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§ 246 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Mats Bondesson (C) till att justera protokollet. 
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§ 247 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 248 Detaljplan för Karlshamn 4:16 och del av Garaget m fl (Etapp 1, Nya 

stationsstaden Karlshamn) - beslut om samråd 2021/979 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterad 2021-10-06, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs. 
 
Sammanfattning 
 
Med utgångspunkt i översiktsplanen genomfördes 2016, jämte en förstudie, ett parallellt 
uppdrag om Karlshamns centrala stationsområde med syfte att möjliggöra en ny 
funktionsblandad stadsdel. Kommunstyrelsen gav 2017 byggnadsnämnden i uppdrag att 
påbörja ett programarbete med utgångspunkt i framtaget underlag. Ett antal utredningar 
togs fram under åren 2017-2019 och under 2020 har med utgångspunkt i dessa ett 
stadsutvecklingsprogram och underlag för en första detaljplan upprättats. 
Kommunstyrelsen godkände programmet i mars 2021 och gav byggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta detaljplan för en första etapp. 
 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för byggnation av nya bostäder och 
arbetsplatser i ett centralt och kollektivtrafiknära läge. För att möjliggöra för flera 
användningar medger planförslaget även vård samt verksamheter som bör ligga centralt 
eller vara lätta att nå för många människor, som till exempel restauranger och butiker. 
Syftet är också att skapa bra förutsättningar för busstrafiken liksom att möjliggöra 
allmänt tillgängliga ytor för vistelse och förflyttning.  
 
Detaljplanen är den första etappen i omvandlingen av Karlshamns centrala 
stationsområde och en av projektets viktigaste målsättningar är att skapa en attraktiv 
stationsmiljö och en bra bytespunkt för resenärer med kollektivtrafik.  
 
Samråd med länsstyrelsen om beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har genomförts i maj-juni 2017. MKB erfordras inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-27 
Plankarta, daterad 2021-10-06 
Planbeskrivning, daterad 2021-10-06 
Beslutsunderlag för behovsbedömning/avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, 
daterad 2017-05-22 inkl. länsstyrelsens yttrande, daterat 2017-06-22 
Grundkarta, skala 1:1000, upprättad 2021-04-21, fastighetsredovisningen avser 
förhållandena 2021-10-13 
Nya Stationsstaden Karlshamn, Stadsutvecklingsprogram, underlag till detaljplan etapp 
1, daterat 2021-02-23 
Miljöteknisk markundersökning, daterad 2017-05-31 
Trafikbullerutredning, daterad 2018-06-28 
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Dagvattenutredning, daterad 2018-06-26 
PM - översiktlig geoteknisk utredning, daterad 2018-06-29, rev. 2018-10-18 
Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik, daterad 2018-06-29, rev. 2018-10-18 
Detaljerad riskbedömning, daterad 2018-10-09 
Trafikutredning, daterad 2018-06-28 
Utredning av komfortzon inför planerad byggnation - vibrationer från spårväg, daterad 
2018-07-05 
PM Risk - Second opinion, daterad 2019-02-01 
Fördjupad riskbedömning, daterad 2019-05-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Garaget Fastigheter AB, Hermanssonbolagen AB, Ronnebygatan 7B, 374 35 Karlshamn 
Mark och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 249 Beslut om godkännande inför antagande Detaljplan för Elleholm 35:1 m.fl. 

Tomatodlingen 2017/3996 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2021-09-28 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2021-09-28, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar detsamma till 
kommunfullmäktige med anhållan om antagande enligt 5 kap. 27 § PBL 2010:900. 
 
Sammanfattning 
 
Planarbetet har initierats av Elleholms Tomatodling AB som vill utveckla sin verksamhet. 
En ansökan om planläggning inkom 2017-11-27 och 2018-02-28 tog byggnadsnämnden 
beslut att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. Ett planavtal har 
upprättats mellan Karlshamns kommun och Elleholms Tomatodling AB. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra för växthusodling, lager och verksamhetsanknuten 
försäljning. Inom planområdet ska det även finnas ytor för parkering, dagvattenhantering 
och erforderliga tekniska anläggningar. Planförslaget bekräftar pågående verksamhet 
med tomatodling i befintligt växthus samt möjliggör för att växthusanläggningen utökas 
söderut. Detta innebär att jordbruksmark tas i anspråk för fortsatt odling i växthus.  
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Planområdet upptar en yta på ca 16,7 hektar och omfattar delar av fastigheterna 
Elleholm 35:1 och Elleholm 36:1. Området är beläget öster om Mörrumsån, ca 2 km 
söder om Mörrums tätort, nordväst om Mörrums bruk. 
 
I översiktsplanen ”Karlshamn 2030” är områdets huvudsakliga inriktning verksamheter. I 
visionen till år 2030 kan man läsa att ”I området har skett en omfattande utbyggnad av 
växthus. Här finns landets största odlingar under glas...”. Sammantaget bedöms 
planförslaget vara förenligt med kommunens översiktsplan. 
 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret, kulturmiljövården, naturvård, 
friluftslivet, det rörliga friluftslivet och yrkesfisket. Väster om planområdet finns en viktig 
fornlämningsmiljö. Andra frågor som har behandlas i planarbetet är föreliggande 
översvämningsrisk och potentiella markföroreningar. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 15 oktober – 5 november 2021. Totalt inkom 37 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11. 
 
Samrådet ledde till att utredningar avseende trafik, trafikbuller, dagvattenhantering och 
förorenad mark togs fram, varpå planförslaget uppdaterades utifrån dessa. 
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Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 7 juni – 2 juli 2021. Totalt inkom 24 
yttranden under granskningstiden.  
 
Flertalet av de synpunkter, som under samrådet och granskningen har inkommit från 
grannar och boende i Elleholm, avser förhållanden som inte kan regleras i planen 
eftersom de endast kan tillgodoses genom att detaljplanen inte genomförs.  
 
I Elleholm finns flera riksintressen och stora värden avseende kulturmiljö, natur, 
friluftsliv, turism och fiske. Den sammanvägda bedömningen är att det är möjligt att 
kombinera en utveckling av traktens verksamheter, i det här fallet tomatodlingen, utan 
att befintliga ovan nämnda värden, riksintressen eller allmänna intressen påtagligt 
skadas. 
 
Efter granskningen har vissa mindre justeringar av planhandlingarna gjorts. Ändringarna 
bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig för 
antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-28 
Plankarta, daterad 2021-09-28 
Planbeskrivning, daterad 2021-09-28 
Granskningsutlåtande, daterat 2021-09-28 
Samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11 
Fastighetsförteckning, daterad 2018-08-14, kontrollerad 2021-05-10 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2021-05-11   
Naturvärdesbedömning, daterad 2015-01-26 
Trafikutredning, daterad 2020-09-28 
Trafikbullerutredning, daterad 2020-10-16, rev. 2021-09-09 
Dagvattenutredning, daterad 2020-11-17 
Miljöteknisk markundersökning, daterad 2021-01-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Elleholms Tomatodling AB, XXX, Forsbackavägen 236, 375 90 Mörrum 
Mark och exploateringsingenjör Susanne Norlindh 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 250 Rävabygget 4:1, del av Planläggning- planbesked 2021/2211 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess 
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Magnus Olsson (M) i handläggningen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planändring för detaljplan C56 har inkommit från Södra Cell Mörrum. 
Planändringen innebär ändring av utfartsförbud, borttagande av ett skyddat träd, 
borttagande av område avsatt för luftledning (ledningen har markförlagts) samt ny 
sträckning för fjärrvärmeledning.  
 
Utöver ändringarna föreslås även ny gång- och cykelväg anläggas väster om 
planområdet.  
 
En planändring kan endast genomföras om detaljplanens ursprungliga syfte inte 
förändras eller om ändringarna är så pass omfattande att en ny detaljplan krävs.  
 
Kommunen gör den samlade bedömningen att föreslagna ändringar kan ingå i en 
detaljplaneändring och kommunen ställer sig därför positiv till att pröva planändringen i 
en detaljplaneprocess. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning med bilagor, inkom 2021-07-20 
Komplettering till ansökan, beslut från Länsstyrelsen ang. biotopskyddsdispens, inkom 
2021-08-12 
Synpunkter från kommunen gatuenhet, inkom 2021-08-18 
Synpunkter från kommunens parkenhet, inkom 2021-08-23 
Synpunkter från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-09-08 
Synpunkter från Trafikverket, inkom 2021-09-09 
Synpunkter från kommunens arbetsutskott, inkom 2021-09-10 
Synpunkter från Karlshamn Energi AB och Karlshamn Energi och Vatten AB, inkom 
2021-09-13 
Synpunkter från Räddningstjänsten, inkom 2021-09-14 
Synpunkter från Länsstyrelsen, inkom 2021-09-14 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-24 
Komplettering till ansökan, Trafikprognos PM, inkom 2021-09-27 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-10-13 

Sida 11(44) 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Södra Skogsägarna ekonomisk förening (Södra Cell Mörrum), Byggesvägen 
440, 375 86 Mörrum 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark  
 
Avgift 9 520 kronor   611-311-2020-689, Attest  
(faktura skickas separat) 
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§ 251 XXX, Förhandsbesked tillbyggnad enbostadshus B2021-149 2021/2675 
 
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. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX. 
Ansökan inkom den 10 mars 2021 och gäller avstyckning på cirka 2000 m2 av 
fastigheten XXX, samt nybyggnation av enbostadshus med tillhörande garage.  
 
Huvudbyggnaden planeras vara cirka 120 m2 stor. Avlopp ska vara enskilt och vatten 
anslutas till kommunalt ledningssystem. 
 
Då avstyckningsfastigheten till stor del består av en biotopskyddad åkerholme har 
sökanden ansökt om biotopskyddsdispens. Dispensen beviljades den 20 juli 2021 av 
Länsstyrelsen Blekinge och är en del av ärendets beslutsunderlag. Då situationsplanen 
reviderats något utifrån Länsstyrelsens bedömning har kommunen återupptagit 
ärendehandläggningen efter att sökanden skickat in en reviderad situationsplan den 22 
augusti 2021.  
 
Förutsättningar 
 
Läge 
Aktuell avstyckningstomt ligger längs med Köljavägen strax väster om Hällaryd centrum 
i Kopprarp. Tomten omges av jordbruksfastigheter i en lantlig miljö.  
 
Mark och vegetation 
Stor del av den planerade avstyckningstomten består av en åkerholme bevuxen med 
både träd och berg i dagen (berghäll). Delar av åkerholmen (cirka 100 m3) planeras 
sprängas bort i samband med föreslagen byggnation enligt länsstyrelsens beslut om 
biotopskyddsdispens. 
 
Kommunens översiktsplan 
Området ingår i delområde O – Östra mellan- och kustbygden. Enligt översiktsplanen 
ska ny bebyggelse i det här området så långt som möjligt lokaliseras i anslutning till 
redan befintlig bebyggelse och infrastruktur. Ny bebyggelse ska utformas och placeras 
med stor hänsyn till landskapsbild och bebyggelsetradition. Jordbruks- och 
skogsbruksintressen ska beaktas likaså kulturmiljövård, naturvård, turism och friluftsliv.  
 
Bedömning: Kommunens bedömning är att föreslagen byggnation går i enlighet med 
översiktsplanens intentioner eftersom befintlig infrastruktur används, jordbruksintresset 
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påverkas minimalt. Frågan om anpassning till landskapsbild och bebyggelsetradition 
bevakas i bygglovsskedet men är en viktig del av förhandsbeskedet. Läs mer under 
avsnittet ”Anpassning till kulturmiljö och landskapsbild”. 
 
Riksintresse 
Området är av försvarsmakten utpekat som lågflygningsområde med påverkansområde 
enligt 3 kap 9§ 1:a stycket MB.  
 
Bedömning: Föreslagen byggnation bedöms inte påverka riksintresset negativt.  
 
Jordbruksmark och biotopskydd 
Aktuell tomt består till stor del av biotopskyddad åkerholme. Sökanden har ansökt om 
dispens från det generella biotopskyddet, vilket har beviljats av Länsstyrelsen Blekinge i 
juli 2021. Beslutet finns med som beslutsunderlag i ärendet.  
 
Tomten gränsar till brukad jordbruksmark. Marken inom den nya tomtavgränsningen 
brukas dock inte. Hela tomten ligger däremot inom område för bevarandeplan för 
odlingslandskapet och enligt länsstyrelsens motivering till beviljad biotopskyddsdispens 
är jordbruksmark i allmänhet en resurs som måste värnas om. Bebyggelse av 
jordbruksmark är därmed inte att föredra när alternativa lösningar/placeringar finns. 
Samtidigt är bostadsbyggande för länet en prioriterad fråga och utgör därför ett särskilt 
skäl till varför dispensen om biotopskydd kan beviljas.  
 
Bedömning: Kommunen instämmer med Länsstyrelsen gällande att bostadsutveckling 
är viktigt och i det här fallet rör det sig dessutom om en tomt som till stor del består av 
obrukbar mark. Ett ianspråktagande enligt ansökan bedöms därmed inte påverka 
jordbruksintresset negativt och frågan påverkar inte bedömningen av ärendet.  
 
Anpassning till kulturmiljö och landskapsbild 
I ärenden om förhandsbesked ska ett bebyggelseområdes särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden beaktas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas.  
 
Bedömning: Föreslagen lokalisering av byggnader anses följa bebyggelsetraditionen på 
platsen. I bygglovsskedet kommer utformning av byggnaderna granskas med 
utgångpunkt i den kulturmiljö och landskapsbild som finns på platsen med byggnader i 
traditionella kulörer, i huvudsak trä och med sadeltak. 
 
Strandskydd 
Det råder inget strandskydd på aktuell tomt.  
 
Risker på grund av ett förändrat klimat 
Området riskerar inte att översvämmas på grund av ökade havsnivåer, däremot finns 
det lågpunkter i norra delen av fastigheten som riskerar översvämmas vid kraftiga 
skyfall.  
 
Bedömning: Dessa lågpunkter ligger inte där de nya byggnaderna föreslås och påverkar 
inte bedömningen i ärendet. Frågan bevakas närmare i bygglovsskedet.  
 
Trafik 
In- och utfart planeras ske via befintlig gärdesväg ut på Köljavägen.  
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Bedömning: Köljavägen är en enskild väg och kommunen har ingen erinran gällande 
föreslagen angöring med förutsättning att anslutningen mot den större vägen asfalteras i 
sin hela bredd och ca 1,5 meter från befintlig asfaltskant. Vid behov ska även en 
vägtrumma läggas ned för att säkerställa att inget vatten blir stående vid den nya 
infarten. Åtgärderna bekostas av sökande och meddelas kommunen efter slutfört 
arbete. 
 
Observera att det viktigt att sökande säkerställer att sikten är god vid in- och utfarten 
eftersom trafiken kommer öka då vägen tidigare endast använts som ”traktorväg”. För 
att sikten skall bedömas som god får växtligheten i ”siktriangeln” vara max 80 cm hög 
över körbanan och 10 meter i vardera riktningen på vägen och in- och utfarten.  
 
Vatten och avlopp 
Tomten ligger utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp idag.  
 
Bedömning: Om fastighetsägaren vill ansluta till VA-kollektivet görs det genom avtal 
mellan fastighetsägaren och Karlshamn Energi och Vatten AB. Fastighetsägaren 
inkommer med ansökan.  
 
Mer information om enskilt avlopp finns i Miljöförbundets yttrande. I detta tidiga skede 
ser de inga hinder i att anlägga enskilt avlopp på platsen.  
 
Yttranden 
 
Utskick har gjorts i två omgångar eftersom ansökan reviderats under handläggningens 
gång. Nedan sammanfattas yttranden inkomna under båda perioder.  
 
Grannar 
Ingen erinran från någon av grannarna.  
 
E.ON 
Ingen erinran. Meddelar endast att prisuppgift och leveranstid på anslutning lämnas på 
begäran.  
 
Karlshamn Energi AB 
Inga erinran. 
 
Karlshamn Energi och Vatten AB 
Ingen erinran. Informerar om att området ligger utanför verksamhetsområde för VA, men 
att anslutning kan ske genom att sökanden inkommer med ansökan till KEVAB.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Ingen erinran. I yttrandet finns bland annat information om hur sökanden går tillväga för 
att ansöka om enskild avloppsanläggning samt eventuella risker för ras och skred.  
 
Upplysningar från Miljöförbundet:  
 

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. Observera att man måste ha ett tillstånd 
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innan man påbörjar anläggandet av en enskild avloppsanläggning.  
 
Vilken reningseffekt som behövs för en enskild avloppsanläggning varierar, 
beroende på omgivningsfaktorer så som närliggande dricksvattenbrunnar och 
hur känslig recipienten är. Detta granskas vid en ansökan om enskilt avlopp. 

 
2. Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 

 
3. Om man har dricksvatten från egen brunn, rekommenderar Miljöförbundet att 

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

 
4. Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 

grävningsarbetet och kontakta Länsstyrelsen. 

 
Kommunens trafikenhet 
Ingen erinran. Kommunens trafikenhet informerar om trafiksäkerheten gällande 
anslutningen till Köljavägen och vikten av god sikt i korsningen. Informationen beskrivs 
mer ingående under avsnittet ”Trafik” i tjänsteskrivelsen.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att:  
Byggnation enligt ansökan bedöms vara förenlig med intentionerna i kommunens 
översiktsplan och åtgärderna bedöms inte stå i konflikt med något allmänt eller enskilt 
intresse. Översvämningsriskerna bedöms kunna hanteras och aktuell tomt ligger utanför 
strandskyddat område. Avstyckningen bedöms inte heller påverka jordbruksintresset 
negativt.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås byggnadsnämnden ställa sig positiv till 
förhandsbeskedet då marken bedöms vara lämplig för ändamålet. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-09-22 
Ansökan innan revidering inkom 2021-03-10 
Remissvar från Karlshamn Energi och Vatten AB inkom 2021-03-16 
Remissvar från E.ON inkom 2021-03-17 
Beslut från Länsstyrelsen Blekinge, dispens från det generella biotopskyddet inkom 
2021-08-22 
E-postmeddelande från Sökanden ang. reviderad situationsplan inkom 2021-08-25 
Karta, Reviderad situationsplan inkom 2021-08-25 
Yttrande från kommunens trafikhandläggare inkom 2021-08-26 
Remissvar från KEAB inkom 2021-08-27 
Yttrande från kommunens gatuingenjör inkom 2021-08-30 
Remissvar från Miljöförbundet Blekinge Väst inkom 2021-08-30 
Remissvar från VMAB inkom 2021-08-31 
Remissvar från E.ON inkom 2021-09-10 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
 
Avgift 11 715 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 252 XXX, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus B2021-476 

2021/2685 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Mats Bondesson (C) i handläggningen av ärendet. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har en berörd granne haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett eventuellt 
överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 
Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från 
det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen 
Blekinge län.  
 
Ärendet 
 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX. 
Ansökan inkom den 13 augusti 2021 och gäller avstyckning på cirka 4 300 m2 av 
fastigheten XXX, samt nybyggnation av enbostadshus med tillhörande garage.  
 
Avlopp ska vara enskilt och vatten anslutas till kommunalt ledningssystem. In- och utfart 
sker från Furubodavägen.  
 
Förutsättningar 
 
Läge 
Aktuell tomt ligger längs med Furubodavägen strax nordväst om Asarum. 
Avstyckningstomten är belägen i lantlig miljö omgiven av jordbruks- och 
lantbruksfastigheter. I direkt anslutning i norr ligger en bostadsfastighet, i övrigt omges 
fastigheten av betes- eller jordbruksmark.  
 
Mark och vegetation 
Aktuell tomt består till största del av igenvuxen jordbruksmark. Marken består mestadels 
av sly och annan snårig växtlighet. Enligt Miljöförbundet, som besökte platsen den 18 
augusti 2021, finns där träd som bland annat består av en relativt ung ek samt uppslag 
av asp. I anslutning till träden ligger några större stenar och tillsammans utgör dessa en 
åkerholme.  
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Övrig vegetation bedöms vara högvuxen och domineras av tistlar, nässlor, tuvtåtel, 
hallon och björnbärssnår. Artsammansättningen indikerar frisk, fuktig, näringsrik mark, 
som håller på att växa igen.  
 
Planer och program 
Området ingår i delområde N ”Västra mellan- och kustbygden”. Enligt översiktsplanen 
ses ny bebyggelse, och övriga förändringar som innebär stärkt underlag för service, som 
positivt. Dock är det viktigt att ny bebyggelse så långt som möjligt lokaliseras i 
anslutning till redan befintlig bebyggelse och infrastruktur. Ny bebyggelse ska utformas 
och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och bebyggelsetradition. Jordbruks- och 
skogsbruksintressen ska beaktas likaså kulturmiljövård, naturvård, turism och friluftsliv. 
 
Bedömning:  
Kommunens bedömning är att föreslagen byggnation går i enlighet med 
översiktsplanens intentioner eftersom befintlig infrastruktur används, byggnationen sker 
invid annan bebyggelse samt att jordbruksintresset påverkas minimalt. Frågan om 
anpassning till landskapsbild och bebyggelsetradition bevakas mer i detalj i 
bygglovsskedet. Läs mer under avsnittet ”Anpassning till kulturmiljö och landskapsbild”.  
 
Riksintresse 
Den aktuella fastigheten omfattas av riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 
kap. 9 § MB vad gäller MSA-område samt lågflygningsområde. 
 
Bedömning:  
Kommunen bedömer att riksintresset inte påverkas, vilket Länsstyrelsen håller med om. 
 
Jordbruksmark 
Marken som föreslås styckas av består av jordbruksmark även om den inte har brukats 
under en lång tid. Marken är inte blocklagd och bedöms ligga i träda. Marken har dock 
inte ingått i en anmälan om att ta jordbruksmark ur produktion. 
 
Enligt 3 kap. 4 § i miljöbalken är jordbruk av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
 
Bedömning:  
Bostadsbyggande är en prioriterad fråga i kommunen och kommunen ser ny bebyggelse 
på landsbygden som ett sätt att stärka underlaget för ny service, vilket framgår i 
kommunens översiktsplan. Samtidigt ska jordbruksintresset beaktas och brukningsvärd 
jordbruksmark ska inte tas i anspråk om det inte behövs för att tillgodose ett större 
samhällsviktigt intresse.  
 
Ett enbostadshus bedöms inte tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och bedöms 
därmed inte vara lämplig bebyggelse på brukningsvärd jordbruksmark. Dock bedömer 
kommunen att aktuell mark inte utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Marken har inte 
brukats under en lång tid på grund av dålig bördighet och i ett bemötande från sökanden 
daterat 2021-09-17 framgår det att det är på grund av stenighet i jorden. Marken har 
därmed länge ansetts vara icke brukningsvärd av fastighetsägaren som inte heller har 
kunnat använda marken till betesmark, vilket är varför den nu önskas styckas av för 
bostadsändamål.  
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Enligt Länsstyrelsens yttrande bedöms marken dock kunna putsas av, stängslas, betas 
eller odlas upp i framtiden. Kommunen gör ändå bedömningen att marken är i så pass 
obrukligt skick att den inte klassas som brukningsvärd, vilket gör att byggnation enligt 
ansökan kan godkännas.  
 
Runt avstyckningstomten finns jordbruksmark som inte kommer påverkas av föreslagen 
bebyggelse. Exempelvis kommer jordbruksblocket öster om tomten fortfarande kunna 
brukas, trots en avstyckning.  
 
Frågan om ianspråktagande av jordbruksmark är dock en viktig fråga som kommunen 
som helhet behöver se över inför kommande, liknande, exploateringar. En tydligare 
kommunal strategi är nödvändig för framtida ställningstaganden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Djurhållning 
Djurhållning finns på grannfastighet. Enligt rapporten ”Vägledning för planering för och 
invid djurhållning” (Boverket, år 2011) bedöms att relativt låga halter av hästallergen 
sprids inom en hästanläggnings närområde, främst inom de närmaste 50-100 meter, 
men spridningen är beroende av de lokala förhållandena på platsen. 
 

Figur 2 Jordbruksblock runt avstyckningstomten 

Figur 1 Ortofoto på aktuell plats 
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Länsstyrelsen redovisar i ett rättsfall (M951-10 Hästhållning i lantlig miljö) att det inte 
finns några uttryckliga bestämmelser om skyddsavstånd mellan bostäder och 
hästhållning annat än rekommendationer från Socialstyrelsen och Boverket. Inte heller i 
praxis har några generella riktlinjer gällande skyddsavstånd fastslagits utan 
omständigheter i det enskilda fallet har fått vara avgörande. Av praxis från 
Miljööverdomstolen har det framkommit att bland annat avståndet mellan ifrågasatt 
hästhållning och bebyggelse av betydelse, verksamhetens storlek och lokala 
förhållanden som topografi, förhärskande vindriktning och bebyggelsestruktur är 
relevanta omständigheter vid bedömningen av vad som får anses vara ett rimligt 
skyddsavstånd vid hästhållning.  
 
Bedömning: Det är många förutsättningar att beakta som dessutom kan variera 
beroende på vindriktning, terräng, antal betande djur med mera. Den samlade 
bedömningen är dock att den som ansöker om att bygga på landsbygden måste räkna 
med närhet till djurhållning (till skillnad från tätortsnära bebyggelse, där toleransen är 
lägre). Ansökan kan därför godkännas, trots närhet till gårdar och betesmarker. Inte 
heller närliggande djurhållning bedöms behöva påverkas av byggnationen. 
 
Biotopskydd 
Det finns flertalet objekt som omfattas av 
det generella biotopskyddet inom 
avstyckningstomten; ett dike, en 
åkerholme samt stenmurar längs 
fastighetsgräns. Alla dessa objekt kräver 
dispens från biotopskyddet om åtgärder 
planeras som kan skada eller påverka 
objekten. Information om hur sökanden 
ansöker om dispens finns i Länsstyrelsens 
yttrande.  
 
Enligt ansökan ska angöring ske från 
Furubodavägen vilket kräver att infarten 
korsar det biotopskyddade diket. Där 
infarten är placerad är diket redan 
kulverterat men kulverteringen kräver 
förstärkning. Sökanden har varit i kontakt 
med Länsstyrelsen angående frågan och 
länsstyrelsens bedömning är att en sådan 
åtgärd inte kräver dispens från 
biotopskyddet så länge den kulverterade 
delen inte förlängs. Däremot behövs en 
anmälan om vattenverksamhet, vilket 
framgår i länsstyrelsens yttrande samt i 
mailkonversation till sökanden.  
 
Bedömning:  
Ärendets lämplighetsprövning bedöms inte påverkas av frågan om biotopskydd. Det är 
upp till sökanden att ansöka om dispens om risk finns att objekten påverkas innan 
byggnation. I förhandsbeskedet, som är en övergripande lokaliseringsprövning, bedöms 
frågan vara tillräckligt utredd för att kunna godkänna ansökan. Detta eftersom 
byggnaderna är placerade så att varken stenmurar eller åkerholme riskerar påverkas 
(se figur 3). Inte heller infarten kräver dispens enligt informationen ovan.  

Figur 3 Jämförelse mellan situationsplan och ortofoto 
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Placering av avloppsanläggningen kan dock behöva justeras något för att undvika 
påverkan på åkerholmen. Frågan bevakas av Miljöförbundet vid ansökan om 
avloppsanläggning, samt i bygglovsskedet.  
 
Anpassning till kulturmiljö och landskapsbild 
I ärenden om förhandsbesked ska ett bebyggelseområdes särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden beaktas. Ändringar och tillägg i 
bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas.  
 
Bedömning: Föreslagen lokalisering av byggnader anses följa bebyggelsetraditionen på 
platsen. I bygglovsskedet kommer utformning av byggnaderna granskas med 
utgångpunkt i den kulturmiljö och landskapsbild som finns på platsen med byggnader i 
huvudsak traditionella kulörer, träfasad och med sadeltak. 
 
Strandskydd 
Det dike som sträcker sig genom fastigheten omfattas inte av strandskydd. Mer 
information om detta finns i Länsstyrelsens två beslut som finns bifogade i ärendet. Det 
ena beslutet togs redan i februari och skickades till kommunens handläggare av 
Länsstyrelsen för kännedom. Det andra beslutet togs i samband med att sökanden 
ansökte om att upphäva strandskyddet i det här ärendet. I båda besluten framgår det att 
strandskydd inte behöver upphävas eftersom diket inte omfattas av något strandskydd.  
 
Kommunen har inga ytterligare synpunkter på frågan om strandskydd. 
 
Risker på grund av ett förändrat klimat 
Platsen riskeras inte översvämmas varken vid havsnivåhöjning eller vid kraftiga skyfall.  
 
Trafik 
Angöring önskas ske mot Furubodavägen (väg 573) vilken är statligt ägd. Bostadshuset 
är placerat cirka 135 meter från vägen.  
 
Bedömning:  
Trafikverket har inga synpunkter på bostadens placering men upplyser om att anslutning 
till statlig väg kräver anslutningstillstånd enligt väglagen 39 §. För att anslutningen ska 
kunna godkännas krävs en trafiksäker utformning genom bland annat goda 
siktförhållanden i enlighet med VGU (Vägar och Gators Utformning). Mer information 
finns i Trafikverkets yttrande.  
 
Kommunen har inga ytterligare synpunkter gällande trafik.   
 
Avfallshantering 
Avfallshantering måste ske i anslutning till Furubodavägen. Det är upp till sökanden att 
göra plats åt sopkärl vid infarten. Enligt sökanden ska sopkärlen rullas ut till vägen vid 
soptömning om det inte går att lösa permanent placering intill vägen.  
 
Kommunen har inga ytterliga synpunkter gällande avfallshanteringen.   
 
Vatten och avlopp 
Enligt ansökan ska vatten anslutas till kommunala ledningar och avlopp ske genom 
enskild anläggning.  
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Bedömning:  
Karlshamn Energi och Vatten AB (KEVAB) bedömer att det finns möjlighet för 
fastigheten att ansluta till kommunalt vatten. Detta sker genom att sökanden inkommer 
med en ansökan till KEVAB. Mer information om detta finns på deras hemsida.  
 
Miljöförbundet har gjort en preliminär bedömning att en enskild avloppslösning är möjlig. 
Den slutliga bedömningen görs dock först när ansökan om tillstånd inkommit till 
Miljöförbundet. Placeringen på avloppsanläggningen bestäms först vid handläggning av 
ansökan.  
 
Kommunen har inga ytterligare synpunkter gällande vatten och avlopp.  
 
Luftburen elledning 
E.ON informerar i sitt yttrande om en lågspänningsluftledning som går längs med 
Furubodavägen. Markhöjden får ej förändras under eller invid ovannämnda ledningar. I 
yttrandet finns mer information om vilka regler som gäller vid byggnation intill sådana 
ledningar.  
 
E.ON informerar även om att vid avstyckning så ska eventuella rättigheter för 
anläggningar föras över till den nytillkomna fastigheten, vilket sker i samband med en 
fastighetsreglering.  
 
Kommunen har inga ytterliga synpunkter gällande ledningen.  
 
Yttranden 
 
Fastighetsägare XXX 
Fastighetsägaren skriver följande i sitt yttrande:  
 
Ingen av handlingarna som jag har fått innehåller någon uppgift om vem som är 
sökande. Det finns ingen förklaring till varför den sökta tomten är betydligt större än 
angränsande bostadsfastighet. 
 
Det finns inte heller några uppgifter om byggnadsytor, byggnadshöjd, ritningar eller 
avstånd till min fastighetsgräns. Marken som avses i ansökan är jordbruksmark. 
Jordbruksmark får bebyggas endast om ett väsentligt samhällsintresse föreligger. Ett 
enskilt bostadshus är inte ett väsentligt samhällsintresse. 
 
Torarp är en agrar bygd med en mängd mindre jordbruksfastigheter. På många av 
dessa bedrivs hästverksamhet, antingen som hobby men i vissa fall även i större skala. 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan 
hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock och bebyggelse på grund av risken för 
allergi. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-
ochhalsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/verksamheter/tillsynsvagledning-
hasthallning/  
 
Kommunens bemötande:  
Sökandens personuppgifter finns med i en sammanställning som sökanden skickade in i 
samband med övriga ansökningshandlingar. Vid grannutskick ska denna 
sammanställning inte skickas med eftersom den innehåller personnummer som då 
sprids till ett stort antal människor. Därför fanns inte sådana uppgifter med i utskicket 
tillhörande detta ärende.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-ochhalsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/verksamheter/tillsynsvagledning-hasthallning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-ochhalsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/verksamheter/tillsynsvagledning-hasthallning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-ochhalsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/verksamheter/tillsynsvagledning-hasthallning/
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Gällande tomtens storlek finns det inga krav på att sökanden måste motivera 
tomtstorleken eller jämföra den med grannfastigheternas storlek. Ärendet bedöms 
utifrån den fastighetsarea som inkommit och det är inget som kräver någon vidare 
förklaring för att ärendet ska kunna handläggas. Tomtens storlek vägs in som allt annat i 
lämplighetsprövningen. 
 
Gällande vilka uppgifter som anges i ansökan så 
finns det inte något lagkrav på att detaljerade 
ritningar eller beskrivningar av åtgärderna ska 
redovisas i detta tidiga skede. Ett förhandsbesked 
kan ses som ett halvt bygglov där 
lämplighetsprövningen koncentreras till 
lokaliseringen av föreslagen avstyckning och 
byggnation. Prövningen görs därmed utifrån stora 
drag och inte utifrån detaljerade ritningar som vid ett 
bygglov. Vid bygglovet måste dock sökanden 
inkomma med detaljerade ritningar och frågan om 
utformning, byggnadshöjd, material med mera 
granskas under bygglovsskedet. 
 
Gällande avstånd till grannfastighet så går det att 
utläsa i situationsplanen ungefärligt avstånd. Grovt 
räknat är det cirka 20 meter till fastighetsgräns 
väster om byggnaden (se figur 4). 
 
Kommunens bedömning gällande djurhållning och jordbruksmark finns att läsa på sida 
2-4 i tjänsteskrivelsen. 

 
Övriga grannar 
Ingen erinran.  
 
Länsstyrelsen Blekinge 
Länsstyrelsen har ingen direkt erinran på förslaget. De informerar om rådande 
riksintressen, strandskydd, jordbruksmark samt biotopskydd. Länsstyrelsen bekräftar att 
det rör sig om jordbruksmark och att det därmed finns objekt som omfattas av det 
generella biotopskyddet. I deras yttrande finns även information om hur sökanden 
ansöker om eventuell dispens från skyddet vid behov. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförbundet har inget att erinra. De informerar, likt Länsstyrelsen, om biotopskydd och 
strandskydd samt hur sökanden går tillväga för att ansöka om enskild 
avloppsanläggning.  
 
Miljöförbundet vill upplysa sökanden om följande:  
 
1. Tillstånd för ny eller ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos Miljöförbundet 
Blekinge Väst. Ansökan blir då ett separat ärende, som prövas av Miljöförbundet. 
 
Vilken reningseffekt som behövs för en enskild avloppsanläggning varierar, beroende på 
omgivningsfaktorer så som närliggande dricksvattenbrunnar och hur känslig recipienten 
är. Detta granskas vid en ansökan om enskilt avlopp. 
 

Ca 20 m Ca 10 m 

Ca 5 m 

Figur 4 Illustration ungefärliga avstånd 
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2. Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 
 
3. Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta Länsstyrelsen. 
 
4. Åkerholme och stenmur kan omfattas av biotopskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken. 
Kontakta Länsstyrelsen för bedömning och eventuell dispens. 
 
Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra. De informerar om hur sökanden går tillväga för att 
ansöka om ny anslutning till Furubodavägen.  
 
E.ON 
E.ON har inget att erinra. De informerar om luftburen ledning som går längs 
Furubodavägen och vikten av att markhöjden inte förändras under ledningen.  
 
KEAB 
Karlshamn Energi AB har inget att erinra.  
 
KEVAB 
Karlshamn Energi och Vatten AB har inget att erinra. De informerar om att sökanden 
behöver inkomma med ansökan om att ansluta till kommunalt vatten.  
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har inget att erinra. De informerar om vikten av vägbredd, kurvradier, 
fria höjder och bärighet för vägarna för att Räddningstjänstens assistans ska kunna ta 
sig till platsen vid brand eller annan händelse.  
 
VMAB 
Västblekinge Miljö AB informerar om avfallshantering och att hämtning av avfall måste 
ske längs Furubodavägen.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Länsstyrelsen i Blekinge län och negativa granneyttranden har 
kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden bemöter Länsstyrelsens synpunkter angående jordbruksmark och 
biotopskydd med följande skrivning: Efter kontakt med Länsstyrelsen står det nu klart att 
vi inte kommer att behöva söka några biotopskyddsdispenser för de åtgärder vi tänkt 
göra på tomten. Eftersom det finns en kulvert över diket så får vi göra om denna utan att 
söka dispens för det. Vi kommer däremot behöva söka vattenverksamhetstillstånd för att 
gräva ner inkommande kommunalt vatten, el samt fiber under diket. Det har vi för avsikt 
att söka och utföra i samband med bytet av kulvert. Se nedan konversation med 
Länsstyrelsen. Vad gäller Länsstyrelsens yttrande kring jordbruksmark så har vi varit i 
kontakt med markägaren för att få lite mer information från honom. 
Enligt markägaren så är jordbruksmarken stening och jordbruksvärdet därför inte högt. 
Tänkta avstyckningen har en häller inte används för betesmark eller jordbruksmark 
under MINST de senaste 20 åren då den inte anses duglig för det. 
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Mailet, som visar sökandens konversation med Länsstyrelsen, finns med som 
beslutsunderlag i ärendet.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen har inga synpunkter på frågan om biotopskydd. Angående 
jordbruksmarken görs bedömningen att marken inte är brukningsvärd. Mer om detta 
finns att läsa under avsnittet ”Jordbruksmark”.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att: Byggnation 
enligt ansökan bedöms vara förenlig med intentionerna i kommunens översiktsplan och 
åtgärderna bedöms inte stå i konflikt med något allmänt eller enskilt intresse. Marken 
bedöms inte vara brukningsvärd jordbruksmark och de biotopskyddade objekten 
bedöms inte påverkas negativt av föreslagen placering av byggnaderna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås byggnadsnämnden ställa sig positiv till 
förhandsbeskedet då marken bedöms vara lämplig för ändamålet. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-09-22 
Epostmeddelande, Bemötande från Sökanden inkom 2021-09-17 
Remissvar, från Länsstyrelsen Blekinge Län inkom 2021-09-15 
Yttrande, från granne, fastighet XXX inkom 2021-09-08 
Remissvar, från Trafikverket inkom 2021-09-03 
Epostbilaga, Karta med avvisat strandskydd inkom 2021-08-31 
Epostbilaga, från länsstyrelsen angående avvisat strandskydd för hela diket inkom 
2021-08-31 
Remissvar, från Karlshamn Energi och Vatten AB inkom 2021-08-31 
Karta, bilaga från E.ON inkom 2021-08-30 
Remissvar, från E.ON inkom 2021-08-30 
Remissvar, från Räddningstjänsten inkom 2021-08-23 
Remissvar, från Miljöförbundet Blekinge Väst inkom 2021-08-23 
Remissvar, från VMAB inkom 2021-08-19 
Remissvar, från Karlshamn Energi och Vatten AB inkom 2021-08-18 
Remissvar, från Karlshamn Energi AB inkom 2021-08-17 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-08-13 
Situationsplan, inkom 2021-08-13 
Beslut, Beslut från länsstyrelsen angående strandskydd för aktuellt område inkom 2021-
08-13 
Bilaga, situationsplan med beskrivning inkom 2021-08-13 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XX 
Fastighetsägare: XXX 
Granne: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
 
Avgift 8 366 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 253 XXX, Bygglov för nybyggnad av carport samt mur och plank samt 

komplementbyggnad B2021-361 2021/2688 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att bevilja marklov med stöd av 9 kap 35 § 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 nybyggnad av carport samt mur och plank samt 
komplementbyggnad på fastigheten XXX. 
 
Förslaget består i att uppföra stödmurar på en sluttande tomt. Stödmurarna utförs av L-
element i betong. En mur tar fångar upp marklutningen mot gatan nedanför tomten och 
en mur håller undan den höga marknivån utanför tomten, på baksidan mot skogen. 
Murarnas totala läng är nästan 70 löpmeter och höjden är upp till 1,8 meter  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Murarna placeras till stor del på mark 
som inte får bebyggas med mur, enligt gällande detaljplan A355. 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Sista dag att yttra sig över förslaget var 
2021-10-10. Inga synpunkter har kommit in. 
 
Motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärende att bygglov kan ges med 
liten avvikelse.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-09-27 
Epostkonversation, inkom 2021-09-22 
Situationsplan, inkom 2021-09-22 
Fasadritning, inkom 2021-09-22 
Fasadritning, inkom 2021-09-22 
Fotografi, inkom 2021-09-22 
Ansökan, inkom 2021-05-30 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Avgift: 9 680 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 254 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) utfärda 38 080 
kronor i 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) utfärda 15 174 
kronor i 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) utfärda 5 950 kronor 
i byggsanktionsavgift till byggherren och fastighetsägaren XXX om ursprunglig 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) utfärda 11 900 
kronor i byggsanktionsavgift till byggherren och fastighetsägaren XXX om den utbyggda 
nybyggda balkongen inte tas bort innan byggnadsnämnden fattar detta beslut om att 
utfärda byggsanktionsavgift.  
 
att uppföljning av beslutet ska ske efter 6 månader. 
 
Upplysningar  
 
Eftersom byggnadsnämnden beslutat att byggsanktionsavgifter påförs har 
fastighetsägaren/byggherren fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar 
beslut i ärendet. Fastighetsägaren/byggherren har inte yttrat sig. 
 
Du som fastighetsägaren/byggherre kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att du fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning  
 
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.  
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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.  
 
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 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-10-13 

Sida 31(44) 

 
 
byggsanktionsavgift enligt 11 kapitlet § 58 plan- och bygglagen (2010:900). En 
byggsanktionsavgift ska enligt 11 kapitlet § 53 plan- och bygglagen (2010:900) tas ut 
även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
 
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  
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att en femte att-sats läggs till om att uppföljning av 
beslutet ska ske efter 6 månader. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar enligt sitt förslag och finner att detta är 
nämndens mening. 
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Beslutet skickas till:  
 
Fastighetsägaren: XXX 
Byggnadsinspektör Adam Lorentsson 
 
Avgift: 71 104 kronor    611-311-2021-687 
(Faktura skickas separat) 
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§ 255 XXX, Bygglov för uppförande av mur, plank och armeringsnät B2021-469 

2021/2693 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att ingen kontrollansvarig krävs. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län.  
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för uppförande av mur, plank och armeringsnät på fastigheten 
XXX. 
 
Ansökan består av en 16 meter lång stödmur av prefabricerade L-stöd som ska ersätta 
befintligt mur som har vält ner på grannens tomt. Den består även av ett vitt plank på 
muren och av ett stående armeringsnät utanför planket på muren mot gatan. Muren 
bedöms behövas för att hålla marken på fastigheten och garagets grund på plats och 
bedöms krävas för att kunna använda tomten. Runt 4,5 meter av stödmuren och 
armeringsnätet placeras på prickad mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. 
 
Bakgrund 
 
Det finns tidigare pågående ej fullständig bygglovsansökan från 2017 som pausats på 
sökandes begäran 2017-06-27 samt tillsynsärende på fastigheten som delvis berör den 
gamla stödmuren som nu har rasat. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till gata, markförvaltare och Karlshamn Energi AB. Berörda 
grannar har fått tillfälle att yttra sig. Yttranden har inkommit, se beslutsunderlag.  
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Kommunicering 
 
Remissyttranden från gata och negativa granneyttrande har kommunicerats till 
sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering av grannens negativa yttrande angående 
planket som grannen inte vill byggs: 
 
Sökanden har framfört att planket är tänkt att ersätta en häck och att planket ska 
begränsa ljuset från grannens starka strålkastare som är riktad mot sökandes hus. 
 
Motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärende att bygglov kan ges med 
liten avvikelse.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Upplysningar om sikttriangel 
 
Det är viktigt att en sikttriangel enligt nedan skapas och bibehålls i samband med 
byggnation och vidare skötsel enligt kommunens riktlinjer: 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-09-24 
Yttrande, inkom 2021-09-23 
Yttrande, inkom 2021-09-22 
Situationsplan, inkom 2021-08-11 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-08-07 
Fasadritning, inkom 2021-08-07 
Fasadritning, inkom 2021-09-09 
Remissvar, inkom 2021-08-24 
Yttrande med foton, inkom 2021-10-07 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Grannar/Sakägare: XXX 
XXX 
 
Avgift: 6 641 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 256 XXX, Bygglov i efterhand för uppförande av stödmur och markuppfyllnad 

B2021-523 2021/2692 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att bevilja marklov med stöd av 9 kap 35 § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att kontrollansvarig inte krävs. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Bakgrund  
 
Byggnation av murar och markuppfyllnad har skett utan bygglov. Detta har hanterats i 
ett separat ärende om olovligt byggande och byggsanktionsavgift har beslutats om, 
beslutet har vunnit laga kraft och ligger för fakturering. Tidigare bygglovsansökan och 
marklovsansökan har avslagits främst på grund av erinran från grannar och 
markförvaltare. Sedan dess har muren och marknivån sänkts i bakkant vilket ger en 
mjukare övergång till kommunens mark och kringliggande fastigheter. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov i efterhand för uppförande av stödmur och markuppfyllnad på 
fastigheten XXX. 
 
Murar har förlängts på tre ställen och uppfyllnad har skett 2020 utan bygglov och 
marklov. Tomten sluttade tidigare neråt på baksidan och gav en naturlig övergång till 
angränsande fastigheter på ett mjukt böljande sätt, vilket delvis bibehålls även efter 
byggnation av stödmur och markuppfyllnad. Stödmurarna är byggda av sprängsten och 
mursten och har putsats på vissa ställen. Längden på byggda stödmurar uppskattas till 
runt 60 meter och arean på uppfyllnaden är 160 kvm enligt uppgift.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
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Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Karlshamn Energi AB och markförvaltare som yttrat sig utan 
erinran. Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Yttrande, inkom 2021-10-08 och 
skickades till sökanden för kommunicering. Vid sammanträdet har inga synpunkter 
inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärendet att bygglov kan ges med 
liten avvikelse.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-09-27 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-09-05 
Fasadritning, inkom 2021-09-05 
Marksektionsritning, inkom 2021-09-05 
Fasadritning, inkom 2021-09-05 
Marksektionsritning, inkom 2021-09-05 
Situationsplan, inkom 2021-09-05 
Markhöjder situationsplan, inkom 2021-09-05 
Fotomontage, inkom 2021-09-05 
Fotomontage, inkom 2021-09-05 
Fotomontage, inkom 2021-09-05 
Fotomontage, inkom 2021-09-05 
Fotomontage, inkom 2021-09-05 
Fotografi, inkom 2021-09-05 
Fotografi, inkom 2021-09-05 
Teknisk beskrivning, inkom 2021-09-05 
Fasadritning, inkom 2021-09-05 
Yttrande, inkom 2021-10-08 
 
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 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
 
Granne med erinran: XXX 
 
Avgift: 6 191 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat 
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§ 257 Dataskyddsefterlevnad för byggnadsnämnden 2020-2021 2021/2569 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att regelbundet varje år återkomma med aktuell 
information kring GDPR och dataskyddsefterlevnad. 
 
Sammanfattning 
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller regler om hur 
man får behandla personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige (varje nämnd/styrelse) 
är ansvarig för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt 
art 37 GDPR måste personuppgiftsansvariga myndigheter ha utsett ett 
dataskyddsombud för sin verksamhet. 
 
Dataskyddsombudets viktigaste uppgifter är att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor och 
kontrollera den personuppgiftsansvariges efterlevnad av GDPR och annan 
dataskyddslagstiftning. Sydarkiveras tjänst som dataskyddsombud utförs av ett team 
som består av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. 
Kontrollen av efterlevnaden hos de som är anslutna till tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud görs i olika moment. 
 
Ett årligt moment är att dataskyddsombudet tar fram en självvärderingsenkät som varje 
personuppgiftsansvarig ska besvara. Personuppgiftsansvarig får en återkoppling i form 
av en rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad. 
 
Denna rapport innehåller frågorna från självvärderingsenkäten samt ansluten 
personuppgiftsansvarigs svar på enkäten. Vidare finns kommentarer från 
dataskyddsteamet och en sammanvägd bedömning med förslag till åtgärder. Rapporten 
lämnas till personuppgiftsansvarig för kännedom och vid behov för åtgärd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Rapport om dataskyddsefterlevnad för byggnadsnämnden 2020-2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Nämndkontorschef Cecilia Bernhardsson 
Administratör Eva Petersson 
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§ 258 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/Stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 

 Karlshamns kommun kom på sjunde plats i Årets Arkitekturkommun (förra året 
kom Karlshamn plats 31). I värderingen bedöms kommunikation och dialog högt 
 

 Många detaljplaner är på gång 

 
 Antal tillsynsärenden har ökat 
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§ 259 Redovisning av delegationsbeslut oktober 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 2021-09-08 – 2021-09-28. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2021-09-08 – 2021-09-28 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2021-09-08 – 2021-09-28 ByggR 
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§ 260 Underrättelser från Lantmäteriet oktober 2021/83 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2021-09-28 Fiskaren 1, Fiskaren 3 och 

Karlshamn 5:1 

Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering och 

fastighetsbestämning berörande 

Fiskaren 3 och Karlshamn 5:1 samt 

Fiskaren 1. 

K20550 

 

2021-09-28 Norra Hoka 5:11 Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från Norra 

Noka 5:11. 

K2140 
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§ 261 Handlingar för kännedom oktober 2021/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2021-09-08 – 2021-09-28 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2021-09-08 – 2021-09-28 ePhorte 
Handlingar för kännedom 2021-09-08 – 2021-09-28 ByggR 
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§ 262 Beslutsuppföljning oktober 2021/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2021-09-28 
Ärenderapport mätning 2021-09-28 
 


