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§ 226 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Magnus Olsson (M) till att justera protokollet. 
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§ 227 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 228 Delårsbokslut och resultatrapport januari - augusti 2021 2021/362 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa delårs- och resultatrapport för perioden januari-augusti 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämndens verksamheter har upprättat delårs- och resultatrapport för perioden 
januari-augusti 2021. 
 
Byggnadsnämndens verksamheter lämnar en prognosavvikelse om plus 1 500 tkr helår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Delårs- och resultatrapport BN januari-augusti 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Verksamhetsstrateg Annelie Gustavsson 
Verksamhetscontroller Annette Ericsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 229 XXX, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus B2021-413 

2021/2460 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
Föreslagen tomtavgränsning ligger inom föreslaget utökat strandskydd som sträcker sig 
300 meter från strandlinjen. Detta strandskydd finns inte idag men är under beredning. 
 
Inom området finns två luftledningar och en stolpstation. Elsäkerhetsverket 
starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas i enlighet med 
bifogat yttrande från E.ON Energidistribution AB. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser lokaliseringsprövning/förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av 
ett fritidshus, om ca 90-95 m2 på den norra delen av fastigheten XXX. Föreslagen 
avstyckning uppgår till ca 2000 m2. Huset avses uppföras i gammal stil med rödmålad 
fasad, vita knutar och rött tegeltak. Inom tänkt tomtavgränsning finns idag en äldre 
mindre ekonomibyggnad. Då fastigheten ligger på en ö utan vägar kommer tomten att 
nås via gångvägar/stigar.  
 
Enligt ansökan är intentionen att om möjligt ansluta till kommunalt vatten och avlopp via 
den samfällighet som finns på ön. Alternativt kan befintlig grävd brunn nyttjas och ett 
enskilt avlopp med minireningsverk anläggas. Enligt sökande finns det goda möjligheter 
att ansluta till öns befintliga elnät.  
 
Länsstyrelsen har den 15 juni 2021 beviljat tillstånd för uppförande av fritidshus om 90-
95 m2 inom landskapsbildskydd. 
 
Förutsättningar 
 
Läge 
Fastigheten XXX är belägen på ön Västra Bokö i Hällaryds skärgård. Det finns ingen 
broförbindelse eller skärgårdstrafik till ön. 
 
Mark och vegetation 
Området är idag igenväxt med sly, mindre träd och buskar. Marken har tidigare använts 
som betesmark. Norr om tänkt tomtavgränsning finns en stenmur som kommer att 
utgöra en naturlig avgränsning av tomten. 
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Planer och program 
I kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, ingår fastigheten XXX i 
utvecklingsområde P, Hällaryd och Åryds skärgård. Den huvudsakliga 
utvecklingsinriktningen är Landsbygd och natur och ny bebyggelse ska utformas och 
placeras med stor hänsyn till landskapsbild och bebyggelsetradition. 
 
Riksintresse 
Fastigheten XXX omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB, och av 
riksintresse högexploaterad kust enligt 4 kap. 1 och 4§ § MB. Fastigheten omfattas även 
av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § MB vad gäller MSA-
område, väderradar samt påverkansområde för lågflygningsområde. Ovanstående 
intressen bedöms inte påverkas negativt av byggnation enligt ansökan. 
 
Strandskydd 
Tänkt tomtavgränsning ligger utanför det generella strandskyddet som råder 100 meter 
från strandlinjen. Föreslagen tomt ligger dock inom ett föreslaget utökat strandskydd 
som sträcker sig 300 meter från strandlinjen. Detta strandskydd finns inte idag men är 
under beredning. Ett beslut om utökat strandskydd skulle medföra att åtgärd enligt 
ansökan kan komma att kräva strandskyddsdispens.  
 
Landskapsbildskydd 
För området XXX gäller förordnande enligt 19 § Naturvårdslagen till skydd för 
landskapsbilden. En dispens från landskapsbildskyddet har därför sökts och beviljats av 
länsstyrelsen. Enligt länsstyrelsen kommer inte uppförandet av fritidshuset att i väsentlig 
mån skada landskapsbilden och kan därför tillåtas enligt de angivna reglerna om 
landskapsbildskydd. 
 
Risker på grund av ett förändrat klimat 
Aktuellt tomt ligger ca 6 meter över havet och inte inom område som enligt 
länsstyrelsens kartor särskilt riskerar att översvämmas på grund av stigande havsnivåer 
eller skyfall. 
 
Anpassning till kulturmiljö och landskapsbild 
I ärenden om förhandsbesked ska ett bebyggelseområdes särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas. Förslagen lokalisering och ungefärlig utformning av byggnader anses beakta 
landskapsbilden och bebyggelsetraditionen på platsen. I bygglovsskedet kommer frågor 
om utformning, kulörer och materialval att granskas med utgångspunkt i den kulturmiljö 
och landskapsbild som finns i Hällaryds skärgård.  
 
Vatten och avlopp 
Enligt ansökan är intentionen att om möjligt ansluta till kommunalt vatten och avlopp via 
den samfällighet som finns på ön. Närmaste ledningsdragning för kommunalt VA finns 
inom ca 80-90 meter via XXX, norr om tänkt avstyckning. Det skulle också eventuellt gå 
att koppla på nätet direkt vid anslutningspunkten intill XXX. Alternativt kan befintlig grävd 
brunn nyttjas och ett enskilt avlopp med minireningsverk anläggas. 
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Yttranden 
 
Länsstyrelsen, Miljöförbundet Blekinge Väst, Karlshamn Energi AB, E.ON, grannar och 
Västra Bokö samfällighetsförening har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Inkomna 
yttranden sammanfattas nedan men bifogas även i sin helhet. 
 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen uppger i sitt yttrande att de har beviljat tillstånd för uppförande av 
fritidshus om ca 90-95 m2 inom landskapsbildskydd på del av fastigheten XXX i 
huvudsaklig överensstämmelse med till ärendet hörande handlingar. Som villkor för 
beslutet anges att framkomligheten på den för allmänheten befintliga gångstigen på 
fastigheten XXX inte får inskränkas samt att staket uppförs i tomtgräns. Fritidshuset 
föreslås uppföras i lantlig stil med röd fasad och vita knutar samt tegeltak. 
 
Länsstyrelsen vill vidare uppmärksamma att om någon skyddad art enligt 
artskyddsförordningen (1998:179) påträffas, så är det förbjudet att skada arten och dess 
livsmiljö. Enligt miljöbalken är det alltid upp till verksamhetsutövaren att se till att den har 
tillräckligt med information om miljön för att kunna göra en sådan bedömning.   
 
Invasiva främmande arter (IAS) är arter som med människans hjälp tagit sig till områden 
där de inte hör hemma. Arterna etablerar sig, sprider sig snabbt och konkurrerar ut 
inhemsk flora och fauna och får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, 
användas, bytas, släppas ut eller hållas levande. Det är fastighetsägarens ansvar att 
bekämpa invasiva främmande arter men även som verksamhetsutövare har man ansvar 
att undersöka så att åtgärden inte kan riskera att sprida invasiva främmande arter.  
 
I ansökan anges två alternativ; att byggnaden ansluts till det kommunala VA-nätet eller 
att befintlig brunn nyttjas och ett minireningsverk anläggs. Fastigheten ligger inom 
ekologiskt känsligt område och för området råder hög skyddsnivå. Länsstyrelsen 
förespråkar därför att byggnaden kopplas på kommunalt VA.   
 
Miljöförbundet Blekinge Väst  
Miljöförbundet har inget att invända mot att positivt förhandsbesked enligt ansökan ges 
på fastigheten XXX. Miljöförbundet förordar att enbostadshuset i första hand ska 
anslutas till det allmänna avloppsnätet om detta är möjligt.   
 
Om positivt förhandsbesked ges, bör sökande upplysas om följande: 

1. Tillstånd för ny eller ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos 
Miljöförbundet Blekinge Väst. Ansökan blir då ett separat ärende, som prövas av 
miljöförbundet. Miljöförbundets preliminära bedömning är att det sannolikt går att 
anlägga ett enskilt avlopp på platsen. Den slutliga bedömningen görs dock först 
när en ansökan inkommit till miljöförbundet. 

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

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

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

 
Karlshamn Energi AB  
Karlshamn Energi AB har inga synpunkter avseende elnät, värme och bredband. 
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Karlshamn Energi Vatten AB framför följande:  

 Fastigheten ligger inom det område som tillhör västra Bokö 
samfällighetsförening. 

 Ska fastigheten anslutas så är det i så fall genom samfälligheten. 

 Det är ok att samfälligheten ansluter fastigheten. 
 
E.ON Energidistribution AB 
Inom området har E.ON två luftledningar, en låg- och en mellanspänning, samt en 
stolpstation. Kraftledningar är underkastade Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 
En luftledning för mellanspänning ska vara framdragen så att minst ett horisontellt 
avstånd på 5 meter uppnås mellan yttersta fasledare och närmsta byggnadsdel. För 
lågspänningsledning gäller minst 2,5 meter. Avståndet från en stolpstation till brännbar 
byggnadsdel eller brännbart upplag uppgår till minst 15 meter. Markhöjden får ej 
förändras under eller invid ovannämnda ledningar. För arbete under och bredvid 
kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både Elsäkerhetsverket 
starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas.  
 
Vid avstyckning så ska eventuella rättigheter för anläggningar föras över till den 
nytillkomna fastigheten, vilket sker i samband med en fastighetsreglering.  
E.ON förutsätter att ovan restriktioner efterlevs samt att den kommande byggnationen 
inte orsakar att våra anläggningar inte längre uppfyller starkströmsföreskrifterna. Alla 
eventuella kostnader för flyttning och ombyggnation av E.ONs anläggningar bekostas av 
exploatören. För utförliga beskrivningar av gällande bestämmelser och restriktioner 
hänvisas till yttrandet i sin helhet med bilaga och karta. 
 
Granne på XXX, har ingenting emot byggnationen under förutsättning att den blir en 
privat/familjebostad. Grannar på XXX har inga användningar förutsatt att det blir ett 
bostads/enfamiljshus. 
 
Ägarna till fastigheten XXX vill inte att huset hyrs ut till turister utan att det används som 
familjebostad. De vill inte ha någon stugby på ön. Vidare betonar de vikten av att öns 
alla stigar fortsatt hålls tillgängliga för allmänheten. 
 
Västra Bokö Samfällighetsförening 
Västra Bokö Samfällighetsförening framför att VA-anläggningen på Bokö är 
dimensionerad så att ytterligare fastigheter ska kunna anslutas. Närmaste anslutning för 
utmärkt tomt är XXX är enligt sökandens bifogade skiss. Om nya fastigheter bildas och 
bebyggs på XXX bör det läggas krav på att även stamfastigheten ansluts. VA-projektet 
är ett miljöprojekt för att förbättra vattenmiljön i närområdet, även om det också har 
inneburit att det är betydligt enklare idag att stanna kvar i skärgården längre. 
 
Sökandes bemötande av yttranden  
Sökanden har inkommit med två bemötande av yttranden ovan och uppger bland annat 
att det i ansökan framgår att bostaden skall användas till bostadsändamål. Vidare 
konstateras att det finns en samsyn med samfällighetsföreningen när det gäller 
ledningsdragningen för vatten och avlopp. Däremot motsätter sökande sig uttalandet om 
krav på att om nya fastigheterna bildas och bebyggs på XXX bör det läggas krav på att 
även stamfastigheten ansluts. 
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Motivering av beslut 
 
I februari 2021 tog byggnadsnämnden beslut att lämna positivt förhandsbesked för två 
fritidshus på cirka 40 m2 vardera på fastigheten XXX. Föreliggande ansökan om 
förhandsbesked avser ytterligare ett fritidshus om ca 90-95 m2 på fastigheten. 
Bedömningen är att byggnationen enligt ansökan inte medför behov av planläggning 
enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900). Skulle ytterligare bebyggelse bli 
aktuell bör det dock övervägas om markens lämplighet behöver prövas i en detaljplan. 
 
Kommunen ställer sig positiv till byggnation av ett fritidshus på platsen då marken 
bedöms vara lämplig för ändamålet. Åtgärden uppfyller kravet på lämplig placering då 
föreslagen tomt och byggnad tar hänsyn till kulturmiljö och landskapsbild. En dispens 
från landskapsbildskyddet har också sökts och beviljats av länsstyrelsen. Sökt åtgärd 
bedöms även vara förenlig med kommunens översiktsplan och bedöms inte stå i konflikt 
med något allmänt eller enskilt intresse.  
 
Sammanfattningsvis bedöms åtgärden vara förenlig med de grundläggande 
lokaliseringskraven i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Positivt förhandsbesked 
bör därmed kunna lämnas. I bygglovsskedet kommer frågor om kulörer och materialval 
att granskas med utgångspunkt i den kulturmiljö och landskapsbild som finns i 
skärgården. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-09-06 
Ansökan, inkom 2021-06-27 
Ortofoto med tomtavgränsning, inkom 2021-06-27 
Foton, inkomna 2021-06-27 
Beslut om tillstånd avseende landskapsbildskydd, inkom 2021-06-27 
Situationsplan, inkom 2021-07-05 
Yttrande från länsstyrelsen, inkom 2021-07-08 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-07-08 
Yttrande från Karlshamn Energi AB, inkom 2021-07-07 
Yttrande från Karlshamn Energi Vatten AB, inkom 2021-07-27 
Yttrande från E.ON, inkom 2021-07-16 
Yttrande från E.ON, bilaga karta, inkom 2021-07-16 
Yttrande från E.ON, bilaga Arbete nära friledning, inkom 2021-07-16 
Yttrande från granne XXX, inkom 2021-07-26 
Yttrande från granne XXX, inkom 2021-07-27 
Yttrande från granne XXX, inkom 2021-07-30 
Yttrande från granne XXX via telefon, inkom 2021-08-23 
Yttrande från Västra Bokö Samfällighetsförening, inkom 2021-08-17 
Yttrande från Västra Bokö Samfällighetsförening reviderat, inkom 2021-08-23 
Sökandes bemötande av yttrande från samfällighet, inkom 2021-08-30 
Sökandes bemötande av yttrande XXX, inkom 2021-08-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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Avgift 7 747 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 230 XXX, Bygglov för nybyggnad av fritidshus inklusive rivning samt installation 

av eldstad B2021-365 2021/2461 
 
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 fritidshus samt rivning samt installation av 
eldstad på fastigheten XXX. 
 
Åtgärden innefattar dels en rivning av befintlig huvudbyggnad samt en nybyggnation av 
ett bostadshus för icke permanent bruk. Den nya byggnaden placeras på samma plats 
som det tidigare huset och uppförs i två våningar och har en byggnadsarea på 110 
kvadratmeter och en bruttoarea på 163 kvadratmeter. Fasader blir rödmålad träpanel 
och sadeltaket kläs med svart plåt.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Strandskyddsdispens finns för 
åtgärden. 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Åtgärdens placering och utformning är lämplig för sitt ändamål, har en lindrig 
omgivningspåverkan med en för området traditionell färg-, form- och materialverkan. 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-07 
Bekräftelse från Länsstyrelsen angående strandskydd, inkom 2021-07-07 
Nybyggnadskarta, inkom 2021-07-07 
Rev planritning, inkom 2021-07-07 
Rev fasadritning, inkom 2021-07-07 
Länsstyrelsebeslut om strandskyddsdispens, inkom 2021-05-31 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-05-31 
Lovansökan, inkom 2021-05-31 
 
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 rivningen, som utgår från en inventering av ingående 
material, har upprättats av byggherren och godkänts av BN 

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

 tekniskt samråd genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN. 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Thomas Norman. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 21 262 kronor    611-311-2021-670 
Avgiftens bygglovsdel är reducerad med 4/5. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. 
Faktura skickas separat. 
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§ 231 XXX Olovligt utförda åtgärder: rivning av skärmtak, utbyggnation av 

balkong, utbyte av dörr m.m. B2021-479 2021/2463 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 16 § 3 p plan- och byggförordningen (2011:338) föreslå att 
utfärda 38 080 kronor byggsanktionsavgift till byggherren och fastighetsägaren XXX om 
ursprungligt skärmtak inte återuppförs innan byggnadsnämnden fattar detta beslut om 
att utfärda byggsanktionsavgift.  
 
att med stöd av 9 kap. 17 § 1 p plan- och byggförordningen (2011:338) föreslå att 
utfärda 15 174 kronor byggsanktionsavgift till byggherren och fastighetsägaren XXX om 
inte ursprunglig identiskt utformad stående träpanel återmonteras innan 
byggnadsnämnden fattar detta beslut om att utfärda byggsanktionsavgift.  
 
att med stöd av 9 kap. 10 § plan- och byggförordningen (2011:338) föreslå att utfärda 
5 950 kronor byggsanktionsavgift till byggherren och fastighetsägaren XXX om 
ursprungligt dörr och karm på fastigheten inte återmonteras innan byggnadsnämnden 
fattar detta beslut om att utfärda byggsanktionsavgift.  
 
att med stöd av 9 kap. 10 § plan- och byggförordningen (2011:338) föreslå att utfärda 
11 900 kronor byggsanktionsavgift till byggherren och fastighetsägaren XXX om den 
utbyggda nybyggda balkongen inte tas bort innan byggnadsnämnden fattar detta beslut 
om att utfärda byggsanktionsavgift.  
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs ges 
fastighetsägaren/byggherren möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i 
ärendet på nämndens sammanträde 2021-10-13. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit 
in till byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-10-11. 
 
Sammanfattning  
 
2021-06-15 fick stadsbyggnadsavdelningen in en ansökan om bygglov för fasadändring 
samt tillbyggnad av flerbostadshus med takkupa. 2021-06-22 genomfördes platsbesök 
vid vilket det konstaterades att bygglovspliktigt arbete pågår parallellt med inlämnad 
bygglovsansökan vilket tyvärr förekommer ibland åtminstone bland entreprenörer. 
Byggherren uppmanades att avbryta arbetet tills dess att bygglovsansökan var prövad. 
Trots detta fortsatte fastighetsägaren att bygga och byggde efter platsbesöket under 
påbörjad bygglovsprövning ut balkongen. Allt arbete är utfört i år. 
 
Byggherren har i mail 2021-09-01 upplysts om att det inte bedöms lämpligt att pröva en 
bygglovsansökan i efterhand för det som utförts. Byggherren har dock möjlighet att få en 
bygglovsansökan i efterhand prövad trots bedömningen att det inte är lämpligt att pröva 
en bygglovsansökan i efterhand för det olovligt utförda byggandet.  
Det som bedöms lämpligt är att den utbyggda nya delen av balkongen rivs, den liggande 
panelen tas bort och återställs på stående träpanel identisk med ursprunglig samt att 
ursprunglig dörr och karm återmonteras. Alltså bedöms det lämpligt att allt som är 
olovligt utfört återställs till ursprungligt utseende.  
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Motivering av beslut med tanke på byggnadens kulturhistoriska värden 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A 41. I 
bevarande och utvecklingsplanen är fastigheten klassad som ”byggnad med visst 
kulturhistoriskt värde.” Byggnaden bedöms ligga inom bebyggelseområde  
som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Fastigheten beskrivs i bevarande och utvecklingsplanen som:  
”Stor fastighet som löper längs hela kvarteret med äldre funktionsuppdelning. Äldre 
gatuhus mot Drottninggatan med helt moderniserade fasader men med bevarad 
fasadhöjd och takresning. Hårdgjord gårdsmiljö som blockeras genom lagerbyggnad 
från 1961. Bakom denna bildar stall och snickeri en gårdsmiljö med 
sekelskifteskaraktär.” 
 
Gårdsfasaden har originaldelar från tiden kring 1890-1900 vilka består i spröjsade 
fönster och figursågade paneler på trapphuset.  
 
Åtgärden bedöms inte förenlig med förutsättningar för bygglov i efterhand enligt 9 kap 
30 § plan- och bygglagen (2010:900) eftersom åtgärden inte uppfyller PBL 8 kap 17 §.  
 
8 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) innebär att ändringar av en byggnad alltid 
ska utföras varsamt. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess 
kulturhistoriska och miljömässiga värden ska tas till vara. Det handlar inte bara om 
trohet mot originalets utseende, utan även mot den teknik och material med vilket det 
har åstadkommits. Det som sammanlagt karaktäriserar en byggnad och dess samspel 
med omgivningen ska lyftas fram även i den vardagliga bebyggelsemiljön.  
 
Gårdsmiljön är till viss del redan förvanskad med utanpåliggande balkonger med ej 
anpassade räcken och lagerbyggnaden från 1961. Men de delar som är original från 
byggnadstiden som dörrar och paneler bör inte slitas bort och ersättas med modena 
material och utseenden som skett. Detta bedöms påverka gårdsmiljöns miljöskapande 
värden negativt och är inte en varsam ändring. 
 
Motivering av beslut med tanke på lovplikten för det som skett utan lov 
 
Rivning av del av byggnad inom detaljplanerat område kräver rivningslov enligt 9 kapitlet 
10 § plan och bygglagen (2010:900), §, samt startbesked enligt 10 kapitlet 3§ plan- och 
bygglagen (2010:900). Skärmtaket bedöms vara en dela av byggnad som kräver 
rivningslov för att få riva. 
 
Fasadändring inom detaljplan kräver bygglov enligt 9 kapitlet 2 § plan- och bygglagen, 
samt startbesked enligt 10 kapitlet 3§ plan- och bygglagen (2010:900). Att byta ut dörren 
som troligen är från 1700-talet till en modern dörr och byta från detaljrik stående 
träpanel med halvmåneformade detaljer och rundade locklister till standard liggande 
träpanel bedöms vara en lovpliktig fasadändring. 
 
Utbyggnation av balkong inom detaljplan kräver bygglov enligt 9 kapitlet 2§ plan- och 
bygglagen, §, samt startbesked enligt 10 kapitlet 3§ plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Enligt uppgift och bilder utfördes allt arbetet under sommaren 2021. Kommunicering har 
skett inom 5 år från att det olovliga utfördes vilket är ett krav för utfärdande av 
byggsanktionsavgift enligt 11 kapitlet § 58 plan- och bygglagen (2010:900).  
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En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kapitlet § 53 plan- och bygglagen (2010:900) tas ut 
även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
 
Inga skäl för nedsättning av byggsanktionsavgiften bedöms finnas särskilt med tanke på 
att det är en kulturhistoriskt intressant byggnad som blivit förvanskad av olovlig rivning 
och av olovligt byggande. 
 
Upplysningar om att ytterligare dubblerad byggsanktionsavgift kan komma 
utfärdas om rättelse inte sker 
 
Om rättelse inte sker inom skälig tid efter att byggnadsnämnden beslutat om 
byggsanktionsavgiften ska byggsanktionsavgift tas ut med dubbelt belopp. Innan varje 
sådant nytt beslut måste byggnadsnämnden ge rimlig tid för rättelse, samt ge den 
avgiften riktar sig mot möjlighet att yttra sig. Detta enligt 9 kapitlet § 2 plan- och 
byggförordningen (2011:338). 
 
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige 
därefter inte vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny 
avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för 
överträdelsen får dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas 
endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. 
 
Beslutsunderlag  
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-02 
Fotocollage med utseende före, under och efter rivning av skärmtak, byggnation av 
balkong, utbyte av dörr och fasadändring, daterad 2021-09-02 
Yttrande från byggherren, daterat 2021-09-02 
Mail skickat till byggherren 2021-09-01 
Byggsanktionsavgift rivning skärmtak uträkning  
Byggsanktionsavgift fasadändring byte av paneltyp uträkning  
Byggsanktionsavgift fasadändring byte av dörr uträkning 
Byggsanktionsavgift byggnation balkong uträkning  
 
Beslutet skickas till: 
Fastighetsägaren: XXX 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-09-22 

Sida 18(55) 

 
 
§ 232 XXX, Bygglov för fasadändring samt tillbyggnad av flerbostadshus med 

takkupa B2021-397 2021/2217 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30 § plan och bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för fasadändring samt tillbyggnad av flerbostadshus med 
takkupa på fastigheten XXX. 
 
Gårdsfasaden har originaldelar från tiden kring 1890-1900 vilka består i spröjsade 
fönster och figursågade paneler med bågfriser. Gårdsfasaden har också balkonger från 
ca 2007, vilka då beviljades bygglov men med en annan utformning. 
 
Ändringarna i ansökan innebär tillkommande takkupa med balkong, balkongräcke med 
stående spjälor i brun kulör, tilläggsisolering, ny panel med liggande istället för stående 
panel i en skarpare gul kulör än befintlig och byte av fönster från pröjsade originalfönster 
av trä målade i röd kulör, till moderna fönster i trä med aluminiumbeklädd utsida i vit 
kulör, utan spröjs.  
 
Takkupan ger en utökad bruttoarea på 6 kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A 41. I 
bevarande och utvecklingsplanen är fastigheten klassad som ”byggnad med visst 
kulturhistoriskt värde.”  
 
Fastigheten beskrivs i bevarande och utvecklingsplanen som:  
”Stor fastighet som löper längs hela kvarteret med äldre funktionsuppdelning. Äldre 
gatuhus mot Drottninggatan med helt moderniserade fasader men med bevarad 
fasadhöjd och takresning. Hårdgjord gårdsmiljö som blockeras genom lagerbyggnad 
från 1961. Bakom denna bildar stall och snickeri en gårdsmiljö med 
sekelskifteskaraktär.” 
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Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms inte förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § plan- 
och bygglagen (2010:900) eftersom åtgärden inte uppfyller PBL 8 kap 17 §.  
 
8 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900) innebär att ändringar av en byggnad alltid 
ska utföras varsamt. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess 
kulturhistoriska och miljömässiga värden ska tas till vara. Det handlar inte bara om 
trohet mot originalets utseende, utan även mot den teknik och material med vilket det 
har åstadkommits. Det som sammanlagt karaktäriserar en byggnad och dess samspel 
med omgivningen ska lyftas fram även i den vardagliga bebyggelsemiljön.  
 
Gårdsmiljön är till viss del redan förvanskad med utanpåliggande balkonger på pelare 
och med ej anpassade räcken. Men de delar som är original från byggnadstiden som 
fönster och paneler bör inte slitas bort och ersättas med modena material och 
utseenden. Detta bedöms påverka gårdsmiljöns miljöskapande värden negativt och är 
inte en varsam ändring. Takkupan bedöms inte vara ett varsamt tillägg på grund av 
utformningen av balkongräcket med raka bruna träspjälor. Rådgivning om mindre 
ändringar av ansökan (exempelvis utformningen av räcket) har sökande inte beaktat.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-08-09 
Fasadritning, inkom 2021-06-30 
Fasadritning, inkom 2021-06-30 
Planritning, inkom 2021-08-24 
Bilaga, inkom 2021-08-24 
Fotografi arbetsmaterial, 2021-06-22 
Fotografi, inkom 2021-06-15 
Fotografi, inkom 2021-06-15 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-06-15 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Avgift: 3 872 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 233 Mjölnaren 1 (Nyemöllevägen 6), Bygglov för ändring av skyltar och skärmtak 

B2021-491 2021/2462 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31b§ plan- och bygglag (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för ändring av skyltar och nytt skärmtak på fastigheten 
Mjölnaren 1 (Nyemöllevägen 6).  
 
Skyltar ges ny utformning och det tillkommande skärmtaket har måtten 3x3,6 m.  
 
Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 11 kvm.  
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A370. 
Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom skärmtaket delvis (ca 4 kvm) placeras på 
prickad mark.  
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas på ett ändamålsenligt sätt. Åtgärden bedöms därmed 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.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-09-07 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-08-19 
Situationsplan, inkom 2021-08-19 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-08-19 
Skyltbeskrivning, inkom 2021-08-19 
Skyltbeskrivning, inkom 2021-08-19 
Skyltbeskrivning, inkom 2021-08-19 
 
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 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Food Folk, XXX, 127 85  Skärholmen 
 
Avgift: 7 417 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 234 XXX, Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage B2021-184 

2021/1721 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja ansökan med stöd av 9 kap 31 § plan och bygglagen (2010:900)  
 
att Miljöförbundets yttrande ska beaktas. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 
XXX. 
 
Fastigheten består idag av anläggningar för djurhållning och maskinhallar. Runt delar av 
fastigheten finns ett skogsområde som betecknas sumpskog. Sökande har lämnat in 
förslag på etablering av ett enbostadshus i områdets nordvästra hörn. Geologisk- och 
naturvärdesundersökning är genomförd av WSP. 
 
Enbostadshuset föreslås uppföras i ett plan med en fasad av trä som målas i en grå 
kulör och sadeltak som kläs med svarta betongpannor. Föreslagen byggnadsarea för 
åtgärden är 225 kvm plus garage med en byggnadsarea på 97 kvm.  
Fönster föreslås i trä, klädda med aluminium i vit kulör. Förslaget innebär också stora 
ändringar av marknivåerna på det som tas i anspråk som tomtmark, marken vid 
föreslagen placering av huset ligger på mellan 52,6- 53,0 och föreslagen färdig golvhöjd 
är 54,5 vilket innebär utfyllnader på omkring 2 meter.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen 
bebyggelse.  
 
Det sökta enbostadshuset ligger relativt nära befintlig hästverksamhet med ridhus och 
stall. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan 
hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock och bebyggelse. Detta avstånd ska 
ses som utgångspunkt för vidare utredning i varje enskilt fall, vid planärenden eller 
nyproduktion av bebyggelse eller nyetablering av hästverksamheter samt vid 
klagomålsärenden. Anledningen är framförallt att många är allergiska mot hästar, men 
även andra störningar kan uppstå. 
 
Länsstyrelsen har identifierat fastigheten XXX som ett misstänkt förorenat område p.g.a. 
att det har funnits ett sågverk här. Det finns inga uppgifter om att det har förekommit 
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impregnering/doppning. Objektet har tilldelats branschklass 4 – Liten risk för människors 
hälsa och miljön. På de flygfoton som finns (1960, 1975, 2006, 2016 och 2018) är 
platsen för det planerade bostadshuset trädbevuxet och det går inte att se något som 
uppenbart kan ha förorenat platsen. Det behöver dock beaktas att fastigheten är ett 
misstänkt förorenat område. 
Miljöförbundet bedömer att det råder strandskydd från vattensamlingen öster om 
ridhuset. Skogsstyrelsen har noterat att det finns en sumpskog på fastigheten XXX. 
Området är fuktigt – på vissa platser blött. Enligt Skogsstyrelsens målbilder för god 
hänsyn i skogsbruket ska sumpskogar lämnas orörda eftersom de ofta är mycket artrika.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet och Karlshamn Energi, yttranden har inkommit, 
se bilaga. Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov enligt PBL 9 kap. 31§ eftersom dom utredningar 
som genomförts visat på att markens bärighet inte påverkas av byggnation samt att det 
inte kan påvisas några betydande naturvärden på platsen för tomtavgränsningen. 
Bostadshus kommer att bli det enda på fastigheten och har placerats så att uppsyn över 
djurhållning och besökanden kan ske. 
 
Den geologiska undersökningen visar på förutsättningar finns för etablering och den 
naturvärdesundersökning som är gjord visar på att det på fastigheten finns förekomster 
av växter som är skyddsvärde. Det som beskrivs som skyddsvärt berörs inte av 
tomtavgränsning sökanden gör. I närhet finns det blåmossa vars etablering befinner sig 
ca 25 meter från yttersta utfyllningen i öster och den bok som åsyftas i området befinner 
sig på en höjd norr om tilltänkt placering av garage. I övrigt visar undersökningen eller 
eget besök på platsen inget annat beaktansvärt tecken på andra skyddsvärda växter. 
Det finns inte heller någon al eller ormbunkar som brukar finnas vid vattenfyllda 
områden. 
 
Upplysningar 
 
1. Åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge, inklusive dikning, utfyllnad, pålning, 
markavvattning med mera, är vattenverksamhet. För dessa åtgärder krävs anmälan eller 
tillståndsansökan till länsstyrelsen. Bestämmelser rörande vattenverksamhet finns i 11 
kapitlet miljöbalken. Mer information finns också på länsstyrelsens hemsida 
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/miljo-och-vatten/vattenverksamhet.html Om en 
misstänkt eller konstaterad förorening upptäcks på fastigheten ska miljöförbundet 
omgående upplysas om detta enligt 10 kap 11 § miljöbalken. Skyldigheten gäller oavsett 
om området tidigare ansetts förorenat. 
 
2. Platsen ligger inom Långasjöns vattenskyddsområde, sekundär skyddszon. Särskilda 
föreskrifter finns för markanvändningen. Dessa finns bland annat tillgängliga på 
Karlshamns kommuns hemsida: https://www.karlshamn.se. 
Inom sekundärzon för vattenskyddsområdet krävs bland annat en anmälan från 
gräventreprenören för hantering av petroleumprodukter. För vattenskyddsområden finns 
också generella bestämmelser. Mer information om dessa finns i slutet av detta 
yttrande. 
 

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/miljo-och-vatten/vattenverksamhet.html
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3. Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 
 
4. Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta länsstyrelsen. 
 
5. Miljöförbundet får, med stöd av miljöbalken, meddela förelägganden om begränsning 
av eller förbud för djurhållning, om olägenhet eller risk för olägenhet för människors 
hälsa skulle uppkomma. 
 
6. Platsen ligger inom Långasjöns vattenskyddsområde, sekundär skyddszon. Särskilda 
föreskrifter finns för markanvändningen.  
 
7. Ny fyllning ska utföras med sprängsten eller grovt krossmaterial typ 0-300mm och 
packas enligt AMA Anläggning 20. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-09-10 
Fotografi, inkom 2021-06-04 
Markplaneringsritning, inkom 2021-05-24 
Rev fasadritning, inkom 2021-05-24 
Rev situationsplan, inkom 2021-05-24 
Rev fasadritning, inkom 2021-05-24 
Rev fasadritning, inkom 2021-05-24 
Rev fasadritning, inkom 2021-05-24 
Remissvar, inkom 2021-05-03 
Planritning, inkom 2021-03-22 
Garageritning, inkom 2021-03-22 
Sektionsritning, inkom 2021-03-22 
Ansökan, inkom 2021-03-22 
Skrivelse, kommunekologen, 2021-05-28 
Geoteknisk utredning, inkom 2021-07-29 
Inventering av naturvärden, rapport, inkom 2021-09-09 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att bygglov beviljas enligt PBL 9 kap. 31 § eftersom 
dom utredningar som genomförts visat på att markens bärighet inte påverkas av 
byggnation samt att det inte kan påvisas några betydande naturvärden på platsen för 
tomtavgränsningen. Att Miljöförbundets yttrande ska beaktas. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till ansökan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar att bevilja bygglov och finner att detta är 
nämndens mening. 
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Beslutet skickas till: 
 
Sökanden: XXX 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
 
Avgift: 40 430 kronor    611-311-2021-670 
 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 235 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage B2021-478 2021/2432 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken (1998:808) ge dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av garage i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som fastighetens yta upptar 
vid datum för beslut om dispens.  
 
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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för nybyggnad av garage på fastigheten XXX, på östra del av tomten vill sökande 
uppföra ett garage med innehållande gästutrymme framtida gästlägenhet.  
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från biflöde mellan Mörrumsån och sjön Övra 
gyl inom strandskyddat område. Marken är idag: tomt.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Är väl avskilt från område närmast 
strandlinjen genom en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Marken som ska bebyggas är gräsbevuxen. Runt om fastigheten finns 
tallskog på grannens lantbruksfastighet. Vägar omringar i övrigt fastigheten. De cirka 80 
kvm byggnad som planerad kan sökanden ej se hur det skulle kunna påverka 
djur/växtlivet. Övrig mark runt kommer bibehållas gräsbevuxen. 
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Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Det särskilda skälet att platsen är genom väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
bedöms som tillämpbart i detta fall.  
 
I övrigt bör sökanden klargöra om gästlägenhet ska vara med i ansökan eller inte. Om 
dispens ges enbart för garage är ändringen till gästlägenhet en dispenspliktig åtgärd. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden. Tillsammans med 
kommunicering har ett förtydligande efterfrågats om huset ska innehålla gästlägenhet 
eller inte.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökande har inte inkommit med något bemötande 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-09-06 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-08-25 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-08-15 
Situationsplan, inkom 2021-08-15 
Fasadritning, inkom 2021-08-15 
Fotografi, inkom 2021-08-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 9 996 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 236 XXX, Strandskyddsdispens för ändrad användning av garage till gäststuga 

B2021-468 2021/2431 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken (1998:808) ge dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för ändrad användning från garage till 
gäststuga i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden samt befintligt bostadshus med privat zon får endast tas i 
anspråk den yta som fastighetens yta upptar vid datum för beslut om dispens.  
 
att villkora beslutet om dispens med: att tomten/fastigheten även fortsättningsvis ska 
vara tydligt avgränsad med häck, stenrad, staket eller liknande. 
 
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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten XXX. 
 
Sökanden planerar att ändra bygganden invändigt genom att: bygga ett litet badrum 
med dusch, toalett, tvättställ. Inreda köksdel. Inreda 1 sovrum med sängar och 
garderober. Installera en varmvattenberedare och koppla ihop med befintlig 
vattenledning. Finns framdragen inifrån komplementbyggnad till inunder 
huvudbyggnaden. I komplementbyggnad använda befintligt hobbyrum och del av garage 
som alternativ gäststuga. Kommer att användas tillfälligt av gäster (nära släkt och 
vänner). 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Långasjön inom strandskyddat område. 
Marken är idag: tomt med tillhörande bostadshus och komplementbyggnad. Tomten 
ligger dikt ann en badplats vid Långasjön.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
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Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Lövträd, gräsäng, vass, sandstrand och badplats. Avgränsning med en 
tujahäck längsmed tomtgränsen. Befintlig byggnad ändrad invändigt. Inga ändringar 
utvändigt.  
 
Komplementbyggnaden ser idag ut som när de köpte den 2015. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Det särskilda skälet, att platsen är i anspråkstagen på så sätt att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften, bedöms som tillämpbart.  
Tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränsen och är i dag tydligt 
markerat med häckar. Villkor att tomtplatsen fortsatt ska vara tydligt markerad med 
häckar eller liknande bör skrivas in beslutet då fastigheten gränsar till ett för allmänheten 
viktigt friluftsområde. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökande har inte inkommit med något bemötande 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-09-06 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-08-23 
Ansökan, inkom 2021-07-18 
Fotografi, 1. fasad mot ost ute, inkom 2021-07-18 
Fotografi, 2. fasad sydost ute, inkom 2021-07-18 
Fotografi, 3. fasad gavel ute, häck som avgränsar tomt, inkom 2021-07-18 
Fotografi, 4. fasad väst ute, inkom 2021-07-18 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-07-18 
Situationsplan, inkom 2021-07-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 4 998 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 237 Karlshamn 5:1 XXX, Strandskyddsdispens för nedtagning av träd och 

anläggande av gräsmatta B2021-326 2021/2448 
 
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 nedtagning av träd och anläggande av 
gräsmatta. 
 
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 nedtagning av träd och anläggande av gräsmatta på fastigheten Karlshamn 5:1 XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från havet inom strandskyddat område. 
Marken är idag: arrendetomt med flertalet träd i varierande storlek. 
 
Detaljplan för området har år 2020 upphävts. Det framkom tydligt i planbeskrivningen att 
strandskyddet då återinträdde. Beställare av planen är sökande till denna dispens. 
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: Riksintresse för kulturmiljövård, 
Väggaparken.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Är väl avskilt från område 
närmast strandlinjen genom en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: snår och ingen påverkan.  
 
Sökanden anför vidare att nedtagning av träd behöver utföras för att säkra närliggande 
byggnader. Det föreligger risk i dagsläget då de befinner sig nära bostadshusen. Vid 
platsen är det enligt sökanden extremt väderutsatt på höstarna och det har redan blåst 
ner ett träd på fastigheten som inte försäkringsbolaget var särskilt intresserade av att 
hjälpa till med att ersätta. 
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Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och framför i huvudsak 
följande. Miljöförbundets yttrande finns i sin helhet som bilaga.  
 
Bedömning är att det inte finns förutsättning att bevilja strandskyddsdispens för 
nedtagning av träd då det saknas ett tillämpbart särskilt skäl. Länsstyrelsen bör också 
höras då sökta åtgärder då dessa bedöms påverka riksintresset kulturmiljövård.  
 
Sökande har angett det särskilda skälet att platsen saknar betydelse för strandskyddets 
syften och att det är väl avskilt från område närmast strandlinjen genom en större väg, 
järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.  
 
Tillsynsmyndigheten bedömer att platsen inte är ianspråktagen på ett lagligt sätt då 
redan utförda åtgärder strider mot förbuden i strandskyddslagstiftningen. 
Tillsynsmyndigheten har ett öppet ärende ang. detta. De markarbeten som utförts på 
platsen som gör att platsen idag kan upplevas ianspråktagen har skett efter att 
strandskyddet återinträde på platsen när man upphävde del av en detaljplan. Beställare 
till upphävande av detaljplanen har varit sökanden av denna dispens, och i 
planbeskrivning framgår det tydligt att strandskydd råder på platsen och att tanken är att 
området runt byggnaderna ska fungera som naturtomt enligt riksintresset för 
kulturmiljövården.  
 
Sökande har vidare angett att det är väl avskilt från område närmast strandlinjen genom 
en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. Det är inte en 
sådan väg som avses i strandskyddslagstiftningen utan det avser en större väg med stor 
trafikintensitet med betydligt högre trafikhastigheter. Med andra ord en väg som man 
inte väljer att passera över som fotgängare.  
 
Högstubben som ses i bild bedöms inte kunna påverka byggnaden om den skulle falla 
och innehåller höga värden för djur och natur. Det går inte med bifogade handlingar 
bedöma vilka träd som kan påverka byggnaden om de skulle blåsa omkull. Sökande har 
angett att syftet är säkra närliggande byggnader. Sökande har inte bifogat något 
underlag som visar försäkringsbolagets riskbedömning gällande träden eller annan 
oberoende bedömning av sakkunnig av trädens status.  
 
Ett bättre bedömningsunderlag kan medföra att det finns förutsättningar att bevilja 
strandskyddsdispens för några av träden.  
 
Man har i ansökan även angett att man avser att anlägga gräsmatta och man har bilagt 
en karta som visar var det är gräs idag och var man vill anlägga gräsmatta i framtiden. 
Av det material tillsynsmyndigheten fått till sig i tillsynen är att detta redan är en åtgärd 
som är utförd. Sökande har påfört jordmassor samt lagt toppdress ovanpå detta och 
sedan sått in gräsmatta. Detta är en åtgärd som tillsynsmyndigheten bedömer har 
väsentligt påverkat djur-och växtliv på platsen.  
 
Tillsynsmyndigheten bedömer att redan utförda markarbeten kan ha skadat riksintresset 
för kulturmiljö. Den sökta åtgärden att ta ner träd bedöms även den kunna skada 
riksintresset. I beskrivningen av riksintresset framgår det att tomterna ska bevara 
karaktären av naturtomter och att privatisering runt villorna bör begränsas. 
Riksintressets värden ska bevaras och utvecklas genom att sekelskiftesvillorna bevarar 
sin ursprungliga arkitektur och områdets karaktär av friluftspark med gles bebyggelse i 
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nära anslutning till naturen värnas. Därför bör den myndighet som ansvarar för 
riksintresset ges möjlighet att bedöma om de redan utförda och de planerade 
åtgärderna kan strida mot riksintresset innan ett eventuellt beslut fattas i frågan.  
 
Det finns flertalet kopplingar till detaljplanen, som delvis upphävdes 2020-06-03 och 
vilka förändringar som den medför. Se vidare i miljöförbundets yttrande. Sammantaget 
kan sägas att Miljöförbundet tolkar det som tydligt att träd inte får tas ner utan dispens 
och att träd som tas ner kan vara skada på riksintresset.  
 
”Alla förändringar ska göras med hänsyn till de höga kulturvärden som finns på platsen 
så att riksintresset inte skadas. Vid eventuella ändringar och lov- och 
dispensansökningar ska riksintresset för kulturmiljövård beaktas.  
 
”Strandskyddet är upphävt inom gällande stadsplan men återinträda i den del av 
stadsplanen som planeras att upphävas enligt 7 kap. 18 § miljöbalken (MB). Detta 
innebär att strandskyddet kommer inträda i samband med antagandet av upphävandet 
för den del som idag inte berörs av strandskyddet. Ansökan om dispens från man utförts 
dispenspliktiga åtgärder som både strider mot strandskyddet och även strider mot 
riksintressets intentioner.  
 
”Åtgärder som är förbjudna inom strandskyddat område, som exempelvis byggnation, 
uppsättning av staket och fällning av träd, kommer behöva förgås av en ansökan om 
dispens från strandskyddet.”  
 
Då strandskyddet återinträder på delar av tomterna är nulägesförhållandena av intresse 
för att underlätta eventuella framtida dispensärenden och tillsyn av strandskyddets 
efterlevnad. Berörda delar är tydligt ianspråktagna och använda som tomtmark av 
arrendatorerna. Tomterna är bebyggda med huvudbyggnader och några mindre 
komplementbyggnader (se flygfoto sid 5) På XXX finns i huvudsak klippta gräsmattor 
och mindre stödmurar i natursten. XXX är på södra delen mer av naturtomtskaraktär 
med flera större lövträd.  
 
Kulturmiljö  
I beskrivningen av riksintresset framgår det att tomterna ska bevara karaktären av 
naturtomter och att privatisering runt villorna bör begränsas. Riksintressets värden ska 
bevaras och utvecklas genom att sekelskiftesvillorna bevarar sin ursprungliga arkitektur 
och områdets karaktär av friluftspark med gles bebyggelse i nära anslutning till naturen 
värnas.”  
 
Länsstyrelsen i Blekinge har fått möjlighet att yttra sig då området ligger inom 
riksintresse. Länsstyrelsen har granskat dispensansökan om att ta ner träd och anlägga 
gräsmatta på del av fastigheten Karlshamn 5:1. Vår bedömning är att det inte bör ges 
dispens för de förslagna åtgärderna eftersom det skulle ha en allt för negativ påverkan 
på riksintresset för kulturmiljövård. Väggaparken Karlshamn är ett av kärnvärdena i 
riksintresset för kulturmiljövård Karlshamn [K6]. Som en motivering till riksintresset 
beskrivs rekreationsmiljö (sommarnöjesmiljö) Väggaparken som under slutet av1800-
talet planerades i kontrast till rutnätsstadens förtätning. Gångstigar och utsiktspunkter 
som hör till promenadstråken, villor som är belägna på stora naturtomter med få uthus, 
utan traditionella tomtgränser är viktiga uttryck för riksintresset. Tomterna i Väggaparken 
har allt sedan anläggandet inte fått hägnas in och arrendatorer har inte fått ta ner träd 
eller buskar utan tillstånd. Väggaparken ska fortsatt hållas attraktiv för besökare, det är 
ett socialt område och inte privat. Områdets utgångspunkt är naturen och föreställningen 
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om en vandring genom naturen. Villorna ligger insmugna i skogen på stora naturtomter 
längs vägen ut mot Vägga och sedan i cirkel runt en inre kärna av ”vild skog”.  
 
Länsstyrelsens bedömning är att det enskilda intresset att ta ner träd och anlägga 
gräsmatta skulle innebära en påtaglig skada på Väggaparkens kulturhistoriska värden 
som utgör riksintressets uttryck och kärnvärden. Det är viktigt att allmänheten fortsatt 
ska kunna uppleva Väggaparkens medvetna gestaltning med träd, promenadvägar och 
villor på stora naturtomter. I riksintressets underlag beskrivs vad som ska beaktas för att 
bevara eller utveckla de riksintressanta värdena:  
- Områdets karaktär av friluftspark med gles bebyggelse i nära anslutning till naturen 
ska bevaras.  
- Tomterna ska bevara karaktären av naturtomter.  
- Privatisering runt villorna ska begränsas. Att ge strandskyddsdispens för nedtagning av 
träd och anläggande av gräsmatta bidrar inte till att de riksintressanta värdena bevaras 
eller utvecklas.  
 
Om det finns konstaterad risk för personskador så kan en annan bedömning göras. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet och Länsstyrelsens bebyggelseantikvarie har 
kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering av Miljöförbundets yttrande 
Sökanden har framfört att det finns två frågor i ärendet som sökanden kommer att 
besvara. 
1: Nedtagning av träd 
2: Anläggning av gräsmatta 
 
1: Miljöförbundet Blekinge Väst skriver att en bättre bedömning kan medföra att det finns 
förutsättningar att bevilja dispens för nedtagning av träd & samtidigt att det saknas ett 
särskilt skäl. 
Sökanden menar att hen har beskrivit händelsen för Miljöförbundet Blekinge Väst när en 
Ek föll över ett tak och förstörde takkonstruktionen. Skadan som uppstod kunde 
Försäkringsbolaget inte hjälpa mig med. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst anser att platsen inte är ianspråktagen på ett lagligt sett 
vilket sökanden i högsta grad anser att den är då platsen ingår i hens arrende. 
 
Sökanden menar att platsen är väl angränsad med en trafikerad väg. 
 
En tumregel är att rotsystemet blir cirka 20 procent bredare än kronan på det 
färdigvuxna trädet. Det gör att träd ofta behöver ett ”säkerhetsavstånd” på 7-12 meter 
från huset. – Men det varierar mellan olika trädslag. En ek kan till exempel breda ut sina 
rötter till den dubbla bredden jämfört med kronan. Dessa träd nära mina byggnader har 
vuxit fritt och det har medfört att de är för höga samt löper stor risk för allvarlig skada om 
det skulle falla. 
 
2: 
Innan anläggning av gräsmatta gjordes så tillfrågades tjänsteman på Karlshamn 
kommun. Där fick jag OK. 
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Hur vidare Blekinge Miljö Väst binder samman att jag antyder att anläggning gräsmatta 
har betydelse att skydda mina byggnader vet jag inte. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att ett träds storlek på rotsystemet har 
mindre betydelse i detta ärende. Viktigare är skicket på träden, lutning och åt vilket håll 
de skulle falla och hur långt de skulle nå. Detta har inte redovisats av sökanden.  
 
Sökande har vidare angett att området är väl avskilt från område närmast strandlinjen 
genom en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering. Det är 
inte en sådan väg som avses i strandskyddslagstiftningen utan det avser en större väg 
med stor trafikintensitet med betydligt högre trafikhastigheter. Med andra ord en väg 
som man inte väljer att passera över som fotgängare. För att kunna ge dispens så 
måste ett av de särskilda skälen som finns angivna i Miljöbalken anges och vara 
tillämpbart. Andra skäl kan inte tillämpas.  
 
Huruvida tjänsteperson på kommunen sagt ok eller inte kan inte handläggande 
tjänsteperson uttala sig om. Dock har inte fråga ställts om strandskyddsdispens krävs till 
handläggare på Stadsbyggnadsavdelningen.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl saknas 
och att förslag till beslut bör bli att ansökan avslås. Tomten är inte ianspråktagen på ett 
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Och vägen är inte så stor 
att det kan vara en sådan väg som anges i ett av de övriga särskilda skälen enligt 
Miljöbalken. 
 
Sökanden har ansökt om att ta ner flertalet träd. Någon inventering av skick och värde 
har inte inlämnats. Någon riskanalys av fackman finns inte heller där risken för att träden 
ska välta/trilla är beskriven. Sökanden har redovisat att ett träd tidigare har vält över en 
byggnad på dennes tomt och att försäkringsbolag varit inblandat. Sannolikheten för att 
övriga träd både skulle vara i så dåligt skick att de ska trilla samt att alla dessa ska trilla 
på en byggnad på sökandens tomt bedöms som liten.  
 
Då fastigheten är belägen inom riksintresse för kulturmiljövård, Väggaparken, där träden 
och naturen är en del av riksintresset så har handläggare, miljöförbundet och 
Länsstyrelsen varit överens i sina yttranden/remissvar om att riksintresset kan ta skada 
om träden tas ner. Enligt sökandens situationsplan handlar ansökan om nedtagande av 
minst 10 st träd. Sannolikheten för att alla de här träden är så pass dåliga att de i närtid 
ska falla och dessutom falla över och skada husen bedöms som liten.  
 
Ett arrendeavtal gör inte att strandskyddets regler inte behöver beaktas. Sökanden har 
via flertalet skrivningar i upphävande av detaljplan ( vilken sökanden var beställare av) 
upplysts om att strandskyddet återinträder och att området har höga värden gällande 
natur då det ingår i riksintresse. Denna tomt är därmed inte som andra tomter i ex ett 
villaområde, utan här har natur och byggnader ett högre skyddsvärde. Om man har en 
arrendetomt här så har man den under de förutsättningarna. Att det blåser mycket vid 
havet är också en av de förutsättningarna.  
 
I en avvägning mellan det enskilda intresset att få ta ner tiotalet träd mot det allmänna 
intresset av strandskyddets syften samt skada på riksintresset så har det allmänna 
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bedömts väga tyngst. Denna bedömning har gjorts med det underlag om sökanden 
lämnat som grund. Om sökanden i framtida ansökan,  via fackmannamässiga 
utredningar, kan visa att enskilt träd löper stor risk att skada bostadshus på tomten så 
kan annan bedömning göras i den ansökan.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-09-06 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-06-16 
Situationsplan, inkom 2021-05-20 
Fotografi, inkom 2021-05-13 
Sammanställning e-tjänst, Ansökan, inkom 2021-05-13 
Remissvar, Länsstyrelsen, inkom 2021-08-17 
Skrivelse, bemötande vid kommunicering, inkom 2021-08-16 
Tjänsteskrivelse, inkom 2021-09-06 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) och Stefan Sörensson (L) yrkar bifall till ansökan. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med tjänstemannaförslaget, det vill säga att avslå ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 3 872 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 238 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 

 Pågående ärenden inom stadsbyggnadsavdelningen 

 Fysiska möten börjar komma igång mer och mer 

 Informationsinsatser planeras till företag i Karlshamns kommun 
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§ 239 Sammanträdestider för byggnadsnämnden 2022 2021/2458 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa sammanträdestider enligt följande: 
 
19 januari 
23 februari 
23 mars 
13 april 
4 maj 
25 maj 
22 juni 
24 augusti 
28 september 
12 oktober 
2 november 
23 november 
14 december 
 
att sammanträdena börjar 08:15.  
 
Sammanfattning 
 
Förslag till sammanträdestider för byggnadsnämnden 2022 presenteras enligt följande  
 
19 januari, 23 februari, 23 mars, 13 april, 4 maj, 25 maj, 22 juni, 24 augusti, 28 
september, 12 oktober, 2 november, 23 november och 14 december. 
 
Sammanträdena föreslås börja 08:15. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare  
Berörda tjänstemän  
Kommunkansliet  
Hemsidan  
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§ 240 Redovisning av delegationsbeslut september 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 2021-08-11 – 2021-09-07. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2021-08-11 – 2021-09-07 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2021-08-11 – 2021-09-07 ByggR 
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§ 241 Underrättelser från Lantmäteriet september 2021/83 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2021-08-13 Matvik 1:123 Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från Matvik 

1:123. 

K21236 

 

2021-08-16 Bokö 1:6 Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från Bokö 

1:6. 

K21216 

 

2021-08-23 Froarp 4:31 och Froarp 

4:83 

Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från Froarp 

4:31 och Froarp 4:83. 

K21100 
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§ 242 Handlingar för kännedom september 2021/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2021-08-11 – 2021-09-07 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2021-08-11 – 2021-09-07 ePhorte 
Handlingar för kännedom 2021-08-11 – 2021-09-07 ByggR 
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§ 243 Beslutsuppföljning september 2021/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2021-09-07 
Ärenderapport mätning 2021-09-06 
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§ 245 XXX, Strandskyddsdispens för annan åtgärd, fritidshus B2021-204 

2021/1735 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 38 § förvaltningslag (2017:900) ändra tidigare beslut daterat 2021-08-
25, § 217 XXX, Strandskyddsdispens för annan åtgärd fritidshus. Beslutet upphävs och 
ersätts med nedanstående.  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 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 
tillhörande karta. Område väster om stigen ingår inte i tomtplatsavgränsningen. 
I beslut angå bygglovsärende från år 1999 daterat 1999-11-03 BN §255  finns även 
dispens från strandskyddsbestämmelserna beviljad. Karta med tomtplatsavgränsning 
saknas dock i detta äldre beslut. Text ”Som tomtavgränsning godkänns befintlig hävdad 
tomt.” finns i beslutet. Det är dock oklart vad den hävdade tomten var 1999. 
Byggnadsnämnden anser det viktigt att reda ut denna fråga och beslutar härmed om en 
tomtavgränsning för det som idag är hävdad tomt. Inte hela fastigheten.  
 
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 

 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för Strandskyddsdispens 
för annan åtgärd fritidshus på fastigheten XXX. 
 
Nu föreligger ändring av tidigare beslut på grund av nya uppgifter som framkommit i 
ärendet. Byggnadsnämndens politiker får vid sammanträdet två olika alternativ på 
ändring av beslutet. Alternativ ett, att endast ändra del av beslut som rör byggnad som 
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givits dispens i efterhand. Alternativ två, att ändra beslutet mer i sin helhet och ta bort 
villkoren och anse att tomtplatsavgränsning ska gälla hävdad tomt enligt beslutet från 
1999. Hävdad tomt ska i det fallet ses gälla samma som hela fastigheten i dagsläget. 
 
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 1999.  
(7) sökanden önskar även ansöka om att få hemfridszonen/tomtgränsen definierad på 
fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från sjön Ruegylet inom strandskyddat 
område. Marken är idag: delvis ianspråktagen tomt, 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 
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och meddelar 20201009 att anmälan avslås och att anmälan istället bör hemställas 
polisen. Miljöförbundet uppmanar sökanden samtidigt att söka strandskyddsdispens. 
 
2. Plantering. Sökanden har för avsikt att anlägga en trädgårdsodling på marken 
nedanför boningshusen, 
 
3. Växthus. Av samma skäl som i punkt 2 ansöker sökanden om att få uppställa ett 
växthus på mellan 15-20 kvm, även detta på området nedanför boningshusen. 
 
4. Friggebod. Sökanden ämnar bygga en friggebod på övre delen av tomten som ska 
användas som förråd och inhysa en förbränningstoalett utöver den som de har fått 
tillstånd för och som installeras våren 2021. Placeringen är närmare än 4 meter till de 
angränsande fastigheterna XXX. 
 
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.  
Vid ändringsbeslut har nya förutsättningar framkommit. Strandskyddsdispens finns 
beviljad i bygglovsbeslut. Dispens ska därmed inte ges i efterhand. 
 
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. 
 
I bygglovsbeslut från 1999 gällande nybyggnad av fritidshus har byggnadsnämnden 
även med stöd av ett förordnande av Länsstyrelsen, beviljat strandskyddsdispens. I 
beslutet står ”Som tomtavgränsning godkänns befintlig hävdad tomt.” Karta med 
tomtplatsavgränsning saknas i detta äldre beslut.  
Detta bygglovsbeslut med inklusive beslut om strandskyddsdispens är nytt underlag för 
byggnadsnämnden och föranleder ändring av tidigare beslut.  
punkt 6. Dispens i efterhand för hus med bygglov utgår därmed. Detta då byggnad har 
dispens sedan tidigare.   
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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 
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 
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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. 
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 2021-05-31 med 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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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vägen och inte vägen över deras fastighet. 5) Sökanden menar att de via fotografier från 
1956-57 och framåt visat att området är ianspråktaget. Inte bara för enstaka 
fritidsaktiviteter utan för odlande, planterande av bärbuskar, träd och normal skötsel av 
tomtmark. 
Vi har klippt gräset, rensat sly och vistats över hela området sedan övertagandet 1956. 
Vi kan heller inte förstå hur alla dessa människor skulle kunnat passera på den plats 
MFV anger om vi inte hade skött om den därför att vi använder den som tomt. Inom ett 
år skulle den ha växt igen av sly, björnbärssnår, gräs och buskar och vara omöjlig att 
passera över om vi inte vårdat den. Att sluta underhålla tomten på denna del skulle i sin 
tur sannolikt leda till att besökare passerar än närmare husen. Att påstå att marken inte 
är ianspråktagen är helt enkelt felaktigt enligt sökanden. 
6) I dag händer det att vi inte vill vistas utomhus för att vi känner oss så störda och 
tillbakapressade av allt spring över tomten vilket sker både dag- och kvällstid. Förslag till 
tomtavgränsning skulle ofrånkomligt leda till en ännu större rusning och skulle sannolikt 
öppna upp för allmänheten att inte bara gena utan även vistas på vår tomt med 
vittgående konsekvenser för vår rätt till integritet och hemfrid. 7) Så till frågan om 
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. 
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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. 
 
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. 
 
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. Detaljerna 
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kring frågan finns inte reglerad i någon författning. Hur långt skyddet når från en 
byggnad varierar med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. 
 
Komplementbyggnader eller andra anläggningar som skall uppföras tillåts inte att utöka 
hemfridszonen. Antingen skall de uppföras väl inom hemfridszonen eller skall de 
uppföras så att inte allmänheten uppfattar det som att en privat hemfridszon uppstår 
kring dessa byggnader eller anläggningar. Det finns flertalet rättsfall där domstolarna 
markerat vikten av allmänhetens tillträde till stranden och detta framförallt vad gäller 
stigar m.m. Att det finns ytterligare en väg till intilliggande badstrand ändrar inte 
tjänstepersonernas bedömning om att allmänhetens möjlighet att passera på stigen i 
detta fall väger väldigt tungt. 
 
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 hygienbyggnaden 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 med lag och 
de processer och inlämningstider som styr nämndsärenden och inlämning till 
byggnadsnämndens sammanträde. 
 
Att alla byggnader inte finns med i underlaget till tomtplatsavgränsningskarta är för att 
underlaget är ett flygfoto. En byggnad syns inte under träden. Dock finns mycket annat 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-09-22 

Sida 52(55) 

 
 
kartmaterial i ärendet där byggnaden tydligt syns. Flygfoto används för att det ofta ger 
en mer rättvisande bild av de naturliga förutsättningarna. 
 
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 friluftslivet vilket påverkas 
negativt samt att det inte är ianspråktaget som tomt på ett huvudsakligt vis då det finns 
en hävdad stig där. 
 
Byggnadsnämnden har i tidigare beslut, år 2021, velat värna allmänhetens möjlighet att 
använda den stig som går över fastigheten XXX. Stigen har funnits sedan innan 1975 
och har sedan dessa används av allmänheten för att ta sig till badplatsen i norr och för 
att röra sig längsmed stranden. Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömning, med det 
nya underlag som inlämnats i form av beviljad strandskyddsdispens i bygglovsbeslut 
från år 1999, att tomtplatsavgränsning behöver förtydligas i detta beslut från år 2021. 
Detta då det inte finns någon karta i äldre beslut från 1999 och det är otydligt vad man i 
det beslutet menade med hävdad tomt. Byggnadsnämnden gör bedömning att det som 
var hävdad tomt 1999 inte ska tolkas som fastighetens gränser. Utan bokstavligt det 
som var hävdad tomt 1999. Flygbilder från tiden runt 1999 och sökandens egna 
fotografier från 2001 visar på att tomten inte har hävdats hela vägen ner mot sjön. 
Istället verkar den klippta ytan sträckt sig ner mot stigen och området väster stigen har 
då inte hävdats som tomt. På flygfoton från 2016 och 2018 bedöms detta utförande 
fortskridit. Byggnadsnämnden har här en roll att värna det allmänna intresset av tillgång 
till stränder och sjöar i Sverige.  
 
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.  
 
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. 
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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. 
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 fria 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. 
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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. Ändring av beslut då byggnad redan har dispens från 
strandskyddet i skrivet bygglovsbeslut från 1999.  
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 inte med 
ordet fastighet. Men i de fall där det inte gjorts en tomtplatsbestämning måste en 
bedömning göras av just hemfridszonen, alltså där allemansrätten är utslagen. 
Detaljerna kring frågan finns inte reglerad i någon författning. Hur långt skyddet når från 
en byggnad varierar med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. 
Komplementbyggnader eller andra anläggningar som skall uppföras tillåts inte att utöka 
hemfridszonen. Antingen skall de uppföras väl inom hemfridszonen eller skall de 
uppföras så att inte allmänheten uppfattar det som att en privat hemfridszon uppstår 
kring dessa byggnader eller anläggningar. Det finns flertalet rättsfall där domstolarna 
markerat vikten av allmänhetens tillträde till stranden och detta framförallt vad gäller 
stigar m.m. 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. 
 
Ytan närmast vattnet med brygga ingår inte i fastigheten XXX utan ägs av annan 
fastighetsägare. Fastighetsägarna till XXX har dock servitut till brygga.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-09-22 
Bilaga, äldre handlingar från arkiv, inkom 2021-09-15 
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  
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 redan erlagd     
(faktura skickas separat) 


