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Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 08:15—10:55,  
ajournering 09:30 – 09:45, 10:35 – 10:45 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson 2:e vice ordf. (M) ej § 208 
Mats Bondesson 1:e vice ordf. (C) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) ej § 208 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Månsson (S) §§ 204-206, 
208-219, 221-225 
Kerstin Linde (S) 
Ingvar Andersson (S) § 208 
Lennart Lindqvist (S) § 208 
Johan Wolgast (MP) § 220 

 Görgen Lennarthsson (SD) 
 
Gitte Ejdetjärn (S) 
Magnus Olsson (M) 
Ulrika Berggren (SD) 
Görgen Lennarthsson (SD) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

Johan Wolgast 
Catarina Flod 
Ingvar Andersson 
Lennart Lindqvist 

(MP) §§ 210-219, 221-225 
(M) 
(S) §§ 204-206, 209-225 
(S) §§ 204-206, 209-225 

 

Övriga Emina Kovacic 
Daniel Wäppling 
Lena Jarl Hellgren 
Anna Lyggemark 
Lars-Erik Johansson 
Elisabeth Rydberg 
Jeanette Conradsson 
Adam Lorentsson 
Sofi Ridbäck 
Matilda Natt och Dag 
Thomas Norman 
Janeth Gummesson 
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Katarina Rödl 
Christina Svensson 

Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt 
Kommundirektör/förvaltningschef 
Planarkitekt §§ 204-206 
Planarkitekt §§ 204-206, 208-209 
Revisorerna §§ 204-206 
Arkitekt §§ 210-211 
Planarkitekt § 210 
Byggnadsinspektör §§ 210-216 
Bygglovarkitekt §§ 217-218 
Bygglovarkitekt § 219 
Byggnadsinspektör §§ 212, 225 
Teckentolk 
Teckentolk 
Teckentolk 
Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 204-206, 208-225  

Utses att justera Kennet Bengtsson 

Justeringsdatum  2021-08-30 
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Sekreterare Christina Svensson  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Jan Bremberg  
   
Justerande Digitalt signerad  
 

 Kennet Bengtsson 
 

 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-08-25 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-08-31 

Tillkännages t.o.m.: 2021-09-21 
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§ 204 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Kennet Bengtsson (S) till att justera protokollet. 
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§ 205 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändringar: 
 
Ärende 16. XXX, Bygglov för fasadändring samt tillbyggnad av flerbostadshus med 
takkupa B 2021-397, lyfts ur på sökandens begäran. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-08-25 

Sida 6(59) 

 
 
§ 206 Besök av revisorerna 2021/1768 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att besvara Revisorernas frågor med nedanstående svar. 
 
Sammanfattning 
 
Revision är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för granskning och 
kontroll av den verksamhet som bedrivs inom kommunen. 
 
Den övergripande uppgiften för kommunens revisorer är att granska att verksamheten 
följer fullmäktiges beslut och om verksamheten når de politiska målen inom de 
ekonomiska ramar som bestämts. 
 
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll 
som görs inom nämnderna är tillräcklig. 
 
I byggnadsnämnden är det Lars-Erik Johansson och Thomas Nilsson som har 
bevakningsansvar och som är inbjudna till dagens sammanträde. 
 
Revisorerna har översänt material inför sammanträdet. 
 
Frågor/risker  
1) Internkontrollplan.  

a. Vilka riskbedömningar har nämnden själv gjort?  

Nämnden genomför tre riskbedömningar. Rättssäker myndighetsutövning som 
genomförs en gång per år, kontroll att beslut fattas enligt regler och hot mot 
förtroendevalda. 

b. Uppfyller kraven i PBL vad gäller bygglov inom 10 veckor? Ja, i några fall har 
handläggningstiden förlängts till följd av ofullständiga handlingar. 

c. Rättssäkerhet, dvs följer nämnden upp resultatet av överprövningar? Ja, detta 
redovisas för nämnden under handlingar för kännedom. 

d. I vilken grad väljer politiken ett annat beslut än vad tjänstemännen föreslår. 
Under 2021 har det inträffat i tre ärenden. 

e. Har delegationsordningen ändrats, och hur följs delegationsbeslut upp? Ja, 
ordföranden har fått delegation på att fatta beslut i ärenden om 
transformatorstationer. Beslut fattade på delegation redovisas för nämnden vid varje 
sammanträde. 

f. Görs kundnöjdhetsmätningar? Ja, den senaste genomfördes för sex månader 
sedan. Enkäter har skickats ut till samtliga som har haft kontakt med 
stadsbyggnadsavdelningen. Detta är positivt och kommer att fortsätta. Kompletteras 
med en SKLbaserad undersökning i samarbete med Näringsliv. 

 
2) Samverkan med andra nämnder.  

a. Är nämnden i något avseende representerad i Strategi- och beredanderådet? Ja, 
tjänstemän inom stadsbyggnadsavdelningen. 

b. Duverydsområdet och Jannebergs gård, finns dialog och samverkan mellan 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden? Ja 
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3) Personalförsörjning och organisationsförändringar  

a. Nuvarande situation och personalförsörjning på sikt. Vems ansvar? Det är 
kommundirektören och underställda chefers ansvar. Spetskompetens kan vara 
svårt att rekrytera. Låg personalomsättning jämfört med andra kommuner. 

b. Har det blivit någon förändring i arbetsprocesser när förvaltningen ligger under 
kommunstyrelsen? Kommundirektör Daniel Wäppling är även förvaltningschef för 
stadsbyggnadsavdelningen. 

c. Föreligger det något jäv när förvaltningen ligger under kommunstyrelsen? Nej, 
samma som innan. 

d. Hur arbetar nämnden för att förebygga mutor och oegentligheter? Enligt gällande 
policy. 

 
4) Planarbete 

a. Har nämnden fått några direktiv i förhållande till visionen om Karlshamn 50.000 
invånare? Beslut i kommunfullmäktige, byggnadsnämnden har lagt in detta i 
verksamhetsplanen. Stadsbyggnadsavdelningen ska prioritera detaljplaner för 
bostäder. Varje handläggare har ca 3-4 detaljplaner igång, beroende på hur 
komplex planen är. 

b. Hur många detaljplaner pågår det arbete med för närvarande? Ca 15 stycken. 

c. Hur många ligger och väntar? Ca. 15 plus det ständigt pågående arbete med 
översiktsplanen (FÖP-ar och liknande). 

d. I vilken omfattning används konsulter vid resursbrist? Vissa utredningar köps in, 
framför allt dagvattenutredningar. Vid hög belastning (när kommunstyrelsen är 
beställare) är tanken att externa konsulter anlitas för detaljplanearbetet. 

 
5) Digitalisering 

a. Hur långt har nämnden kommit vad gäller digitalisering? Avdelningen handlägger 
bygglov, tillsyn och förhandsbesked i ett nytt verksamhetssystem. 

b. Hur stora resurser avsätts till digitalisering? Samtlig bygglovspersonal och 
planarkitekter arbetar i det nya verksamhetssystemet. Motsvarande satsningar 
måste göras inom digitalisering av detaljplaner då regeringen drivit frågan genom 
Boverket. 
c. Finns kalkyler för detta? Ca en miljon avsattes till att upphandla ett nytt 
verksamhetssystem. Systemet underlättar för bygglovhandläggare och 
planarkitekter vid handläggning av ärenden på distans. 

 
Beslutsunderlag 
 
Frågor från Revisorerna 
SWOT-analys 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
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§ 208 Detaljplan för del av Karlshamn 2:1 mfl - Möllebacken beslut om antagande 

2018/2124 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2021-07-12 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2021-07-12, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 217, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar detaljplan för del av Karlshamn 2:1 m.fl., 
(Möllebacken), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Magnus Olsson (M) och Ulrika Berggren (SD) i 
handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för fler centrumnära bostäder i Möllebacken samt 
bryta upp den fasadmur som idag sträcker sig längs Regeringsgatan i östra delen av 
planområdet. Vidare syftar detaljplanen till att integrera Möllebackens unika kulturvärden 
med behovet att utveckla området i framtiden och på så sätt stärka de sociala värdena i 
området. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 5 maj 2021 att en andra granskning skulle 
genomföras. Detta på grund av utökat planområde och behov av fördjupade utredningar 
kring förorenad mark. En andra granskning genomfördes under perioden 17 maj – 7 juni 
2021. Under granskningen inkom 20 yttranden vilka finns återgivna och kommenterade i 
beslutsunderlaget ”Granskningsutlåtande 2”. Inkomna synpunkter berör främst 
byggnation på bollplanen/förlust av grönyta samt frågor om insyn/skuggning och 
parkering. 
 
Sedan förra granskningen har endast ett fåtal justeringar gjorts i plankartan. Några 
förtydliganden har även gjorts i planbeskrivningen i enlighet med inkomna synpunkter. I 
övrigt har inga ändringar gjorts.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-12 
Plankarta, skala 1:1000, daterad 2021-07-12 
Illustrationskarta skala 1:1000, daterad 2021-07-12 
Planbeskrivning, daterad 2021-07-12 
Samrådsredogörelse, daterad 2020-03-03 
Granskningsutlåtande 1, daterad 2021-04-20 
Granskningsutlåtande 1, daterad 2021-07-12 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-02-19, reviderad 2021-04-20 
Yttrande från Länsstyrelsen gällande undersökning av betydande miljöpåverkan, 
daterad 2019-03-22 
Kulturhistoriskt underlag inför bygglovsansökan för kvarteren Trosa 10 & Alingsås 28, 
daterad 2019-03-26 
Trafikbullerberäkning, daterad 2019-11-15 
Rapport kontroll av komfortvibrationer, Lotsgatan, daterad 2019-11-14 
Översiktlig geoteknisk markundersökning, daterad 2019-12-13 
Markteknisk undersökningsrapport geoteknik/miljö, daterad 2019-12-13 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, daterad 2019-12-13 
Kulturmiljöutredning och konsekvensanalys, daterad 2020-02-05 
Kompletterande miljöteknisk markundersökning, daterad 2020-11-17 
Trafikutredning, daterad 2021-04-09 
Dagvattenutredning, daterad 2021-04-09 
PM provtagning Simrishamn 21, daterad 2021-04-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, Kyrkogatan 21, 374 36 Karlshamn  
Sökanden: XXX 
Utredningsingenjör/Mark och exploateringsingenjör: Michael Mårtensson  
Stadsarkitekt: Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 209 XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked uppförande av 4 st sommarhus 

för uthyrning inom fastigheten 2020/2065 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar 
 
Allmänna upplysningar 
 

 Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom 
två år från att detta beslut vunnit laga kraft. 

 

 Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 

 

 I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har 
tillgodosetts. Ett eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, 
Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till 
byggnadsnämnden inom tre veckor från det att ni som sakägare/grannar fått 
detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län.  

 
Övriga upplysningar 
 

 Hela Bjärnö omfattas av landskapsbildskydd enligt NVL 19 § för området 
Karlshamn, Hällaryds Skärgård, Bjärnö med flera. Det kan krävas tillstånd från 
länsstyrelsen för att utföra vissa åtgärder. Det är upp till sökanden att ta kontakt 
med Länsstyrelsen Blekinge innan byggnation kan påbörjas.  

 

 Byggnadernas anpassning till landskapet och omgivande miljö är viktigt i det här 
förhandsbeskedet. Höga krav kommer att ställas på gestaltning och utformning 
vilket bevakas under bygglovshandläggningen. God färg, form samt 
materialverkan är en förutsättning för att bygglovet ska kunna beviljas.  

 
 En förutsättning för byggnationen är att vattentillgång och avloppshantering går 

att lösa. Det är upp till sökanden att ta fram en lösning på ett fungerande system 
för vatten och avlopp innan byggnation kan påbörjas. Eventuella enskilda 
anläggningar måste först ansökas hos, och godkännas av, Miljöförbundet 
Blekinge Väst.  

 

 Två av byggnaderna gränsar till strandskyddat område. Ianspråktagande av 
mark inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens vilket endast kan 
fås om det finns särskilda skäl. Det är Karlshamns kommun som beslutar om 
eventuell strandskyddsdispens.   

 
 En arkeologisk utredning måste genomföras innan byggnation och markarbeten 

kan påbörjas för att säkerställa att eventuella fornlämningar inte kommer till 
skada av föreslagen byggnation. Eftersom det rör sig om ett så pass litet område 
(fyra hus) står länsstyrelsen för den inledande utredningens kostnad. Om det 
skulle visa sig att det finns fornlämningar under mark där husen är placerade 
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krävs ytterligare en arkeologisk undersökning innan byggnationen kan påbörjas. 
Denna bekostar i så fall sökanden. Det är upp till sökanden att kontakta 
Länsstyrelsen Blekinge för att anordna en inledande arkeologisk utredning innan 
byggnation kan påbörjas.   

 
 Det finns stenmurar inom området som föreslås bebyggas. Dessa kan omfattas 

av det generella biotopskyddet. Åtgärder på skyddade murar kräver dispens från 
Länsstyrelsen Blekinge. Det är upp till sökanden att vid behov ansöka om 
dispens från skyddet.  

 
 Det finns höga naturvärden där byggnaderna föreslås. För att inte påverka 

naturvärden knutna till den aktuella betesmark som omger byggnaderna bör inte 
pågående bete upphöra. Marken bör inte heller tillföras näring, exempelvis 
matjord eller gödning.  

 
Upplysningar från Miljöförbundet Blekinge Väst 
 

 Om skyddsvärda träd kan komma att påverkas negativt, kan det krävas samråd 
med länsstyrelsen. Kontakta då länsstyrelsen för att stämma av ett eventuellt 
behov av samråd enligt 12 kapitlet, 6 § miljöbalken (även kallat 12-6-samråd). 
Negativ påverkan på skyddsvärda träd omfattar förstås avverkning eller 
kraftigare beskärning, men även skador som kan uppkomma vid 
anläggningsarbeten. Till exempel att köra över trädens rötter med tunga 
fordon/maskiner, att höja marknivån över trädens rotsystem eller lägga upp 
massor eller byggmaterial på rötterna.  
 

 Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 
 
Ärendet 
 
Återförvisning av ärendet:  
Byggnadsnämnden har genom Länsstyrelsens beslut daterat 2021-06-24 fått det 
aktuella ärendet återförvisat till sig för att utreda om den aktuella bebyggelsen behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Länsstyrelsen menar att frågan om det rör sig om brukningsvärd jordbruksmark 
klarlades redan i Länsstyrelsens beslut från den 10 december 2020, vilket inte 
överklagats av nämnden. Länsstyrelsen menar även att nämnden inte efterlevt 
Länsstyrelsens beslut, varför det nu återförvisats. 
 
Nämnden vill klargöra att man inte uppfattade att återförvisningen (beslutet från 2020-
12-10) endast omfattade de två ovan nämnda frågorna. Nämnden tolkade, utifrån 
formuleringarna i beslutet, att man även hade att pröva huruvida marken utgör 
brukningsvärd jordbruksmark. Nämnden uppfattade sig därför inte vara bunden av 
Länsstyrelsens uppfattning gällande detta.  
 
Enligt Länsstyrelsens senaste beslut om återförvisning har nämnden nu att pröva de 
andra två frågorna.  
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Sammanfattning: 
 
Ansökan om förhandsbeskedet inkom den 23 juni 2020 och gäller byggnation av fyra 
hus för uthyrning på fastighet XXX på ön Bjärnö i Hällaryds skärgård. Det är 
fastighetsägaren till XX som har ansökt om byggnationen. Med ansökan bifogades även 
underlag framtaget av en arkitekt från FOJAB. Bilagan finns med som beslutsunderlag i 
ärendet.  
 
Konceptet med byggnationen är att öka tillgängligheten för allmänhet och turister genom 
att skapa nya övernattningsmöjligheter i form av fritidshus för uthyrning. Enligt ansökan 
ska placering och orientering ske på naturens villkor med minsta möjliga ingrepp för att 
säkerställa befintliga naturvärden inte påverkas negativt. Enligt ansökan är ambitionen 
sammanfattningsvis att stärka skärgårdens attraktivitet, tillgängliggöra Bjärnö för fler, 
gynna friluftsliv och folkhälsa, ansluta till ARK56 samt skapa unika bostäder med litet 
ekologiskt fotavtryck genom omsorgsfull gestaltning av helhet och detaljer.  
 
Ärendet är komplext då det är många avvägningar från olika intressen som måste göras. 
Främst handlar det om påverkan på eventuella natur- och kulturvärden på ön. Därför har 
en naturvärdesinventering genomförts av SWECO vars rapport och bilaga finns med 
som beslutsunderlag till ärendet.  
 
Enligt inventeringen finns höga naturvärden där ett av husen är placerade, påtagligt 
naturvärden där två hus är placerade och visst naturvärde vid ett av husen. Inga av de 
tre rödlistade arterna som Miljöförbundet Blekinge Väst har flaggat för i sitt yttrande 
påträffades inom inventeringsområdet.  
 
Den slutliga bedömningen gällande påverkan på naturvärden är således att 
byggnationen endast kommer påverka naturmiljön i direkt anslutning till byggnaderna. 
Påverkan sker dels direkt genom att huskroppen står på, eller som i det här fallet strax 
ovanför marken, och på så vis förändrar förutsättningarna för de växter som lever på 
platsen för tillfället, och dels kommer byggnationen innebära att fler personer rör sig mer 
koncentrerat i nära anslutning till husen. Ur ett större perspektiv (byggnadernas 
fotavtryck i jämförelse med hela fastigheten XXX) bedöms dock inte naturvärdena 
påverkas negativt i större utsträckning så länge marken mellan husen hålls öppen, betet 
fortsätter och det inte tillförs näring i jorden (exempelvis matjord eller gödning).  
 
Eftersom Bjärnö omfattas av riksintresse för naturvård och av ekologisk känslig natur är 
anpassningen till befintlig natur viktig. Enligt ansökan ska inte området avgränsas utan 
djur ska fortfarande kunna beta i området, vilket är positivt för de omgivande 
naturvärdenas framtida utveckling.  
 
Anpassningen till landskapsbilden är väsentlig för ärendet då hela Bjärnö omfattas av 
landskapsbildskydd. Enligt ansökan ska påverkan på både natur och omgivning vara så 
minimal som möjligt och det finns ett stort fokus på anpassning och utformning av de 
fyra uthyrningsstugorna. De ska dessutom placeras på plintar och inte avgränsas med 
några tomtgränser, vilket minimerar påverkan på omgivningen.  
 
Betesmarken som föreslås exploateras klassas enligt Länsstyrelsen Blekinge län som 
brukningsvärd jordbruksmark. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen samt om det inte går att ta annan mark i 
anspråk. Kommunens byggnadsnämnd vill dock tydliggöra att kommunens egen mening 
gällande frågan om brukningsvärd jordbruksmark kvarstår. Detta eftersom kommunen 
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anser att aktuellt jordbruksblock inte bedöms vara av avgörande betydelse för att trygga 
livsmedelsförsörjningen i landet. Med beaktande av betesmarkens svårtillgängliga 
lokalisering, samt dess ringa nationella betydelse, anser kommunen fortfarande att den 
aktuella marken inte utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. I sin bedömning utgår 
byggnadsnämnden nu dock från att marken består av brukningsvärd jordbruksmark, i 
enlighet med länsstyrelsens beslut. 
 
I det här fallet är det friluftslivs- och det viktiga rekreationsintresset som tillsammans ses 
som ett väsentligt samhällsintresse på både lokal och regional nivå. Intresset av att 
utveckla Bjärnö enligt ansökan är i det här fallet överordnat jordbruksintresset med 
hänvisning till skrivningen ovan. Men också på grund av projektets anpassning till djur, 
natur och platsens förutsättningar. I de fall tillfredsställande alternativ till byggnation 
saknas ska enligt Bostadsdepartementet ianspråktagandet göras med minsta möjliga 
påverkan på jordbruket, vilket föreslagen byggnation anses göra.  
 
Vatten och avlopp ska enligt ansökan kopplas till den kommunala anslutningspunkten 
vid Guö men för att göra det måste husen först kopplas till enskilda ledningar mellan 
Bjärnö och Tjärö. Då dessa ledningar redan idag är underdimensionerade ställer det 
krav på sökanden att finna lösningar för att kunna anslutas till systemet. Att 
dimensionera upp ledningarna är kostsamt men det är en förutsättning om befintliga 
ledningar ska kunna användas. Vilken lösning som sökanden väljer att göra ska 
bevakas vid framtida bygglovshandläggning.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att byggnation 
enligt ansökan går i enlighet med kommunens intentioner att utveckla och tillgängliggöra 
skärgården. Frågor kring utformning, materialval, arkitektur, beaktande av natur- och 
kulturvärden, anspråkstagande av brukningsvärd jordbruksmark, hemfridszon, 
avfallshantering, vatten- och avloppsproblematiken, parkering och båtplatser bedöms 
vara tillräckligt utredda i detta skede för att bedöma platsen vara lämplig för föreslagen 
byggnation.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-14, rev. 2021-08-18 
Ansökan, inkommen 2020-06-23 
Bilaga till ansökan - situationsplan och konceptbeskrivning, inkommen 2020-06-23 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2020-06-30 
Bemötande från Sökanden ang. miljöförbundets yttrande, daterat 2020-07-03 
Yttrande, XXX, inkom 2020-07-06 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-12 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-12 
Yttrande med erinran från Köpegårda intresseförening, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran med bilagor, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran, XXX, inkom 2020-07-13 
Yttrande med erinran med bilaga, XXX, inkom 2020-07-14 
Yttrande med erinran, Bjärnö Bryggförening, Bjärnö intresseförening, Bjärnö vatten- och 
avloppsförening, inkom 2020-07-23 (förlängd yttrandetid) 
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Bemötande från Sökanden ang. parkering, angöring m.m., daterat 2020-08-24 
Bemötande från Sökanden ang. vatten och avlopp, daterat 2020-08-24 
Naturvärdesinventering, daterad 2020-08-31 
Objektsbilaga Naturvärdesinventering, daterad 2020-08-31 
Beslut om överklagande, Länsstyrelsen Blekinge, inkom 2020-12-10 
Beslut om överklagande, Länsstyrelsen Blekinge, inkom 2021-06-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden och fastighetsägare XXX 
Arkitekt XXX, FOJAB, Hallenborgs gata 1a, SE-211 19 Malmö 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
Sakägare som lämnat yttranden:  
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
Bjärnö Intresseförening, XXX 
Köpegårda Intresseförening, XXX 
 
 
Avgift 6 900 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 210 Planbesked för del av fastigheten Karlshamn 6:1 2021/1380 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig negativ till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan inkom den 5 maj 2021 från bostadsrättsföreningen Stenhagen som önskar 
förvärva kommunal mark, planlagd som allmän plats gatu- och naturmark, i anslutning 
till fastigheten Stenhagen 1 och Stenhagsvägen. Syftet är att använda marken för privat 
bostadsparkering samt grönområde tillhörande bostadsfastigheten. För att möjliggöra 
detta behöver marken planläggas som kvartersmark.  
 
Bostadsrättsföreningen Stenhagen ligger väster om Karlshamns stadskärna, området 
rymmer 108 lägenheter och byggdes 1967. För fastigheten Stenhagen 1 gäller en äldre 
tomtindelning. Området nås från Sternövägen via Stenhagsvägen. 
 
Aktuell mark öster om Stenhagsvägen är asfalterad och används som parkering. Väster 
om vägen är marken kuperad och trädbevuxen. Här finns en elnätstation och området 
ingår i ett större område som är utpekat i kommunens grönstrukturplan och 
naturvårdsprogram. 
 
Området ligger inom delområde A3. Kransbebyggelsen i kommunens översiktsplan. För 
att nå visionen för området år 2030 anges som strategi att förtäta och komplettera den 
befintliga stadsväven med såväl funktionsblandad bebyggelse och bostäder som 
verksamheter. Lämpliga platser ska identifieras vid framtagande av en fördjupning av 
översiktsplanen för tätorten Karlshamn. 
 
Ärendet har skickats på remiss och yttrande med synpunkter har inkommit från 
Karlshamn Energi/Vatten AB, Länsstyrelsen, Strategisk förvaltning; mark/exploatering, 
park/natur och gata/trafik. 
 

• Karlshamn Energi AB har en elnätsstation och 3 stycken högspänningskablar 
inom områdena, vilka de behöver ha fortsatt full rätt till. De tre 
högspänningskablarna kommer troligen att tas ur drift inom några år. 

• Karlshamn Energi och Vatten AB vill att Stenhagsvägen förblir allmän plats. 
• Länsstyrelsen Blekinge upplyser om de riksintressen som berör platsen. 
• Strategisk förvaltning, mark/exploatering har meddelat att man inte har någon 

erinran samt att ärendet ska tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott gällande 
försäljningen av marken. 

• Strategisk förvaltning, park/natur vill vid en eventuell försäljning inkludera 
ytterligare mark. 

• Strategisk förvaltning, gata/trafik bedömer att den allmänna nyttjandegraden på 
platsen är låg. Inför en eventuell försäljning behöver parkeringsplatsens 
belysning och skötsel klargöras. 

Ett ärende gällande försäljning av del av Karlshamn 6:1 har med anledning av ansökan 
om planbesked lyfts i kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutat följande: 
 
att uppdra åt mark- och exploateringsingenjörerna att ta fram ett markanvisningsavtal 
med HSB BRF Stenhagen för uppförande av bostäder inom Karlshamn 6:1 i anslutning 
till och på den berörda parkeringsytan, samt  
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att i det fall uppförande av bostäder enligt ovan inte genomförs uppdra åt mark- och 
exploateringsingenjörerna att genomföra en markanvisningstävling på området. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att planläggning i enlighet med 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.  
 
Fastigheten Stenhagen 1 som ägs av bostadsrättsföreningen är förhållandevis stor och 
den liksom gällande detaljplan bedöms rymma såväl yta för erforderligt antal 
parkeringsplatser som tillräcklig friyta. Cirka 140 parkeringsplatser har illustrerats i 
detaljplanen.  
 
En planläggning enligt ansökan kan inte ses som förenlig med de utvecklingsstrategier 
som presenteras i översiktsplanen. Mark som är lämplig för bebyggelse i centralorten 
ska användas för det ändamålet. Mot denna bakgrund bör det undersökas om den 
aktuella platsen på sikt kan användas för bostadsändamål. Genom att förtäta i ett 
centrumnära läge tas det attraktiva läget tillvara och flera av översiktsplanens ledord 
skulle uppfyllas. En byggnation här skulle också vara i enlighet det strategiska vägvalet 
om 20-minutersstaden som översiktsplanen lägger fast liksom utbyggnadsordningen om 
att bygga och utveckla centralt, havsnära och kommunikationsnära. 
 
En förutsättning för en utveckling i enlighet med översiktsplanen och Karlshamn 50 000 
är att hitta nya attraktiva miljöer för byggnation och då inte minst i centralorten. I 
översiktsplanen anges för tätorten Karlshamn att en fördjupning av översiktsplanen ska 
upprättas. Detta är ett arbete som inom en snar framtid bör prioriteras och i vilket den nu 
aktuella platsen bör studeras närmare tillsammans med andra tänkbara 
förtätningsområden.   
 
Det mest lämpliga är att avvakta såväl planläggning som markanvisning tills dess en 
fördjupning av översiktsplanen tagits fram. I det sammanhanget kommer platser möjliga 
att förtäta att identifieras och då kan man, sett i ett större sammanhang, utreda om det 
är möjligt att bebygga en större yta i området än den aktuella parkeringsplatsen. I det 
sammanhanget är det pågående arbetet med en natur-, frilufts- och grönstukturplan ett 
mycket viktigt planeringsunderlag.   
 
Med beaktande av ovan föreslås byggnadsnämnden ställa sig negativ till att pröva den 
inkomna ansökan i en detaljplaneprocess. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-01 
Ansökan om planläggning, inkom 2021-05-05 
Kartbilaga, inkom 2021-05-05 
Komplettering av ansökan, inkom 2021-05-11 
Yttrande från Räddningstjänsten Västra Blekinge, inkom 2021-05-18 
Yttrande från Karlshamn Energi AB med kartbilaga, inkom 2021-05-18 
Yttrande från Länsstyrelsen Blekinge, inkom 2021-05-24 
Yttrande från strategisk förvaltning, mark/exploatering, inkom 2021-05-26/2021-06-03 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-05-27 
Yttrande från strategisk förvaltning, park/natur, inkom 2021-05-28 
Yttrande från strategisk förvaltning, gata/trafik, inkom 2021-06-01 
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, inkom 2021-06-21 
Yttrande från sökanden, inkom 2021-08-23 
 
Beslutet skickas till 
 
BRF Stenhagen, brf_stenhagen@bredband.net (faktureringsadress: HSB Brf Stenhagen 
i Karlshamn 39-0381-000 FE708 838 FRÖSÖN) 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Elnätsingenjör XXX, Karlshamn Energi AB 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson  
 
Avgift 9 520 kronor   611-311-2020-689, Attest  
(faktura skickas separat) 
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§ 211 Detaljplan för Plommonet 3  - beslut om att starta planarbete 2020/3114 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
Plommonet 3. 
 
Sammanfattning 
 
Säljfast City AB ansökte 2020-10-19 om planläggning för fastigheten Plommonet 3. 
Byggnadsnämnden ställde sig 2021-01-20 positiv till att pröva ansökan i en 
detaljplaneprocess. Nu föreslås att byggnadsnämnden tar beslut om att 
stadsbyggnadsavdelningen påbörjar planarbetet. 

 
Beslutsunderlag 
 
Planbesked, daterat 2021-01-20. Protokollsutdrag BN § 5/2021. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXX, Säljfast City AB, Knutsängsvägen 45, 294 74 Sölvesborg 
Emina Kovacic stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Controller Ann-Sofie Johansson 
Elisabeth Rydberg, arkitekt 
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§ 212 Elleholm 10:16 (Nabbavägen 151), Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 

rivning samt installation av eldstad m.m. B2021-343 2021/2213 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att bevilja rivningslov med stöd av 9 kap 34 § 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 enbostadshus, rivning, installation av eldstad 
och plank på fastigheten XXX. 
 
Åtgärden omfattar rivning av befintligt fritidshus och byggande av ett nytt fritidshus på 
samma plats, men något större, knappt 92 kvadratmeter byggnadsarea. Fasaderna 
utförs i ljust trä och sadeltaket i kläs med grå plåt. Byggnadshöjden är cirka tre meter 
och nockhöjden cirka 4,5 meter. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avviker från bestämmelser i 
gällande detaljplan C4A i fråga om vatten och avlopp, byggnads läge samt byggnadsyta 
å tomtplats. Bestämmelserna säger ”bebyggelse som kräver vattenspolande toalett eller 
urinoar bör ej tillkomma inom området och kemisk toalett är därför nödvändig för varje 
fritidsstuga” respektive ”avståndet mellan bostadshus (fritidsstugor) får ej understiga 20 
meter” samt att den sammanlagda bebyggelsen icke får upptaga en större areal än 80 
m2.” 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Yttrandetiden pågick till den 15 augusti. 
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Kommunicering 
 
Sökandens bemötande vid kommunicering med stadsbyggnadsavdelningen, i fråga om 
avvikelserna: 
 
Sökanden har framfört:  
”Vi är måna om att behålla den karaktär som Nabben har samt tomtens ursprung och 
kommer därmed placera det nya huset på samma plats som ursprunghuset. Vårt nya 
hus är placerat med 5,5 från närmsta tomtgräns. Dvs 1 meter mer än vad som vanligtvis 
accepteras 4,5 meter till närmsta granntomt. Detta för att skapa luft mellan tomterna. 
Det innebär att huset har 12 meter till närmsta grannes hus. Placeringen av vårt hus 
skiljer sig inte åt från hur områdets hus är disponerade i relation till varandra. 14 
fastigheter/huvudbyggnader ligger närmre än 20 meter mellan varandra. Två fastigheter 
(10:37 och 10:38) har tex 11.5 meter mellan sig.  
 
Vidare har vi en höjdskillnad ( ca 40 cm) på tomen cirka 1,5 meter nord/väst om 
ursprungshuset samt ett stenparti, vilket omöjliggör en förflyttning av huset i den 
riktningen. ( se foto) Mot bakgrund av ovan ser vi inte att husets placering avviker från 
den bebyggelser som finns i Nabbens fritidsområde.” och ”Som jag nämnde på telefon 
är det idag 17 meter mellan husen. Innebär att regeln om 20 meter inte varit gällande 
när grannarna byggt ut från sin sida.”  
 
Motivering av beslut 
 
Vattenspolande toaletter finns redan i området, avståndet mellan bostadshus 
understiger 20 meter på flera håll inom området. Avvikelsen beträffande byggnadsarea 
avviker åtgärden med knappt 15 procent, 92(91,8)/80. Ett flertal fastigheter i området 
har byggnadsareor som är större. 
 
Åtgärdens placering och utformning har en liten omgivningspåverkan där byggnaden har 
en god färg-, form- och materialverkan och är lämplig för sitt ändamål. 
 
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.  
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärende att bygglov kan ges med 
liten avvikelse.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-07-21 
Epostmeddelande, avstånd mellan husen (nuläge), inkom 2021-07-21 
Epostmeddelande, fotografier, inkom 2021-07-20 
Epostmeddelande, inkom 2021-07-20 
Reviderade ritningar, inkom 2021-07-20 
Nybyggnadskarta, inkom 2021-07-20 
Ursprunglig ansökan, inkom 2021-05-23 
Reviderad ansökan, inkom 2021-07-03 
 
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 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 

Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Thomas Norman 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 22 153 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 213 XXX Ändrad användning från affärslokal till träningscenter 2016/137 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 11 kap. 37 § plan- och bygglagen (2010:900) samt 4 och 6 §§ lag 
(1985:206) om viten hos mark- och miljödomstolen ansöka om utdömande av ett 
löpande vite om 5 000 kronor för varje påbörjad månad som rättelse inte gjorts, 
gentemot den förelagda parten, fastighetsägare XXX, för att denne inte har följt 
föreläggandet enligt byggnadsnämndens beslut § 181 daterat 2021-06-23 som vann 
laga kraft 2021-07-29. 
 
Upplysningar 
 
Du som fastighetsägare kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt 
överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 
Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från 
det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ändrad användning har tidigare beviljats bygglov för. Dock har inte 
brandskyddsdokumentation som bedöms klara kraven BBR 5 ställer redovisats. 
Brandskyddsdokumentation samt utlåtande från brandsakkunnig på att 
utrymningsvägarna bedöms klara BBR 5 krav har inte redovisats trots flertalet mail, 
samtal och delgivet rättelseföreläggande. Sökande underlåter att redovisa detta vilket 
leder till att det är oklart om gymmet som bedrivs i lokalerna har utrymningsvägar som 
klarar kraven enligt BBR 5 vilket leder till tveksamheter om utrymningsvägarna och 
gångavstånden till utrymningsvägarna är tillräckliga. 
 
Det bedöms väldigt viktigt att fastighetsägaren, sent omsider, snarast möjligt tar sitt 
ansvar och ser till att utrymningsvägarna klarar lagkraven för att garantera att 
medborgarna som tränar på gymmet har tillräckliga utrymningsvägar som klarar 
lagkraven och bekräftar detta i brandskyddsdokumentationen och med ett utlåtande från 
brandsakkunnige. Det bedöms lämpligt att fastighetsägaren snarast möjligt beställer en 
brandskyddsdokumentation och inför detta utför åtgärderna som krävs angående 
utrymningsvägarna så det går att upprätta en brandskyddsdokumentation som klarar 
BBR 5 kraven. 
 
Motivering av beslut  
 
Brandskyddsdokumentation ska upprättad enligt till 5 kap. 12 § boverkets bygg regler 
(2011:6). Brandskyddsbeskrivning har upprättats och utförandekontroll har gjorts. 
Utförandekontrollen som gjordes visade att utrymningsvägarna inte bedöms klara 
kraven BBR 5 kräver fullt ut. Utrymningsvägar är inte färdigställda och därför kan inte 
brandskyddsdokumentation upprättas.  
 
Beslutet delgavs 2021-06-23 XXX genom delgivningskvitto med posten och beslutet 
vann laga kraft 2021-07-29 då det inte överklagades. Enligt beslut § 181 ska vite dömas 
ut från att detta beslut vann laga kraft, vite ska alltså dömas ut från och med 2021-07-
29. 
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Beslutsunderlag 
 
Protokollsutdrag BN § 181/2021 XXX Ändrad användning från affärslokal till 
träningscenter 
Brandskyddsbeskrivning 
Yttrande från brandsakkunnig, med erinran 
Delegationsbeslut, interimistiskt slutbesked. XXX Ändrad användning 
Delegationsbeslut, rättelseföreläggande. XXX Ändrad användning från affärslokal till 
träningscenter 
Mottagning REK Delegationsbeslut 
Begäran om hjälp med delgivning av beslut 
 
Beslutet skickas till: 
 
Fastighetsägare: XXX 

Vitesutdömande myndighet: Mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt, Box 81, 351 
03 Växjö  
 
Beslutet skickas för kännedom till:  
 
Hyresgästen: Natural Training Center, Regeringsgatan 65, 374 36 Karlshamn  
Upprättare av brandskyddsbeskrivning: FSD XXX, Box 3061, 200 22 Malmö  
Kontrollansvarige: XXX 
Tillsynsmyndighet: Räddningstjänsten Västra Blekinge, Rörvägen 2, 374 32 Karlshamn 
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§ 214 XXX, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B2021-240 2021/2224 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b§ 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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX.  
 
Tillbyggnaden ska vara 18,5 kvm, ska vara matsal och väggarna består till stora delar av 
glas. 
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 18,5 kvm. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Tillbyggnaden bedöms till 18,3 % vara 
belägen på prickad mark som inte får bebyggas. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till markförvaltare och berörda grannar. 
 
Kommunicering 
 
Berörda grannar har hörts, inga negativa yttranden har inkommit. 
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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. Bedömning har gjorts i ärende att bygglov kan ges med 
liten avvikelse.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
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. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-08-03 
Rev planritning, inkom 2021-07-31 
Sektionsritning, inkom 2021-06-27 
Fasadritning, inkom 2021-06-27 
Fasadritning, inkom 2021-06-27 
Fasadritning, inkom 2021-06-27 
Planritning, inkom 2021-06-27 
Situationsplan, inkom 2021-06-27 
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 

 uppgifter om vilken temperatur tillbyggnaden ska värmas upp till  

 tillbyggnadens ingående byggnadsdelars u-värden enligt BBR 9:92 redovisats. 
Värden enligt BBR 9:92 ska eftersträvas 

 konstruktionsritningar och uppgifter om konstruktörens husbyggnadserfarenhet och 
husbyggnadsutbildning 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Avgift: 12 395 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 215 Karlshamn 5:1 XXX Anmälan om olovlig byggnation av komplementbyggnad 

B2021-398 2021/2225 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avskriva tillsynsärendet med stöd av 11 kapitlet § 5 plan- och bygglagen (2010:900) 
eftersom det inte bedöms finnas lagstöd för föreläggande med hänvisning till vad som 
står i områdesbestämmelserna om friggebod och hur de förefaller tolkats av 
arrendatorerna. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att tillsynsärendet ska avskrivas ges anmälaren 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2021-09-22. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-09-20. 
 
Ärendet  
 
Anmälan om olovligt byggande diarieförd 2021-06-17 och 2021-06-17. 
 
Förutsättningar  
 
Arrendetomten som är anmäld ligger inom områdesbestämmelser för sommarstaden. 
Karlshamns koloniträdgårdsförening har anmält en fastighet för att ha byggt en 
komplementbyggnad för nära tomtgräns. Föreningen har uppmanat till att 
komplementbyggnaden ska flyttas in på tomten men detta har inte skett. 
 
Motivering av beslut  
 
2009 prövade Länsstyrelsen ett liknande ärende om utbyte av komplementbyggnad 
invid tomtgräns och gjorde bedömningen att komplementbyggnad går att se som 
friggebod som ej kräver bygglov och då behöver heller inte områdesbestämmelserna 
följas för friggebod. Enligt vad boverket skriver på kunskapsbanken med hänvisning till 
rättsfall från Mark- och miljödomstolen kan dock inte friggebodar byggas till en 
kolonistuga på 25 kvm. Enligt detta rättsfall inte är inte kolonistuga ett en eller 
tvåbostadshus vilket krävs för att friggebod ska få byggas. Dock anger 
områdesbestämmelserna att friggebod får uppföras enligt 8 kapitlet 4 § äldre plan och 
bygglagen (1987:10).  
 
Därmed utgår undertecknad från att områdesbestämmelserna tolkats av arrendatorerna 
att det går att bygga friggebod i tomtgräns om grannens medgivande finns vilket 
förefaller gjorts även på många av grannfastigheterna där komplementbyggnader 
förefaller byggts i tomtgräns på många ställen. 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet  
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-05  
Bildcollage salviagången 49, diarieförd 2021-08-05  
Områdesbestämmelser från beslut som vann laga kraft 1994-10-04 
Karta med bestämmelser från beslut som vann laga kraft 1994-10-04 
Anmälan om olovligt byggande, daterad 2021-06-14 
Anmälan om olovligt byggande, daterad 2021-06-17 
Situationsplan över tomten, diarieförd 2021-06-17 
Primärkarta över angränsande område, diarieförd 2021-07-08 
Yttrande från byggherrarna, diarieförd 2021-07-08 
 
Beslutet skickas till:  
 
Fastighetsägare: XXX 
Anmälare: XXX 
Fastighetsägare: Karlshamns Kommun, Rådhuset, 374 81 Karlshamn 
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§ 216 XXX, Bygglov för nybyggnad av carport med förråd samt rivning av gammalt 

garage B2021-417 2021/2226 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31§ 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 nybyggnad av carport samt rivning av gammalt garage på 
fastigheten XXX. 
 
Byggnaden ska bli en hobbyverkstas/förråd som värms upp till frostfri temperatur med 
större carport ihopbyggd. Fasaden ska vara av liggande träpanel målad i auson tjärvitriol 
och takbeklädnaden ska vara av mattsvart takpapp. 
 
Beskrivning av ärendet så som åtgärd, placering, storlek, byggnadshöjd, specifika 
egenskaper på fastigheten, yttre form och färg.  
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 120 kvm, beräknad bruttoarea för åtgärden är 
56 kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse och garaget har bedömts 
bygglovspliktigt på grund av sin storlek. 
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Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen på grund av upptäckta fornminnen i 
närområdet i forma av ristningar och rösen.  
 
Yttranden utan erinran, med upplysningar har inkommit, se beslutsunderlag. 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Negativa synpunkter från fastighetsägaren 
som äger den stora fastigheten XXX:1 runtom har inkommit. Han berättade i samtal 
2021-07-06 att han upplever att carporten blir för stor, inte passar in i bebyggelsen och 
att avståndet till tomtgräns på 2,5 meter blir för litet, samt rekommenderades att lämna 
in ett skriftligt yttrande. Därefter har berörd granne pratat med sökande, och de förefaller 
ha kommit överens om att avståndet på 2,5 meter är okej på grund av bergig terräng på 
platsen. 2021-07-23 yttrade sig samma ägare till grannfastigheten skriftligen. I yttrandet 
anger han att han anser att byggnaden blir för stor och skiljer sig från övrig bebyggelse i 
området, och önskar att byggnaden anpassas till befintliga byggnader. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden negativa granneyttranden har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har i ansökan framfört att han pratat med grannar och att de inte ser något 
problem med bygget och de tycker att tjärvitriolen smälter in bra med landskapet. 
 
Sökande har bemött grannyttrandet 2021-07-12, se beslutsunderlag. Han har pratat 
med granne Vigo och grannen verkar förstå att han behöver placera carporten närmare 
tomtgräns än 4,5 m. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det går bra att bevilja bygglov för 
carporten. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Upplysningar 
 
Yttrande från Länsstyrelsen avseende fornminnen ska beaktas med tanke om något 
fornminne skulle grävas upp i samband med markarbeten. 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-07-28 
Yttrande, inkom 2021-07-23 
Remissvar, inkom 2021-07-22 
Bemötande från sökande på grannens negativa yttrande, inkom 2021-07-12 
Sektionsritning, inkom 2021-06-29 
Detaljritning, inkom 2021-06-29 
Situationsplan, inkom 2021-06-29 
Planritning, inkom 2021-06-29 
Fasadritning, inkom 2021-06-29 
Fasadritning, inkom 2021-06-29 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-06-29 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 brandskyddsbeskrivning som redovisar hur BBR 5:611 kommer att uppfyllas med 
tanke på risken för brandspridning mellan komplementbyggnader 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Granne med erinran: XXX 
 
Avgift: 14 074 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 217 XXX, Strandskyddsdispens för annan åtgärd fritidshus, B2021-204 

2021/1735 
 
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 uppförande av enbostadshus i efterhand, växthus, 
odlingsområde, friggebod samt delvis stängsling i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisad på till beslutet 
hörande karta. Område väster om stigen ingår inte i tomtplatsavgränsningen.  
 
att villkora beslutet om dispens med:  

 grind får inte sättas upp för att hindra allmänheten.  

 tomtplatsavgränsningen ska avgränsas öster om stigen med stenrad, häck, 
staket eller liknande.  

 nya byggnader, 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. 
 
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. 
 
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. 
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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.  
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 
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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. 
 
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 
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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. 
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. 
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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 
om den stig som tillsynsmyndigheten bedömer är hävdvunnen. Vi är dock medvetna om 
att sökande inte delar denna uppfattning. 
 
Tre skrivelser från grannar har lämnats in. Ärendet har inte skickats på remiss utan 
skrivelserna har inkommit utan uppmaning. Skrivelserna beskriver att de ser positivt på 
stigen och att den används och får vara kvar. Det är viktigt att det är tydligt var 
allmänheten får gå och inte. Se skrivelserna i sin helhet som beslutsgrundande 
handlingar.  
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Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet samt förslag till tomtplatsavgränsning har 
kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering remissyttranden 
(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 
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vittgående konsekvenser för vår rätt till integritet och hemfrid. 7) Så till frågan om 
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 angående 
remissyttranden 
 
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 
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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.  
 
Underlag till tomtplatsavgränsningskarta har valts från ett flygfoto då det innehöll fler 
byggnader än kommunens bakgrundskarta.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering tomtplatsavgränsningskarta 
(Nedanstående är en sammanfattning, text finns som beslutsgrundande handling i sin 
helhet, Skrivelse, Bemötande kommunicering tomtkarta, inkom 2021-06-21. 
 
Sökanden har invändningar mot processen av kommunicering och att de inte fått ta del 
av förslag till beslutet innan det är taget. ( Skrivs innan ärendet återremitterades till 
avdelningen för vidare handläggning, på sökanden begäran. Beslut i sak är inte taget) 
 
Sökanden menar att kartan som fungerar som underlag till tomtplatsavgränsningen är 
ofullständig och visar inte samtliga byggnader på fastigheten. De menar att  
avståndet mellan den föreslagna gränsdragningen och hyggienbyggnaden inte går att 
uppfatta.  
 
Sökanden menar att bärande argument för att göra tomtplatsavgränsningen som 
föreslås är att marken inte är ianspråktagen av sökanden och att allmänheten av hävd 
kunnat passera. Sökanden menar att huset tidigare varit permanent bebott. De  
motsätter sig att utan en fjärdedel av deras fastighet blir en del av  
allemansrätten.  Deras uppfattning är  att  det aldrig funnits någon hävdvunnen rätt för 
allmänheten att vistas på vår fastighet/ tomt. De som historiskt passerat där har gjort det 
med deras godkännande och har uteslutande varit nära grannar, vänner och släkt.  
 
Sökanden har synpunkter på handläggningen av ärendet och menar de inte har 
behandlats enligt likabehandlingsprincipen.  
 
Sökanden menar att kanske viktigaste av allt att ha i åtanke är att det gamla torpet 
byggdes i slutet av 1880-talet, långt innan ordet strandskydd fanns i den svenska 
vokabulären. Sammanfattningsvis: sökanden menar åter igen att Miljöförbundets 
yttrande grundar sig på fel grunder.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse angående 
tomtplatsavgränsningskarta 
 
Kommunicering av remissyttranden om tomtplatskarta har skett i enlighet ed lag och de 
processer och inlämningstider som styr nämndsärenden och inlämning till 
byggnadsnämndens sammanträde.  
 
Att alla byggnader inte finns med i underlaget till tomtplatsavgränsingskarta är för att 
underlaget är ett flygfoto. En byggnad syns inte under träden. Dock finns mycket annat 
kartmaterial i ärendet där byggnaden tydligt syns. Flygfoto används för att det ofta ger 
en mer rättvisande bild av de naturliga förutsättningarna.  
 
Sökanden har behandlats lika andra ärenden om strandskydd där dispens eller 
tomtavgränsning delvis ges i efterhand.  
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Det är utom tvivel att allmänheten just nu och under de senaste åren har använt stigen 
för att ta sig till badplatsen. Det har också lagts fram bevisning att stig funnits på platsen 
sedan innan 1975.  
 
Sökandens skrivelse inlämnad efter beslut om återremittering 
Sökanden har inlämnat skrivelse efter kommunens återremiss. Inga nya fakta har 
presenterats. Se skrivelsen i sin helhet. Skrivelse, återremiss inkom 2021-08-11 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse efter återremiss 
Sökandens skrivelse ändrar inget i avdelningens bedömning och inga nya fakta som 
bedöms behöva bemötas ( som inte har bemötts tidigare i denna tjänsteskrivelse) har 
inkommit.  
 
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 vilket 
påverkas negativt samt att det inte är ianspråktaget som tomt på ett huvudsakligt vis då 
det finns en hävdad stig där.  
 
Skrivelser från flertalet grannar har inkommit där grannar som har stigen på sin mark 
samt grannar som använder stigen, är måna om att stigen ska vara kvar och kunna 
användas av allmänheten. Detta bevisa att stigen har ett allmänt intresse och används 
för friluftslivet.  
 
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. 
Bedömning har gjorts att det allmänna intresset av att bevara stig så att allmänhet kan 
röra sig längsmed sjön i detta fall väger tyngre än den enskildes intresse av att stängsla 
in sin tomt. 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.  
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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 under tid. Bedömning har gjorts att stigen har ett allmänt 
intresse som behöver skyddas för framtida bruk.  
 
I 7 kap 18f§ står att ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet  inte 
ska 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.  
 
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 byggnader 
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 till för allmänheten och 
tomtplatsavgränsningen ligger öster om stigen. Tomtplatsavgränsningen har gjorts i 
samråd med Miljöförbundet som haft ett tillsynsärende på sagda fastighet och varit på 
plats flertalet gånger.  
 
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 
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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. Se ex 
Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-M 8665. Domen har stora likheter med det 
aktuella ärendet. Strandskyddsdispens gavs ej för en förrådsbyggnad trots att den skulle 
placeras inom en tidigare beslutad tomtplats som även var i direkt anslutning till vattnet. 
Kortsidan på förrådet skulle placeras ett par meter från en för allmänheten tillgänglig 
gångstig. På grund av sin närhet till gångstigen skulle förrådet ha en avhållande effekt 
på allmänhetens benägenhet att gå där. Även om den beslutade tomtplatsen var i direkt 
anslutning till vattnet skulle vattenområdet normalt anses vara tillgängligt för 
allmänheten 
 
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. Strandskyddslagstiftningen syftar till att säkerställa allmänhetens tillträde till hela 
sjöar och inte bara badplatser.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-08-11 
Skrivelse, efter återremiss inkom 2021-08-11 
Skrivelse från granne, XXX inkom2021-08-06 
Skrivelse från granne, XXX inkom 2021-08-05 
Skrivelse från granne, XXX m.fl. inkom 2021-08-03 
Skrivelse, Bemötande kommunicering tomtkarta, inkom 2021-06-21 
Karta, förrättningskarta, inkom 2021-06-21 
Karta, från 2021, inkom 2021-06-21 
Övrigt, folkbokföring, inkom 2021-06-21 
Skrivelse, Bemötande vid kommunicering, inkom 2021-06-10 
Skrivelse, inkom 2021-06-10 
Tomtplatsavgränsning, , inkom 2021-06-04 
Remissvar, Miljöförbundet, 2:a förtydligande, inkom 2021-05-31 
Remissvar, Miljöförbundet, förtydligande, inkom 2021-05-31 
Remissvar, 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 
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 
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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 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Medsökande: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 9 996 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 218 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus B2021-122 

2021/2220 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om dispens med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken 
(1998:808) samt 7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av två enbostadshus.  
 
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.  
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten XXX. 
 
Sökanden avser att bygga en eller två mindre villor på Östra delen av tomten så långt 
från bäcken som möjligt. Den villa de tittat på fram tills nu är LB-hus Optimal 133 
Byggyta 10,5*15,7 meter. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Klockarbäcken inom strandskyddat 
område.  
 
Marken är idag: betesmark och skog. Arealen är enligt fastighetsregistret 6 865 kvm. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området:  
1. Den sökta bebyggnationen och behovet av tomtbildning är väl avskilt från området 
närmast bäcken.  
2. Området är redan är ianspråktaget för byggnation (ref uthuset som redan står på 
tomten). 
 
Särskilda skäl för strandskyddsdispens vilka åberopas i samband med ansökan om 
förhandsbesked för bygglov av bostadshus. Byggnation av bostadshus (7 kap 18 c § 2 p 
MB). Fastigheten är skapad redan 1935. Det finns en mycket gammal och enklare 
byggnad på fastigheten. Denna är idag i mycket dåligt skick och kan inte länge 
användas. Fastigheten är taxerad såsom obebyggd småhusenhet, taxeringskod 210. 
Såsom fastighetsägare och det egendomsskydd som finns anser sökanden sig ha rätt 
att uppföra en ny byggnad. Den nya byggnaden kommer att bli anpassad till 
förhållanden på platsen. Byggnationen är enligt sökanden belägen så långt från bäcken 
som möjligt. 
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Placeringen av byggnationen kommer att ske med hänsyn till största möjliga avstånd 
från bäcken, inom fastigheten. Det finns en äldre byggnad av enklare karaktär i 
fastighetens östra hörn i närheten av byggnationen. Den nya byggnationen påverkar inte 
syftet med strandskyddet. Efter byggnation och en bedömd tomtplats kvarstår en 
korridor om ca 30-40 m från bäcken på vilken allmänhet med god marginal kan röra sig 
längs bäcken. Detta avstånd uppfyller kraven för att allmänheten ska bedömas ha 
tillgång till vattnet. På västra sidan av bäcken finns en grusväg vilket ytterligare ökar 
allmänhetens tillgänglighet till bäcken. Det kan noteras att det väster om ån finns 
byggnader vilka har kortare avstånd mellan byggnader och ån. Det finns också 
kraftledningar i området som skulle kunna påverka naturen. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Djur & växtliv är det gängse som finns på en vildvuxen tomt i denna del av 
Blekinge. Östra delen av tomten har en mixad lövskog med inslag av något barrträd. 
Resten av tomten är mer som en igenvuxen äng med buskar och gräs. Längs bäcken 
växer lövträd, snår av buskar. Det finns vad vi vet ingen fisk i bäcken. Som sagts 
tidigare så inkräktar inte byggnation på allemansrätten längs bäcken. 
 
Fördelning av marken: Östra delen skog och nybyggnation, Trädgård, Öppen mark mot 
bäcken. 
 
Sökanden beskriver vidare att tomten enligt Skatteverket är byggklar tomtmark inte 
Jordbruksmark som Länsstyrelsen skrivit i tidigare beslut från 2018 angå upphävande 
av strandskyddet. 
 
Sökanden menar även att den lilla vägen i västra tomtgräns gör att allmänheten har full 
tillgång till bäcken för att bevara allemansrätten.  
 
Området har tidigare varit aktuell för prövning av upphävande av strandskydd hos 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömde att strandskydd inte kunde upphävas. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och bedömer att särskilt skäl 
saknas och att ansökan om dispens därmed bör avslås. Förutsättningar saknas för att 
bevilja dispens. Marken utgörs idag av igenväxt f.d. betesmark och skog. Området är 
idag tillgängligt för allmänheten. Området har inte inventerats avseende djur och växtliv 
tidigare och inte heller i samband med ansökan om strandskyddsdispens.  
Strandskyddslagstiftningen tar inte bara i beaktande dagens förutsättningar för en plats 
gällande dess betydelse för det rörliga friluftslivet och djur- och växtliv utan 
strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för dessa. Om t.ex. 
beteshävd återupptas kan arter som gynnas av detta återfå habitat.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
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Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att taxering hos Skatteverket och övriga faktorer talar för en 
byggnation. Att området är igenväxt är en konsekvens att vi inte fått bygga. En 
inventering och syn på plats kan ske (då bör vi även konstatera att allmänheten kan 
passera längs ån på din privat ägda fastighet – utanför tomtmark). 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att enligt rådande rättsläge så ska inte 
taxeringen av Skatteverket vägas in i hur marken används idag eller har använts. Det 
finns endast en mindre förfallen komplementbyggnad på området som inte har någon 
privatiserande effekt. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl saknas 
och att förslag till beslut bör bli att ansökan avslås. Områdets är endast bebyggt med en 
förfallen komplementbyggnad som inte skapar en privatiserande zon. Området är inte 
privatiserat som tomt och är inte avskuret från stranden av större väg eller bebyggelse. 
Att tomten är taxerad som småhusenhet har i flera rättsfall bedömts sakna betydelse. 
Användningen av marken idag är skog och tidigare som jordbruksmark. 
 
I alla strandskyddsärenden ska en avvägning göras mellan det enskilda intresserat av 
att sökanden ska få använda sin mark för bebyggelse och det allmänna intresset. Stor 
restriktivitet ska användas vid dispensgivning och det allmänna intresset ska i huvudsak 
alltid väga tyngre. I detta ärende har det allmänna intresset av allmänt tillträde till 
vattendrag samt skydd av djur- och växtliv bedömts väga tyngst. Till detta tillkommer att 
särskilt skäl saknas.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-08-09 
Skrivelse, komplettering särskilda skäl, värden , inkom 2021-06-27 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-06-14 
Skrivelse, särskilt skäl, inkom 2021-06-04 
Bilaga, bemötande vid kommunicering, inkom 2021-05-09 
Situationsplan, inkom 2021-04-20 
Ansökan, komplettering av uppgifter, inkom 2021-04-20 
Fotografi, 1, inkom 2021-04-20 
Fotografi, 2, inkom 2021-04-20 
Fotografi, 3, inkom 2021-04-20 
Ansökan, inkom 2021-03-01 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) och Ulrika Berggren (SD) yrkar bifall till ansökan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget, det vill säga att avslå ansökan om 
strandskyddsdispens. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 3 752 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 219 XXX Bygglov för nybyggnad av parhus samt komplementbyggnad B2021-

360 2021/2223 
 
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 parhus med carport samt 
komplementbyggnad på fastigheten XXX. 
 
Fasad av trä vit kulör (NCS 0502Y) och tak av papp med svart kulör. På fastigheten 
finns redan ett enbostadshus och en komplementbyggnad.  
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 237 kvm, beräknad bruttoarea för åtgärden är 
ca 184 kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. 
 
I översiktsplanen ingår fastigheten i område C2 kransbebyggelsen, där det bedöms 
lämpligt att förtäta och komplettera den befintliga tätortsväven med funktionsblandad 
bebyggelse och bostäder . 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Karlshamn Energi AB och Trafikverket. Den planerade 
byggnationen krockar med en vattenledning, överenskommelse om avtal för att flytta på 
ledningen har skett mellan sökande och Karlshamn Energi AB. Trafikverket lämnade 
först ett yttrande med erinran med hänvisning till bullersituationen men sedan sökande 
förtydligat att uteplatser är inglasade har de lämnat yttrande utan erinran, se 
beslutsunderlag. Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har 
inkommit. 
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Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
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. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-08-09 
Yttrande, inkom 2021-07-02 
Remissvar, inkom 2021-06-24 
Remissvar, inkom 2021-06-21 
Planritning, inkom 2021-05-28 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-05-28 
Fasadritning, inkom 2021-05-28 
Epostmeddelande, inkom 2021-07-15 
Epostmeddelande, inkom 2021-07-02 
Situationsplan inkom 2021-08-09 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 uppgifter om kontrollansvarig lämnats in och godkänts av BN 

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

 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 

 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 Pär Jansson.  
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 25 458 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 220 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om följande: 
 

 Arkitekturveckan pågår vecka 35 

 Fredrik Ingstorp har anställts som planarkitekt 

 Daniel Pudelski har anställts som byggnadsinspektör under ett par månader 

 Den 25 augusti genomförs ett samrådsmöte i Vägga 
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§ 221 Redovisning av delegationsbeslut augusti 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 2021-06-09 – 2021-08-10. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2021-06-09 – 2021-08-10 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2021-06-09 – 2021-08-10 ByggR 
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§ 222 Underrättelser från Lantmäteriet augusti 2021/83 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2021-06-15 Modala 1:4 och 1:13 Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering 

Modala 1:4 och 1:13. 

K20386 

 

2021-07-02 Torarp 4:12 Underrättelse om avslutad 
förrättning, avstyckning från Torarp 
4:12. 
K21118 
 

2021-07-06 Tränsum 6:4 och Tränsum 

6:25 

Underrättelse om avslutad 
förrättning, fastighetsreglering 
berörande Tränsum 6:4 och 6:25. 

  K21181 
 

2021-07-13 Galleryda 4:15 Underrättelse om avslutad 
förrättning, avstyckning av från 
Galleryda 4:15. 
K20471 
 

2021-07-13 Slänsmåla 1:9 Underrättelse om avslutad 
förrättning, avstyckning från 
Slänsmåla 1:8. 
K20532 
 

2021-07-16 Kopprarp 2:3 Underrättelse om avslutad 
förrättning, avstyckning från 
Kopprarp 2:3. 
K21226 
 

2021-07-28 Läppareboda 1:2 Underrättelse om avslutad 
förrättning, avsyckning från 
Läppareboda 1:2. 
K2196 
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§ 223 Handlingar för kännedom augusti 2021/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2021-06-09 – 2021-08-10 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2021-06-09 – 2021-08-10 ePhorte 
Handlingar för kännedom 2021-06-09 – 2021-08-10 ByggR 
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§ 224 Beslutsuppföljning augusti 2021/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2021-08-10 
Ärenderapport mätning 2021-07-27 
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§ 225 XXX, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad 

samt komplementbyggnad B2021-260 2021/2257 
 
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. 
 
Om berörd granne anser att framförda synpunkter inte har tillgodosetts kan ett 
överklagande skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att ni 
som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge 
län.  
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt 
komplementbyggnad på fastigheten XXX. 
 
Åtgärden består i att uppföra ett bostadshus på 252 kvadratmeter byggnadsarea och 
bruttoarea samt en garagebyggnad på 135 kvadratmeter byggnadsarea och bruttoarea. 
Bägge byggnaderna får fasader med vit liggande träpanel och sadeltak med svarta 
betongpannor. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. 
 
Lantmäteriet har 2020 haft samråd med byggnadsnämnden om rubricerad åtgärd med 
beaktande av de allmänna lämplighets- och planvillkoren i 3 kap. 1-3 §§ 
fastighetsbildningslagen. Syftet med åtgärden var att stycka en ny bostadstomt.  
 
Strandskyddet är upphävt av Länsstyrelsen i Blekinge Län.  
 
Byggnadsnämnden har 2021-03-24 lämnat positivt förhandsbesked till en liknande 
åtgärd som dessutom innehöll en maskinhall/kallförråd som nu inte ingår i 
bygglovsansökan.  
 
Lantmäteriet har 2021-07-09 genom avstyckning från fastigheten XXX i ärende K20471, 
fattat beslut om en ny fastighet med beteckningen XXX. Byggnadsnämndens ärende 
kommer dock att vara rubricerat XXX.  
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Åtgärden enligt ansökan har en bra placering och utformning med en liten 
omgivningspåverkan. Den är lämplig för sitt ändamål och har en god färg-, form- och 
materialverkan.  
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Synpunkter från XXX har inkommit.  
 
Synpunkter:  
 
Att byggnadsnämnden i sin bedömning beaktar att vår dricksvattenbrunn i form av 
djupborrad brunn inte påverkas negativt. Att mark och fastighetsägare tillförsäkras 
fortsatt möjlighet att nå sina fastigheter med fordon.  
 
Kommunicering 
 
Granneyttrandet har kommunicerats till sökanden som har bemött synpunkterna enligt 
följande:  
 
Enskilt vatten och avlopp ska anläggas och det ska ju göras enligt miljöförbundets 
rekommendationer och dom har ju föreskrifter om hur långt ifrån andras vatten/avlopp 
anläggningar vi får anlägga våran utan att det ska bli komplikationer. Dagvatten ska 
ledas iväg till stenkista.  
 
Vår tilltänkta tomt och byggnation ska inte påverka andras fastigheter då det finns en 
servitut väg jämte våran tomt som dom kan och ska använda. Vi har även i samtal med 
nuvarande ägare och lantmäteriet avsatt 4 meter extra jämte servitutsvägen i 
avstyckningen som nuvarande ägare (XXX) har tänkt att "skänka" för att servitutsägarna 
till och med ska kunna bredda servitutsvägen ifall dom behöver åtkomst med 
skogsmaskiner eller dyligt. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bedömning av sökandens skrivelse 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att grannens synpunkter kan anses 
besvarade från sökande. 
 
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. 
 
Upplysningar 
 
Åtgärdens avloppsanläggning kräver tillstånd av Miljöförbundet Blekinge Väst. 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-08-25 

Sida 59(59) 

 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-08-16 
Planritning, inkom 2021-07-19 
Nybyggnadskarta, inkom 2021-06-24 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-04-19 
 
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 energiprimärtal har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Thomas Norman. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
Granne: XXX 
 
 
Avgift: 39 903 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 


