattnet uppsätts ett plank som är 1,8 meter högt och 13 meter långt. Planket har en ram 
av metall överdelen är av härdat glas. Serveringen avgränsas resterande sidor av 
staket.  
 
Toalett för personal kommer att finnas i annat låst utrymme på kajen, avtal finns. Avfall 
samlas upp på plats och sorteras och avhämtas i samordning med Köpmannagårdens 
restaurang.  
 
Boden placeras delvis på prickad mark samt inom område som är planerat för 
hamnändamål i detaljplanen. Då ansökan strider mot gällande detaljplan ska grannar 
höras och därför har kungörelse varit införd i dagstidning.  
 
Tidsbegränsat behov föreligger då kommunen vid senare tillfälle bör pröva 
användningen av kajen i ett sammanhang. Kommunen vill inte binda upp platsen på ett 
permanent bygglov innan utredning utförts på användning och kajens hållbarhet.  
Byggnadsnämnden förutsätter att avtal upprättas med markägaren i den mån som 
krävs.  
 
Det tidsbegränsade bygglovet lovet gäller till 2022-06-23. 
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Förutsättningar 
 
Boden placeras delvis på prickad mark samt inom område som är planerat för 
hamnändamål i detaljplanen.  
 
Yttranden 
 
Då ansökan strider mot gällande detaljplan ska grannar höras och därför har kungörelse 
varit införd i dagstidning. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Sammanfattningsvis konstateras att åtgärden strider mot gällande detaljplan, att 
tidsbegränsat behov föreligger och därför beviljas tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 
kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-05-26 
Tjänsteskrivelse, inkom 2021-05-26 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-05-26 
Skrivelse, inkom 2021-04-29 
Situationsplan, inkom 2021-04-19 
Ansökan, inkom 2021-04-19 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked, för den delen som rör kylboden, krävs att följande handling lämnas in 
till byggnadsnämnden (BN) för fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

Byggnadsinspektör i ärendet är Pär Jansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Carlmans Restaurang AB, c/o LochNess, Ronnebygatan 22, 374 35  
Karlshamn 
 
Avgift: 4 690 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 195 XXX, Bygglov för fasadändring av flerbostadshus 2021/1720 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglag (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten XXX.  
 
Fasadändringen innebär inglasning samt mindre tillbyggnad av 30 st balkonger på tre 
byggnader på fastigheten. Nya mått på balkonger blir 3,2 x 1,5 meter. Balkongfronter i 
sinuskorrigerad plåt i en olivgrön kulör med vit handledare i smide samt vita spjälor. 
Inglasningen har inga profiler, taket kläs med en tegelröd plåt.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A 106. 
 
Fastigheten ligger inom bevarande och utvecklingsplanen och beskrivs i den så här: 
”Fullständigt förvanskade hyreshus från 1950. Tilläggsisolerade fasader med ytskikt av 
skivmaterial och utbytta fönster och portar. Större skala än den traditionella 
bebyggelsen, men med stadsanpassad placering i gatuliv. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 30 § plan- 
och bygglagen (2010:900). Eftersom balkongerna inte sticker ut mer än 1,5 meter ger de 
ingen mätvärd yta och därmed betraktas balkongerna som planenliga.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-06-23 

Sida 81(96) 

 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-05-26 
Situationsplan, inkom 2021-05-14 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-05-14 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-05-14 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-05-14 
Utlåtande, inkom 2021-04-30 
Bilaga, inkom 2021-04-22 
Ansökan (samanställning), inkom 2021-04-22 
 
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 
• brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 
• tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
• handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 

 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Pär Jansson. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: HSB bostadsrättförening Gripen i Karlshamn, XXX, Vekerumsvägen 1, 374 
32  Karlshamn 
Kontrollansvarig: XXX 
Ombud: XXX 
 
Avgift: 15 488 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 196 XXX, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage B2021-184 

2021/1721 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet med krav på utredning av geoteknik och naturvärden 
 
att handläggningstiden förlängs med ytterligare 10 veckor. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 
XXX. 
 
En ansökan om bygglov för enbostadshus inkom till byggnadsnämnden 2021-03-22. 
Efter att ansökan blivit komplett 2021-04-15 så skickades ärendet ut på remiss. När 
byggnadsnämnden tagit del av miljöförbundets yttrande, vilket påvisar att det finns en 
sumpskog på fastigheten åkte byggnadsnämndens representant samt kommunens 
miljöstrateg och sakkunnig på miljöfrågor ut på ett platsbesök (se bifogade bilder). På 
plats konstateras att på norra delen av fastigheten bedöms marken vara torrare utifrån 
växtligheten. Där sökande har valt att placera enbostadshuset är marken sumpig och 
det finns pölar. Efter platsbesöket rekommenderas sökande att flytta byggnaden  
nordväst för att komma utanför de sumpiga områdena. Sökande valde att flytta huset ca 
10 m väster ut och den föreslagna placeringen av byggnaden är nu i gräns för område 
mot strandskydd och sumpskog, tomten som planeras att fyllas upp och tas i anspråk 
ligger inom område med strandskydd och sumpskog.  
 
Enbostadshuset föreslås uppföras i ett plan med en fasad av trä som målas i en grå 
kulör och har ett sadeltak som kläs med svarta betongpannor. Föreslagen 
byggnadsarea för åtgärden är 225 kvm plus garage med en byggnadsarea på 97 kvm.  
Fönster föreslås i trä, klädda med aluminium i vit kulör. Förslaget innebär också stora 
ändringar av marknivåerna på det som tas i anspråk som tomtmark, marken vid 
föreslagen placering av huset ligger på mellan 52,6- 53,0 och föreslagen färdig golvhöjd 
är 54,5 vilket innebär utfyllnader på över 1,5 meter.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse.  
 
Det sökta enbostadshuset ligger relativt nära befintlig hästverksamhet med ridhus och 
stall. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan 
hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock och bebyggelse. Detta avstånd ska 
ses som utgångspunkt för vidare utredning i varje enskilt fall, vid planärenden eller 
nyproduktion av bebyggelse eller nyetablering av hästverksamheter samt vid 
klagomålsärenden. Anledningen är framförallt att många är allergiska mot hästar, men 
även andra störningar kan uppstå. 
 
Länsstyrelsen har identifierat fastigheten XXX som ett misstänkt förorenat område p.g.a. 
att det har funnits ett sågverk här. Det finns inga uppgifter om att det har förekommit 
impregnering/doppning. Objektet har tilldelats branschklass 4 – Liten risk för människors 
hälsa och miljön. På de flygfoton som finns (1960, 1975, 2006, 2016 och 2018) är 
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platsen för det planerade bostadshuset trädbevuxet och det går inte att se något som 
uppenbart kan ha förorenat platsen. Det behöver dock beaktas att fastigheten är ett 
misstänkt förorenat område. 
 
Miljöförbundet bedömer att det råder strandskydd från vattensamlingen öster om 
ridhuset. Skogsstyrelsen har noterat att det finns en sumpskog på fastigheten XXX, 
Sumpskogar kan vara artrika miljöer, som är viktiga för den biologiska mångfalden. 
Området är fuktigt – på vissa platser blött. Enligt Skogsstyrelsens målbilder för god 
hänsyn i skogsbruket ska sumpskogar lämnas orörda eftersom de ofta är mycket artrika.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet Blekinge Väst och Karlshamn Energi AB, 
yttranden har inkommit, se beslutsunderlag. Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. 
Inga synpunkter har inkommit. 
 
Yttrande från sökanden 
Då vi lämnade in ansökan för bygglov av uppförande av fastigheten hade ni synpunkter 
på placeringen av byggnaden och huset flyttades, på Er inrådan, ca 10 m. Vi anser 
således att det är inga problem att bygga på marken. Det finns förordningar och regler 
att bygga på sådan mark och självklart skall detta följas. Dessutom kan ju gränsen av 
”sumpmark” regleras genom befintlig damm. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttrandet från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
Sökandes ombud svarar så här på kommuniceringen av yttrandet: ”Både sökande o jag 
har läst igenom Miljöförbundets yttrande. Som vi tolkar det är det inga ytterligare 
åtgärder eller anmälningar som behöver göras innan beviljat bygglov. Vill bara checka 
av så att du tyder det likadant.” 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms inte vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § 
plan- och bygglagen (2010:900). En påverkan på sumpskogen, genom att ta ytterligare 
delar av den i anspråk, skulle negativt påverka sumpskogens ekosystemtjänster. Dels 
dess reglerande tjänster, så som t ex att skydda mot effekter av extremväder 
(fördröjningsmagasin vid riklig nederbörd), men även försörjande ekosystemtjänster, så 
som t ex grundvattenbildning. Våtmarker och sumpskogar har en stor betydelse för 
grundvattenbildningen i ett landskapsperspektiv. Sumpskogar erbjuder även viktiga 
stödjande ekosystemtjänster eftersom de är viktiga för den biologiska mångfalden. 
(uppgifter från kommunekolog Jonas Engzell). 
 
Därför är bedömningen att åtgärden strider mot plan- och bygglagen 2 kap 2§ som 
säger att prövning av lovärenden ska syfta till att mark och vattenområden används till 
det som de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet läge och behov. Företräde 
ska ges till sådan användning som från allmän synpunkt ger en god hushållning. 
Åtgärden (att bygga ett nytt enbostadshus i gräns till sumpskog och fylla ut i sumpskog) 
bedöms påverka sumpskogen negativt och därmed är det inte en lämplig åtgärd ur en 
allmän synpunkt.  
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Sumpskogar är viktiga livsmiljöer för arbetet med de 16 nationella 
miljömiljökvalitetsmålen. Främst berörs då miljömålen, Ett rikt växt- och djurliv, 
Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, 
Levande skogar, Hav i balans samt levande kust och skärgård och målet Ingen 
övergödning. De två sistnämnda då sumpskogar, likt övriga våtmarker, fungerar som 
naturliga reningsverk i avrinningsområden(uppgifter från kommunekolog Jonas Engzell).  
 
Bedömning görs i ärendet att det allmänna intresset att behålla området orört som 
sumpskog väger tyngre än den sökandens enskilda intresse av att bygga ett nytt 
bostadshus på platsen. Till saken hör även att tjänstepersoner, efter platsbesök, 
rekommenderat sökanden annan plats för huset som lättare skulle kunna prövas 
lämpligt. Sökandena har valt att inte följa denna uppmaning fullt ut utan göra en mindre 
revidering som gör att det fortfarande påverkar samma värden om än inte i exakt 
samma utsträckning.  
 
Sökande planerar att fylla ut marken ca 1,5 meter, vilket påverkar landskapsbilden 
negativt med stora slänter. Därför bedöms åtgärden även strida mot plan och bygglagen 
8 kap 9 § som säger att obebyggda tomter ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till landskapsbilden och natur och kulturvärdena på platsen och så att 
naturförutsättningarna på platsen så långt som möjligt tas tillvara. 
 
Det bedöms också riskabelt, byggnadstekniskt att bygga på mark som är blöt och fuktig. 
Hus som byggs på fuktig mark riskerar att skadas av sättningar.  
 
Upplysningar 
 
Åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge, inklusive dikning, utfyllnad, pålning, 
markavvattning med mera, är vattenverksamhet. För dessa åtgärder krävs anmälan eller 
tillståndsansökan till länsstyrelsen. Bestämmelser rörande vattenverksamhet finns i 11 
kapitlet miljöbalken. Mer information finns också på länsstyrelsens hemsida 
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/miljo-och-vatten/vattenverksamhet.html 
 
Platsen ligger inom Långasjöns vattenskyddsområde, sekundär skyddszon. Särskilda 
föreskrifter finns för markanvändningen.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-06-04 
Fotografi, inkom 2021-06-04 
Markplaneringsritning, inkom 2021-05-24 
Rev fasadritning, inkom 2021-05-24 
Rev situationsplan, inkom 2021-05-24 
Rev fasadritning, inkom 2021-05-24 
Rev fasadritning, inkom 2021-05-24 
Rev fasadritning, inkom 2021-05-24 
Remissvar, inkom 2021-05-03 
Planritning, inkom 2021-03-22 
Garageritning, inkom 2021-03-22 
Sektionsritning, inkom 2021-03-22 
Ansökan, inkom 2021-03-22 
Skrivelse, kommunekologen, 2021-05-28 
Yttrande från sökanden, inkom 2021-06-23 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/miljo-och-vatten/vattenverksamhet.html
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Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ärendet återremitteras med krav på utredning av 
geoteknik och naturvärden och att handläggningstiden förlängs med ytterligare 10 
veckor. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden avser att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag, det vill säga att 
ärendet ska återremitteras. 
 
Beslutet skickas till: 
 
Sökanden: XXX 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
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§ 197 XXX, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B2021-284 2021/1722 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att kontrollansvarig inte behövs. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX. 
 
Tillbyggnad åt öster som föreslås uppföras i ett plan och inrymma matrum och sovrum. 
Fasad föreslås kläs med liggande träpanel som behandlas med järnvitriol. Tak kläs med 
svarta betongpannor.  
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 39 kvm. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A 130. 
Detaljplanen som upprättades 1954 anger att ”byggnad icke får upptaga större areal är 
än 120 kvm. Med tillbyggnaden får huset en byggnadsarea på 137 kvm. Det är en 17 
kvm större än vad planen tillåter vilket innebär en avvikelse på 14 %.  
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Det har inkommit negativa yttranden från 
fastighetsägarna till fastigheten XXX.  
 
De skriver: ”Vårt hus ligger högt, med en fantastisk och helt öppen utsikt ner över 
Pengaberget från vårt köksfönster. En utsikt som starkt bidrog till att vi köpte huset från 
början och som vi dagligen gläds över. Denna utsikt kommer helt försvinna av den 
relativt stora tillbyggnaden. Vi hade därför gärna sett en något mindre tillbyggnad som 
ryms inom detaljplanen och med ett lägre tak, för att om möjligt kunna behålla lite av 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-06-23 

Sida 87(96) 

 
 
den för oss väldigt värdefulla utsikten. Karaktären på området skulle också få sig en törn 
i och med att det med den stora tillbyggnaden kommer bli så tätt mellan husen.  
 
Kommunicering 
 
Negativa granneyttranden har kommunicerats till sökanden. Sökanden har bemött 
negativa granneyttranden i en skrivelse som inkommen 2021-06-03. 
 
Sökanden framför i skrivelsen att den nya tillbyggnaden kommer att ha en lägre höjd än 
den befintliga takhöjden deras hus. XXX ligger så pass många höjdmeter ovanför vårt 
hus att det inte kommer ta någon utsikt, och framförallt inte mer än vad det gör i 
dagsläget. ”Se även bifogad bild (bilagd) tagen från vår tomt för förtydligande av 
nivåskillnad.” 
 
Vidare framför sökande att ”Vi anser inte att tillbyggnaden kommer att förstöra 
karaktären i området, det har både vi och vår arkitekt varit väldigt måna om i 
utformandet. Tillbyggnaden påverkar heller inte tätheten mellan våra hus utan ligger rätt 
antal meter från vederbörandes tomtgräns så detta är inte ett skäligt argument då 
Pengaberget dessutom är ett av de mest tätbebyggda områdena i kommunen. Vi har 
varit noggranna med att ta grannarnas eventuella åsikter i beaktning vid utformning av 
tillbygget och haft nära dialog med närmaste granne (XXX, XXX. I området finns även 
flera tillbyggda samt nybyggda hus, så att vårt skulle påverka karaktären i området 
negativt ser inte vi som rimligt. Ingen annan granne har lämnat några negativa 
synpunkter på vår tillbyggnad. 
 
Takhöjden på tillbyggnaden kommer att vara densamma oavsett antalet kvadratmeter. 
Ur vår synvinkel anser vi att deras synpunkter är svaga i förhållande till vilka följder detta 
skapar gentemot vilken vinning vi får av att kunna bo kvar i vårt hem med våra barn. 
Vilket vi anser är av större vikt än ta hänsyn till en utsikt som vi bedömer kommer att 
vara ungefär densamma. 
 
Vi är en familj på två vuxna och två barn på 1 år. Det är 2021 och vårt hem byggdes på 
50-talet och det var andra tider då. Vi vill att våra barn ska få ett varsitt sovrum. Det är 
inte ekonomiskt försvarbart för oss att endast bygga ut de antal kvadratmeter som är 
inom detaljplan då det inte tillgodoser våra behov. Varken idag eller på längre sikt. Vi vill 
kunna bo kvar i vårt hem här i Karlshamn i många år till. Vi båda arbetar och driver 
företag här i Karlshamn och barnen har fått förskoleplats här i Karlshamn knappt 1 km 
från vår bostad.” 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att tillbyggnaden inte skulle utgöra en 
betydande olägenhet i lagens mening för klagande grannar eftersom deras hus ligger 
högre och redan idag präglas utsikten av hustak. Eftersom området är ett tätbebyggt 
villaområde bör den som bor i den typen av område räkna med en viss sådan 
omgivningspåverkan som hustak i utsikten från köksfönstret.  
 
Åtgärden, att bygga till enbostadshuset med en tydlig ny volym som underordnar sig den 
befintliga byggnaden, har en lämplig utformning då den knyter an till omgivande 
bebyggelse på platsen. Tillbyggnaden bedöms ta hänsyn till stadsbilden och bidrar till en 
god helhetsverkan. (2 kap 6 § PBL) 
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Motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Av rättsfallen framgår att omständigheterna i det 
enskilda ärendet är av stor vikt och att det alltid är en bedömning i det enskilda fallet. 
Enligt rättspraxis går det inte att säga att en viss procents överskridande av arean alltid 
är en liten avvikelse. 
 
I bedömningen om förslaget utgör en liten avvikelse har omgivningens skala och 
karaktär varit avgörande. Avvikelsen har bedömts behövas för att ge byggnaden en 
bättre planlösning. Avvikelsen bedöms som liten med hänsyn skalan och karaktären hos 
den omgivande miljön, som består av ett förhållandevis tätbebyggt villaområde.  
 
Åtgärden bedöms därmed vara förenlig med förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 
31b § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-06-05 
Fotografi, inkom 2021-06-03 
Yttrande, inkom 2021-06-03 
Yttrande, inkom 2021-05-27 
Yttrande, inkom 2021-05-27 
Remiss, inkom 2021-05-06 
Sektionsritning, inkom 2021-05-06 
Planritning, inkom 2021-05-06 
Fasadritning, inkom 2021-05-06 
Fasadritning, inkom 2021-05-06 
Ansökan, inkom 2021-04-27 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

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

 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Pär Jansson.   
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
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Beslutet delges: 
XXX 
XXX 
 
Avgift: 17 764 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 198 XXX, Bygglov för fasadändring av enbostadshus B2021-327 2021/1731 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 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 fasadändring av enbostadshus på fastigheten XXX. 
 
Ansökan avser bygglov för upptagande av nytt fönster i fasad mot Parkgatan. Fönster 
placeras på andra våningen och har en rektangulär form med en avdelande ”mittpost”. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A273. 
 
Fastigheten ligger inom Bevarande och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad och 
där beskrivs den som en sen 1800-tals byggnad med förändrad fasad men med 
miljömässigt värde.  
 
Motivering av beslut 
 
En byggnad ska enligt 8 kap 1§ ha en god färg form och materialverkan, och enligt 8 
kap 17 § ska alla ändringar av en byggnad utföras varsamt och så att man tar tillvara 
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värden.  
 
Fasaden är i dagsläget symmetriskt uppbyggd och har en klassisk utformning. Det 
föreslagna fönstret har en helt annan form och en placering vilken helt bryter mot övriga 
fönsters symmetri och därmed är det inte varsamt mot byggnadens befintliga karaktär.   
 
Eftersom ändringar bör ske med hänsyn till byggnadens karaktär ska nya fönster 
placeras och utformas så att de passar byggnaden. Huset ligger i ett mycket känsligt 
läge i staden och bedömningen är därför att förslaget inte kan beviljas enligt 9 kap 30§.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-06-04 
Fasadritning, inkom 2021-05-16 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-05-16 
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Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med liggande förslag, det vill säga att avslå ansökan om bygglov. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
 
Avgift: 2 904 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunstyrelsen. 
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§ 199 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 

• Möten med Karlshamn Energi och Vatten AB om planer och exploateringar 
• Rörelsefaktor Stärnö 
• Bokslutsdialog  
• Diskussioner angående mätningsinstrument 
• Möte med Boverket 
• Avstämningar angående olika detaljplaner 
• Arkitekturveckan 
• Den nya stationsstaden, diskussion om ledningar 
• Regional bostadsmarknadskonferens 
• Planprogram för Stilleryd 
• Byggpaket Blekinge 
• Diskussion med XXX 
• Östra Piren, nytt bygglov 
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§ 200 Redovisning av delegationsbeslut juni 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 2021-05-11 – 2021-06-08. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2021-05-11 – 2021-06-08 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2021-05-11 – 2021-06-08 ByggR 
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§ 201 Underrättelser från Lantmäteriet juni 2021/83 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 

2021-05-24 Karlshamn 6:1 och 6:5 Underrättelse om avslutad 
förrättning, fastighetsreglering 
berörande Karlshamn 6:1 och 
6:5. 
K2176 
 

 

2021-06-01 Lasarettet 7 Underrättelse om inställd 
förrättning, avstyckning från 
Lasarettet 7. 
K17572 
 

2021-06-08 Torarp 4:12 Underrättelse om avslutad 
förrättning, avstyckning från 
Torarp 4:12. 
K2147 
 

2021-06-09 Asarum 13:30 Underrättelse om inställd 
förrättning, återkallad särskild 
gränsutmärkning berörande 
Asarum 13:30. 
K2192 
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§ 202 Handlingar för kännedom juni 2021/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2021-05-11 – 2021-06-08 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2021-05-11 – 2021-06-08 ePhorte 
Handlingar för kännedom 2021-05-11 – 2021-06-08 ByggR 
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§ 203 Beslutsuppföljning juni 2021/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2021-06-08 
Ärenderapport mätning 2021-06-07 
 


