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§ 263 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Ulrika Berggren (SD) till att justera protokollet. 
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§ 264 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändring: 
 
Ärende 13. Stilleryd 2:49 (Lists Väg 6-0), Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad 
B2021-554 stryks, eftersom ärendet inte är komplett. 
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§ 265 Detaljplan för Stampens Trädgård 2 m.fl. Best Western - Informationsärende 

2018/1543 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Ansökan om planläggning inkom 2018-04-16 från Nytäppets fastighets AB genom XXX 
och beslut om positivt planbesked togs i byggnadsnämnden 2018-06-27. 
 
Planens syfte 

• Möjliggöra etablering av en ny snabbmatsrestaurang på framsidan av fastigheten 
Stampens trädgård 2 mot cykelvägen och Jannebergsvägen. 

• Anlägga en ny in- och utfart till snabbmatsrestaurangen. 
• Möjliggöra för att bygga på två våningar på befintlig hotellbyggnad som ska 

innehålla kontor, konferensrum och fler hotellrum. 
• Andra funktioner som önskas tillkomma är en plats för utomhusaktivitet, 

exempelvis en boulebana, tennisbana eller padelbana. 
 
Detaljplanen var ute på samråd mellan den 9 september och 27 september 2019. Efter 
det har sökande tagit fram ett tillägg till tidigare trafikutredning, dagvattenutredning, 
miljöteknisk utredning och riskutredning. 
 
Lägesbeskrivning 
Detaljplanen ska möjliggöra för etablering av en ny snabbmatsrestaurang med 
uteservering, drive-in och nya in- och utfarter. Under planprocessen har trafikfrågan 
utretts i flera steg och alternativa lösningar har utvärderats. Inget av framtagna alternativ 
har bedömts vara optimalt med hänsyn till trafiksäkerheten. I nuvarande förslag 
försvinner gång- och cykelvägen som kopplar till busshållplatsen på Jannebergsvägen. 
Detta kommer att påverka barns och ungas möjligheter att ta sig mellan bussen och 
skolan på ett säkert sätt, varför en barnkonsekvensanalys behöver tas fram.  
 
Synpunkter på sökandes nuvarande förslag har inkommit från Trafikverket. 
 
Då detaljplanens tidplan har förskjutits på grund av att trafikfrågorna fortsatt utreds, 
uppdateras byggnadsnämnden om ärendets status.  
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Sökandes aktuella förslag 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Trafikverkets utlåtande, daterat 2021-10-18 
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU § 324/2021 
Beslut från kommunstyrelsen KS § 209/2021 
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§ 266 Detaljplan för del av Karlshamn 5:1 och Dala 1:1 m.fl. (Stockholmsledet) - 

beslut om att starta planarbetet 2020/1742 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
del av Karlshamn 5:1 och Dala 1:1 m.fl. (Stockholmsledet). 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planläggning av området längs Stockholmsledet på delar av 
fastigheterna Karlshamn 5:1 och Dala 1:1 inkom 2020-05-25. Ansökan inkom i form av 
kommunstyrelsens beslut, protokoll § 105, 2020-05-12. 
 
Byggnadsnämnden ställde sig 2020-08-19 positiv till att pröva ansökan i en 
detaljplaneprocess. Nu föreslås att byggnadsnämnden tar beslut om att 
stadsbyggnadsavdelningen påbörjar planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Planbesked daterat 2020-08-19, protokollsutdrag BN §169/2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Emina Kovacic stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Anna Lyggemark, planarkitekt 
Ann-Sofie Johansson, controller 
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§ 267 Ändring av detaljplan för del av Rävabygget 4:1 (Södra cell) - beslut om att 

starta planarbetet 2021/2211 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende planändring av 
detaljplan C56 (för del av fastigheten Rävabygget 4:1). 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planändring för detaljplan C56 har inkommit från Södra Cell Mörrum. 
Ansökan inkom den 20 juli 2021 och kompletterades med underlag från länsstyrelsen 
den 12 augusti.  
 
Byggnadsnämnden ställde sig 2021-10-13 positiv till att pröva ansökan i en 
detaljplaneprocess. Nu föreslås att byggnadsnämnden tar beslut om att 
stadsbyggnadsavdelningen påbörjar planarbetet. 
 
Planändringen innebär ändring av utfartsförbud, borttagande av ett skyddat träd, 
borttagande av område avsatt för luftledning (ledningen har markförlagts) samt ny 
sträckning för fjärrvärmeledning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Planbesked, daterat 2021-10-13. Protokollsutdrag BN § 250/2021. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden Södra Skogsägarna ekonomisk förening (Södra cell), Byggesvägen 440, 375 
86 Mörrum 
Emina Kovacic stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Anna Lyggemark, planarkitekt 
Ann-Sofie Johansson, controller 
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§ 268 Karlshamn 5:1 Planbesked 2021/2469 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig negativ till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan inkom den 8 september 2021 från ägaren till fastigheten Karlshamn 5:5 som 
vill ändra en del av detaljplan A347. Anledningen till ansökan om ändringen är att 
sökanden vill förvärva mark som idag är planlagd som allmän plats (naturmark) i 
detaljplanen. Marken som önskas förvärvas är kommunal mark och ingår i fastigheten 
Karlshamn 5:1. För att möjliggöra önskad fastighetsreglering krävs att berörd mark inte 
är planlagt som allmän plats utan som kvartersmark eftersom kommunen inte kan sälja 
allmän plats. 
 
Området är beläget i Väggaviken ca 1,5 km sydost om Karlshamns stadskärna. 
Markanvändning i området består idag av grusade ytor, gräsmatta samt kajkant. 
 
Området ligger inom delområde A7 ”Vägga-Kollevik” i kommunens översiktsplan och 
anges ha huvudsaklig markanvändning och utvecklingsinriktning till idrott och friluftsliv. 
Området ingår i planprogrammet för Väggaområdet. För att området ska fungera som 
en allmänhetens mötesplats för rekreation och friluftsliv anges planeringsmål och 
rekommendationer som innebär att allmänhetens tillgång och möjlighet att använda 
området ska vara styrande vid avgränsning av bostadstomter samt att 
strandpromenaden bör fortsätta längs vattnet i området.  
 
Ärendet har skickats på remiss och yttrande med synpunkter har inkommit från 
Länsstyrelsen, Miljöförbundet Blekinge Väst, mark/exploatering och park/skog. 
 

 Länsstyrelsen Blekinge upplyser om de riksintressen och strandskydd som berör 
platsen. 

 Strategisk förvaltning, mark/exploatering har lyft ärendet politiskt i 
kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutat att planbesked inte bör beviljas. 
Att genomföra planändringen skulle kunna vara prejudicerande och det kan inte 
uteslutas att ytterligare frågor kring liknande situationer skulle kunna uppstå. Om 
planändring och försäljning sker tar man också bort möjligheten att i framtiden 
anlägga en strandpromenad på platsen. 

 Miljöförbundet Blekinge Väst anser inte att ett positivt planbesked bör ges 
eftersom den redan smala passagen där folk kan passera längs vattnet riskerar 
att försvinna, samt att området ligger lågt i förhållande till havsytan enligt 
länsstyrelsens rekommendationer för säkerhetsnivåer för byggande i låglänta 
områden. 

 Strategisk förvaltning, park/natur anser att det är olämpligt att ta bort området 
som naturmark då det innebär en privatisering av området. Naturmarksstråket 
som finns där idag är viktigt då det gör det möjligt att röra sig i området och ta sig 
ut i angränsande naturområde. I Väggaområdet finns höga naturvärden och att 
bevara de gröna stråk och träd som finns i området är viktigt. 
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Den sammanfattande bedömningen är att en planläggning av området enligt ansökan 
inte är förenligt med plan- och bygglagens bestämmelser i 2 kap. 2§ om att mark- och 
vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade 
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.  
 
Av översiktsplanen framgår det att programmet för Väggaområdet ska vara vägledande 
för kommunens planering och arbetet ska ske utifrån de planeringsmål och 
rekommendationer som finns i programmet. I programmet anges bland annat att 
allmänhetens tillgång och möjlighet att använda området ska vara styrande vid 
avgränsning av bostadstomter i prövningar enligt plan- och bygglagen. Att ändra 
detaljplanen enligt ansökan skulle innebära en privatisering av området längs med 
vattenområdet och begränsa allmänhetens möjlighet att använda området ytterligare. I 
programmet anges även att strandpromenaden bör ges en fortsättning längs vattnet i 
området, vilket försvåras om man genomför sökt åtgärd. 
 
Med beaktande av ovan föreslås byggnadsnämnden ställa sig negativ till att pröva den 
inkomna ansökan i en detaljplaneprocess. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2021-09-08 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-19 
Yttrande från Strategisk förvaltning, gata/trafik, inkom 2021-09-15 
Yttrande från Karlshamn Energi och Vatten AB, inkom 2021-09-27 
Yttrande från Räddningstjänsten, inkom 2021-09-28 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2021-09-28 
Yttrande från Strategisk förvaltning, mark/exploatering, inkom 2021-10-11 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-10-11 
Yttrande från Strategisk förvaltning, park/natur, inkom 2021-10-15 
Yttrande från sökanden, inkom 2021-10-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Fredrik Ingstorp 
 
Avgift 9 520 kronor      611-311-2020-689, Attest  
(faktura skickas separat) 
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§ 269 XXX, Bygglov för uppförande av mur till pool, glasräcke, markuppfyllnad, 

stödmur och mur B2021-404 2021/2928 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 

att bevilja bygglov för stödmur, mur, mur till pool och glasräcke med stöd av 9 kapitlet 
31b § samt med hänvisning till 2 kap 6 § första stycket 1 p och tredje sista stycket samt 
8 kap 1 § 2 p plan- och bygglagen (2010:900)  
 

att bevilja marklov med stöd av 9 kapitlet 35 § 1 p, 4 p och sista stycket samt med 
hänvisning till 2 kap 6 § första stycket 1 p och tredje sista stycket samt 8 kap 1 § 2 p 
plan- och bygglagen (2010:900)  
 
att kontrollansvarig inte krävs. 

 
Upplysningar  
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar!  
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft.  
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar.  
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län.  
 
Ärendet  
 
Ansökan avser bygglov för uppförande av mur till pool, glasräcke runt pool, 
markuppfyllnad, stödmur och mur på fastigheten XXX. Mur till pool, glasräcke, mur, den 
lutande stödmuren och majoriteten av glasräcket är placerad på punktprickad mark som 
enligt detaljplanen inte får bebyggas. Den lutande stödmuren är ritad runt 18 m lång och 
1,2 m hög. Muren vid poolen är 0,5 meter hög och runt 21 meter lång. Muren runt 
poolen förefaller vara placerad enligt tidigare beviljat bygglov, men vara belägen på en 
nivå 35 cm högre än det finns beviljat bygglov för. Glasräcket är runt 40 meter långt och 
runt 1 meter hög enligt ritningarna. 

 
Bakgrund  
 
Ansökan om bygglov för mur har prövats i tre tidigare bygglovsansökningar. Aktuellt 
ärende är den fjärde bygglovsansökan. Det finns även ett separat tillsynsärende om 
olovlig byggnation av mur med överklagat rättelseföreläggande och överklagat ärende 
om byggsanktionsavgift för mur. 
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Tidigare lov och tillsynsärende, bakgrund till denna fjärde bygglovsansökan: 
 
Ansökan 1, ansökt 2017-05-29: 
 
Innehållande marklovsansökan samt bygglovsansökan för mur och plank. Bygglov 
beviljades på delegation 2017-06-20, överklagades av grannen, och upphävdes av 
Länsstyrelsen 2017-09-28. Ansökan återförvisades till byggnadsnämnden för förnyad 
handläggning på grund av handläggningsfel. 
  
Ansökan 2, ansökt 2017-11-14:  
 
Sökande väljer att inkomma med en ny bygglovsansökan med nya ritningar.  
Ärendet skickas ut till grannar för yttrande den 23 november 2017.  
Den 13 december 2017 inkommer ett mail från grannarna som vill ha svar på frågor 
gällande markutfyllnad runt muren innan de kunde tänka sig godkänna byggnationen av 
muren. Svar på frågorna skickades till grannarna den 19 december 2017. Grannarna var 
nöjda med svaret från sökande och yttrade sig utan erinran. Bygglov, marklov och 
startbesked beviljades på delegation 2018-02-05. 
 
Ansökan 3, ansökt 2020-08-17:  
 
Byggnation sker inte enligt beviljat bygglov utan en hög mur gjuts på annan plats som 
grannarna anmäler som olovligt byggande 2019-12-12 . För denna mur söks bygglov i 
efterhand som avslås av byggnadsnämnden 2020-11-23. Muren är till sin helhet 
placerad på punktprickad mark som inte får bebyggas. Muren är 13 meter lång och 2,3 
meter hög och bedömdes inte kunna vara en liten avvikelse.  
 
Tillsynsärende, anmälan om olovlig byggnation från grannarna 2019-12-12 
 
Grannarna anmälde 12 december 2019 olovligt byggande som inte följer beviljat 
bygglov. Anmälan anger att byggnationen av mur inte följer beviljat bygglov. 
2021-04-15 fattades beslut om rättelseföreläggande om att riva olovlig mur och 
återställa marknivån till den ursprungliga och återställa utseendet till så likt tidigare 
utseende som möjligt. Rättelseföreläggandet överklagades och ligger sedan dess hos 
Länsstyrelsen för överprövning. Beslut om byggsanktionsavgift för mur utan bygglov 
fattades 2021-05-31. Även detta beslut överklagades och ligger sedan dess hos 
Länsstyrelsen för överprövning. Muren revs i sin helhet och endast en mindre stödjande 
del är kvar. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Gällande detaljplan är D18 som vann 
laga kraft 2010-02-04. 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Närmsta grannar har yttrat sig två gånger 
med erinran och en gång med bilder på före och efter byggnation av mur. 
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Kommunicering 
 
Negativt granneyttrande har kommunicerats till sökanden som valt att inte bemöta det. 
Sent grannyttrande inkom 2021-11-02 som kommunicerats till sökande. 
 
Motivering av beslut 
 
Byggnationen av murar, mur till pool, stödmur och glasräcke bedöms vara en liten 
avvikelse som är förenlig med syftet med detaljplanen enligt 9 kapitlet § 31 b i plan- och 
bygglagen (2010:900).  
 
Markuppfyllnaden, stödmuren, mur till pool, glasräcket och muren bedöms lämplig med 
hänsyn landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan enligt 2 kapitlet 6 § första stycket 1 p plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Ändringen och tillägget i bebyggelsen i form av murar, mur till pool, glasräcke och 
uppfyllnad bedöms ha en god form-, färg- och materialverkan med tanke till 
omkringliggande bebyggelse och miljö vilket krävs enligt 8 kapitlet 1 § 2 p plan- och 
bygglagen (2010:900).  
 
Anläggningarna i form av murar, mur till pool, glasräcke och uppfyllnad är varsamt 
utförda så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas enligt 2 kapitlet 6 § 
tredje sista stycket plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Uppfyllanden bedöms följa detaljplanens syfte och intentioner med hänvisning till 9 
kapitlet 35 § 1 p plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Uppfyllanden bedöms inte medföra störningar och betydande olägenheter för 
omgivningen enligt 9 kapitlet 35 § 4 p plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Uppfyllanden och ändringen av markens nivå bedöms vara en liten avvikelse från 
detaljplanen och vara förenlig med syftet med detaljplanen enligt 9 kapitlet 35 § sista 
stycket plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Föreslagen åtgärd bedöms vara en liten avvikelse från gällande detaljplan och följer 
lokaliserings- och utformningskraven enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en betydande olägenhet enligt 2 kapitlet 9 § i plan- 
och bygglagen.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-10-19, rev 1 2021-11-02 
Yttrande från grannfastighetsägares ombud, med erinran, inkom 2021-11-02 
Skrivelse, inkom 2021-10-19 
Övrigt, inkom 2021-10-07 
Övrigt, inkom 2021-10-07 
Yttrande, inkom 2021-07-28 
Bilaga, inkom 2021-07-28 
Skrivelse, inkom 2021-06-16 
Fotomontage, inkom 2021-06-16 
Fotomontage, inkom 2021-06-16 
Övrigt, inkom 2021-06-16 
Övrigt, inkom 2021-06-16 
Sektionsritning, inkom 2021-06-16 
Situationsplan, inkom 2021-06-16 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-06-16 
 
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. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ansökan ska beviljas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer sitt förslag mot tjänstemannaförslaget och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med sitt förslag, det vill säga att bifalla ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Ombud för sökande: Projektbyggaren, C/O XXX, Stortorget 10, 371 34, Karlskrona  
Granne med erinran: XXX 
Granne med erinran: XXX 
 
 
Avgift: 1 936 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 271 XXX, Strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus med balkong 

B2021-496 2021/2811 
 
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 rubricerad åtgärd.  
 
Upplysningar 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för tillbyggnad av enbostadshus med balkong på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Mörrumsån inom strandskyddat område. 
Marken är idag: tomt.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 
 
Sökandens redovisning av åtgärden: Enda del av byggprojekten som ska påverkas 
strandskyddsområdet är en balkong som ska hjälpa oss i renovering process (som 
temporär lösning) samt det kan skydda byggnaden från några stora trädet som finns 
bredvid huset och lutade mot det (som en permanent lösning). Anledningen till 
balkongbygge är.  
1- renovering av fasaden (reparation, målning). 
2- putsning av fönstret som finns mot ån. 
3- konstruktionen funkar som en skydd mot trädet som ligger nära huset och lutade mot 
byggnaden. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Bara trädet och vanligt betegrass. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har invändningar. 
Miljöförbundet bedömer att infästningar av balkongen har gjorts i träd som tillhör 
naturreservatet. I förlängningen kan infästningarna påverka träden negativt och detta 
kan bryta mot reservatsföreskrifterna. 
Vidare tolkar Miljöförbundet flygbilder över platsen som det som att den aktuella 
byggnaden förlängts mellan åren 2018-2020 mot fastighetsgränsen mot ån med ca 2 
meter. Möjligen kan det enbart vara nockhöjden som förändrats. 
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Vad gäller bedömning av särskilt skäl är det särskilda skäl som sökanden anger inte 
tillämpbart. Miljöförbundet bedömer att övriga särskilda skäl inte heller är tillämpbara. 
Sökanden har angett att anledningen till att ha balkongen där permanent är att denna 
ska stötta träden. Åtgärden som vidtagits kan möjligen istället försvagat träden. Finns 
behov för stöttning av träden kan detta göras utan en balkong som utökar 
hemfridszonen. 
Åtgärder som påverkar träden bör utföras i samråd med Länsstyrelsen. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att han vill förklarar några saker som han tycker inte stämmer i 
remissyttrandet.  
1- byggnaden har ingen förändring i storleken och alla murar sitter på samma punkter 
som var från 1934. Den enda förändringen är att byggnaden hade två våning innan och 
nu har bara en och tak formen har ändrat till ett vanligt plåttak från eternittegeltak. 
2- trädet som jag har satt fast balkongen i ligger mitt på min tomt och tillhör inte 
naturreservatet. Som bilaga finns karta där trädet placering och vattnets gräns finns 
redovisat. 
3- Sökanden är maskiningenjör och han anser att det sätt som han utfört balkongen på 
är det bästa som kan skydda både träd och byggnad. Balkongen sitter inte fast i 
byggnaden alls och utgör bara en stödroll mot trädet så att inte trädet ska ramla mot 
byggnaden. 
4- Sökanden ser flera fördelar till att behålla balkongen. Men om det kommer att bli mot 
något lag eller om det utgör ett hinder att jag få mitt bygglov, så kan han riva balkongen 
på kort tid. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen via kartgranskning och information från 
sökanden att trädet troligtvis inte står inne på naturreservat. Det är även högst troligt att 
flygfoton ser olika ut då byggnad tidigare haft två våningar och numer endast en.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl saknas 
och att förslag till beslut bör bli att ansökan avslås.  
 
Miljöbalken är en förbudslagstiftning. Inom strandskyddet är vissa saker förbjudna. 
Sedan kan man ge dispens(undantag) i vissa fall. I detta fall bedömer 
Stadsbyggnadsavdelningen att det finns betydande risk att balkongen skadar trädet. Det 
finns inte heller redovisat att den användning av balkongen som sökanden beskrivit, inte 
kan lösas på annat sätt. Bedömning görs därför att utökningen av hemfridszonen och 
skadan på trädet väger tyngre än sökandens enskilda intresse av att via balkongen 
kunna putsa fönster och renovera fasaden.  
 
Balkongen finns på platsen idag. Detta är alltså ett ärende i efterhand gällande redan 
uppförd åtgärd. Om ansökan avslås så bör balkongen tas bort så att inte 
tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst ska öppna ett tillsynsärende och 
förelägga om rättelse. (Besluta om att balkongen måste tas bort). 
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Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-10-07 
Sammanställning e-tjänst, bemötande vid kommunicering, inkom 2021-09-17 
Bilaga, karta tillhörande bemötande vid kommunicering, inkom 2021-09-17 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-09-15 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-08-23 
Fotografi, 1, inkom 2021-08-23 
Fotografi, 2, inkom 2021-08-23 
Situationsplan, inkom 2021-08-23 
Fasadritning, inkom 2021-08-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 2 904 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 272 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd/redskapsbod B 2021-

461 2021/2914 
 
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 förråd/redskapsbod i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till förråd/redskapsbod får endast tas i anspråk den yta som den upptar på 
marken/bryggan/stranden 
 
att villkora beslutet om dispens med: Byggnad ska vara tät undertill så att inte 
miljöfarliga ämnen kan läcka ut, alternativt ska miljöfarliga ämnen/verktyg/båtmotorer 
förvaras i täta kärl så att läckage inte kan ske till miljön. 
 
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 förråd/redskapsbod på fastigheten XXX, Med tanke på de 
återkommande stölder av utombordsmotorer som inträffat i Bjärnösundsområdet så 
önskar sökanden placera en mindre redskapsbod för att förvara motor, öskar, flytvästar 
etc. på sin brygga som är belägen inom kommunens fastighet XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från havet inom strandskyddat område.  
Marken är idag: brygga och strand på kommunal fastighet. Sökanden har servitut för 
brygga. Boden är en enkel låsbar redskapsbod med snedtak med måtten (bxdxh) 
213x130x173cm. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett:   
1. Platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften att anlägga en bod på bryggan. Ingen del av boden kommer att 
påverka strand eller strandskyddet. Allemansrätten och tillträdet till bryggan påverkas 
inte på något sätt. 
2. Den existerande bryggan utgör bebyggelse som gör att platsen för boden redan är 
avskuren från området närmast strandlinjen. Boden utgör ingen ytterligare avgränsning. 
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3. Boden måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför 
området. 
4. Åtgärden behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 
för att säkerställa förbindelse mellan fastland och fastigheten XXX på ön Bjärnö. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: ingen del av boden kommer att placeras på land eller inkräkta på något sätt 
på det fria friluftslivet. Ingen vattenverksamhet kommer att ingå för att montera boden.  
 
I samband med att de enskilda avloppen på Bjärnö ersattes med kommunalt VA år 
2018, så har det blivit möjligt att vistas på ön året runt. Det finns också numera mycket 
större behov av tillgång till färdmedel till ön året runt och att ha kvar utombordsmotor 
och utrustning i närheten av båt och brygga. 
 
Boende på Bjärnö hade tidigare möjlighet att låsa in utombordsmotorer i 
stamfastigheten XXX redskapsbod som är placerad på fastigheten XXX. Detta är inte 
längre aktuellt. Sökanden vill därför montera en enkel bod på bryggan alldeles intill 
bryggfästet där den inte kommer att påverka den visuella bilden av strandlinjen 
nämnvärt (enligt sökanden) och inte heller påverka strand, vatten eller mark. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har synpunkter angående 
ansökan.  
 
Utifrån strandskyddslagstiftningen ska man bedöma hur en åtgärd påverkar 
allmänhetens tillträde till platsen samt om djur- och växtliv påverkas väsentligt. Bodens 
placering på bryggan bedöms inte påverka allmänhetens tillträde till platsen i någon 
större utsträckning. När det gäller djur och växtliv bedöms placeringen av boden på 
bryggan inte påverka djur-och växtliv. Utifrån det resonemanget skulle man kunna anse 
att det finns förutsättningar att bevilja strandskyddsdispens. 
 
Tar man även i beaktande vad som är tänkt att förvaras i boden som båtmotorer, 
bränsledunkar så är vår bedömning att bodens innehåll kan ge ökad risk för en negativ 
påverkan på den omgivande miljön. Då platsen är obevakad kan även obehöriga göra 
åverkan på boden och föroreningar riskerar att spridas. Med detta resonemang bedöms 
platsen olämplig utifrån beaktande av de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalken 2 kap. 
3 och 6 §§ (försiktighetsåtgärder – bästa teknik och val av plats). Ett utsläpp kan i 
förlängningen även påverka djur- och växtliv negativt på platsen och därför bör ingen 
strandskyddsdispens beviljas. 
 
(Yttrande finns i sin helhet som beslutsunderlag) 
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Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att bruket av öppna småbåtar i skärgårdsmiljö medför risk för 
negativ miljöpåverkan. Genom att ta ur motor och bränsledunk när jag använder en 
sådan eller lyfta ur båtens elmotor när den används och förvara detta i den lilla boden, 
så minskar risken för utsläpp och negativ påverkan väsentligt. 
Risk för negativ miljöpåverkan i vid mening finns alltid när båtar med mekaniskt 
framdrivningsmaskineri tillåts, det kan vara för elektriska motorer där risk för 
batteriläckage eller tungmetallutsläpp kan föreligga eller för förbränningsmotorer där risk 
för bränslespill kan föreligga. 
 
Om man besiktigar småbåtar som ligger vid bryggor i skärgården så är de ofta 
påverkade av regn och sjöförhållanden och man kan se bränsledunkar ligga och flyta i 
kölsvinet eller på durkarna när vattennivån stiger i båten. 
Genom att lyfta ut motorn och dunken så minskar därmed risken för negativ 
miljöpåverkan istället. Man måste också beakta den minskade risken för skadegörelse 
och stöld som kan leda till omfattande miljöutsläpp av bränsle och oljor. 
En förvaring av utrustning i torr miljö minskar även slitage och underhållsbehov vilket i 
sig bidrar till mindre resursförbrukning och ett mer hållbart samhälle. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att både sökandens och Miljöförbundets 
argument kan tillämpas. En tredje instans har tagits in i form av kommunens 
miljöingenjör Jesper Bergman. Jesper menar att riskerna kan minskas i detta enskilda 
fall genom åtgärder på bygganden. Denna lösning har även diskuterats via 
telefonkontakt med Miljöförbundets handläggare.  
 
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. Särskilt skäl som kan tillämpas är att byggnaden för sin 
funktion behöver ligga vid vatten. De andra särskilda skälen är inte tillämpbara.  
För att säkerställa att miljön inte skadas enligt Miljöförbundets yttrande så beläggs 
dispensen med villkor: Byggnad ska vara tät undertill så att inte miljöfarliga ämnen kan 
läcka ut, alternativt ska miljöfarliga ämnen/verktyg/båtmotorer förvaras i täta kärl så att 
läckage inte kan ske till miljön. 
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-10-15 
Skrivelse, Bemötande MBV remissvar, inkom 2021-09-27 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-09-10 
Ansökan, inkom 2021-07-27 
Fotomontage, inkom 2021-07-27 
Fotografi, fasad, utseende en sida bod. inkom 2021-07-27 
Ansökan, sammanfattning i e-tjänsten, inkom 2021-07-27 
Karta, flygfoto, inkom 2021-07-27 
Fotografi, 1, inkom 2021-07-27 
Fotografi, 2, inkom 2021-07-27 
Fotografi, 3, inkom 2021-07-27 
Situationsplan, inkom 2021-07-27 

 
Beslutet skickas till: 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 7 497 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 273 Marieberg 1:3 (Recordvägen 32), Bygglov samt rivningslov för tillbyggnad 

av förskola samt nybyggnad miljöhus B2021-443 2021/2915 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov för tillbyggnad av förskola med stöd av 9 kap 31c § andra punkten 
Plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att bevilja bygglov för miljöhus med stöd av 9 kap 31b § Plan- och bygglagen 
(2010:900) 
 
att bevilja rivningslov för del av befintlig byggnad med stöd av 9 kap 34§ Plan- och 
bygglagen (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor efter att 
detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av förskola samt rivning på fastigheten Marieberg 
1:3 (Recordvägen 32), och nybyggnad miljöhus.  
 
Del av befintlig skolbyggnad i söder rivs och ersätts med ny byggnadskropp i två 
våningar. Tillbyggnad av skolan sker även i norr. 
 
Tillbyggnad i norr planeras med papptak och perfpoplåt samt träpanel. Tillbyggnad i 
söder planeras med svart papptak och fasad med fasadskiva i NCS S5010-G70Y. 
Fönster aluminium olivgrön samt grå. Beräknad bruttoarea för åtgärden är 1069 kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen reglerar användningen A-
allmänt ändamål. En våning och prickmark som en ram runt användningen A. 
Byggnadshöjd 4,5 m.  
 
Byggnaden byggs till med en tillbyggnad i norr och en tillbyggnad i söder. Tillbyggnaden 
i norr är i en våning tillbyggnaden inrymmandes utesov och kapprum. Tillbyggnaden i 
söder är mestadels i två våningar. Bottenplan innehåller bland annat flertalet lekrum, 
kapprum, allrum toaletter och kök. Plan två innehåller kontor, personalrum, toalett, 
vilorum, mötesrum och teknikutrymme.  
 
Miljöhus i väster är enligt situationsplanen placerad 100% på prickad mark.  
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Tillgänglighetsbeskrivning finns med redovisning att tillgänglighetskraven uppfylls.  
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Motivering av beslut 
 
Ansökan strider mot gällande detaljplan gällande våningsantal. En våning för mycket är 
enligt rättspraxis inte en liten avvikelse om inga andra förutsättningar redovisas.  
 
Bygglov 9 kap 31c§ och rivningslov med stöd av 9 kap 34§ plan- och bygglag 
(2010:900). 
 
9 kap 31c§ PBL. Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen men 
som är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse.  
 
Då byggrätten är begränsad av prickmark kan det vara ett effektivare utnyttjande av ytan 
att på en begränsad del av byggnaden tillåta två våningar istället för detaljplanens en 
våning. Detta för att inte bebygga större procent av skolgården med byggnader. Friytan 
för skolbarnen kan bedömas vara ett allmänt viktigt intresse i sammanhanget. Även 
miljöhusets placering på prickmark nära vägen är ett sätt att utnyttja skolgårdens 
”dåliga” ytor som är sämre för skolbarnen att vistas på. Det är också effektivare ur 
sophämtningssynpunkt om miljöhus är nära vägen och i närheten av den del av 
bygganden som innehåller kök/matlagning/beredning.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för rivningslov enligt 9 kap 34 § plan- 
och bygglagen (2010:900).  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler 
 
Byggnationen är lämplig för sitt ändamål och uppfyller god färg-, form- och 
materialverkan.  
 
Bedömning har gjorts att tillräckliga utrymmen för barn på skolgård går att anordna. Då 
en del av skolan rivs och ny del byggs på samma plats så är det endast en mindre del 
av skolgården som bebyggs nytt i denna ansökan.  
 
Byggnadsnämnden anser att utbyggnad av förskolan på detta sätt utan att ta mer friyta i 
anspråk, är att betrakta som ett allmänt intresse och att bygglov därmed kan beviljas 
med stöd av 9 kap 31c§ plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden anser det bättre att på 
begränsad del av ny byggnadsdel medge en avvikelse på våningsantalet än att mer 
friyta för förskolebarnen försvinner.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-10-11 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-08-27 
Bilaga, inkom 2021-08-27 
Fasadritning, inkom 2021-08-27 
Fasadritning, inkom 2021-08-27 
Sektionsritning, inkom 2021-08-27 
Planritning, inkom 2021-08-27 
Planritning, inkom 2021-08-27 
Detaljritning, inkom 2021-08-27 
Markplaneringsritning, inkom 2021-08-27 
Planritning, inkom 2021-08-27 
Situationsplan, inkom 2021-08-27 
Markplaneringsritning, inkom 2021-08-27 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-07-12 
Tillgänglighetsbeskrivning, inkom 2021-07-12 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-07-09 
Planritning, inkom 2021-07-09 
Planritning, inkom 2021-07-09 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 

 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta ärendets byggnadsinspektör med förslag på 
tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. Byggnadsinspektör i ärendet är Bertil Nyh. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar att ansökan ska beviljas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt förslag och finner att 
detta är nämndens mening. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamns kommun, Bodil Gustafsson, Rådhusgatan 10, 374 81 Karlshamn 
Fastighetsägare: Karlshamns Kommun  
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 91 736 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 274 Snickaren 7 (Tubba Torg 3), Snickaren 4 (Tubba Torg 1), Bygglov för 

tillbyggnad av bilförsäljning med lackverkstad och idrottsanläggning B2021-450 
2021/2925 

 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30§ plan- och bygglag (2010:900) då ansökan 
strider mot gällande detaljplan gällande byggnadshöjd. 
 
Upplysningar 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av bilförsäljning med lackverkstad och 
idrottsanläggning på Snickaren 4 och Snickaren 7 på fastigheten Snickaren 7 (Tubba 
Torg 3), Snickaren 4 (Tubba Torg 1). Till ansökan hör även lov för parkeringsplatser 
samt skyltar på byggnad.  
 
Byggnaden har en byggnadshöjd på 11,9m. Byggnaden föreslås utföras i materialen grå 
plåt på fasad och svart papptak. Beräknad bruttoarea för åtgärden är 2400 kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område A 272. Användning Gm- Garage och 
motorserviceändamål. Byggnadshöjd 8 m. 
 
Ledningsrätt finns över fastigheten Snickaren 7.  
 
Positivt förhandsbesked finns gällande användningen padelhall och plåtverkstad för 
bilanläggning finns dnr BN 2020-000198. Beslut daterat 2021-01-20 §4.  
Förhandsbeskedet är belagt med villkor:  

 Hallbyggnaden ska placeras på mark som får bebyggas och ej på prickmark 
(mark som icke får bebyggas). Byggnadsnämnden ser idrottsändamålet som ett 
lämpligt komplement till den användning som bestämts i detaljplanen, en 
avvikelse från detaljplanen som återfinns i plan- och bygglagen 9 kap 31 c §. 
Denna avvikelse kan bara tillämpas för användningsbestämmelser och inte för 
egenskapsbestämmelser. Det finns alltså ingen möjlighet att bygga på till 
exempel mark som inte få bebyggas eller att bygga högre än vad detaljplanen 
tillåter med stöd av denna avvikelse. 

 

 Bindande avtal ska ingås mellan fastighetsägaren och Karlshamn Energi AB 
avseende befintlig ledning (elkabel för lågspänning) inom fastigheten Snickaren 
7 och med denna samhörig ledningsrätt 1082-12/39.1. Avtalet ska precisera och 
reglera flytt, eventuellt inhämtande av tillstånd i samband med detta, kostnader 
(se Karlshamn Energis yttrande), ansökningar såsom lantmäteriförrättning 
avseende ledningsrättens justering etc. Avtalet ska vara undertecknat/ingått 
senast i samband med bygglovsansökan avseende rubricerad åtgärd. 
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Hallen placering har redigerats sedan förhandsbeskedet och är inte längre placerad på 
så kallad ”prickmark” som inte får bebyggas. Byggnadshöjden har dock höjts från den 
som schematiskt redovisades till förhandsbeskedet.  
 
Kontakt har tagits med Karlshamn Energi 2021-10-18 angående redovisning av avtal. 
Innan ärendet beslutas på byggnadsnämndens sammanträde kommer avtal att ha 
ingåtts och översänds till Stadsbyggnadsavdelningen av Karlshamn Energi. 
Diskussioner pågår.  
Vid sammanträdet informeras nämnden om att avtal har ingåtts. 
 
Befintlig byggnad på Snickaren 7 är placerad ca 6-7 m på prickad mark.  
 
På situationsplanen är 40 st parkeringsplatser redovisade varav ca 30-35 st är nya.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten, Miljöförbundet, Karlshamn Energi, och 
kommunens trafiksida.  
Yttranden har inkommit, se beslutsunderlag.  
 
Miljöförbundet framför bland annat att: 
Fastigheten Snickaren 4 är ett misstänkt förorenat område. På fastigheten Snickaren 4 
har fordonsrelaterad verksamhet bedrivits sedan 70-talet. Det kan misstänkas att 
föroreningar har uppkommit från bland annat läckage från parkerade fordon och 
avfallslagring. Även där marken varit belagd med asfalt, finns risk att föroreningar trängt 
ner till underliggande mark, eftersom asfalt inte är ett tätt material. Miljöförbundet vill 
uppmana ansvarig att kontakta miljöförbundets handläggare av misstänkt förorenade 
områden redan i planeringsskedet. 
 
Miljöförbundet bedömer att risken för allvarliga föroreningar inte är så pass överhäng-
ande att provtagning behövs göras innan schaktarbeten. Istället bör provtagning göras i 
samband med schaktning för de nya byggnaderna. Provtagning bör göras av relevanta 
analysparametrar och utföras av sakkunnig i samband med schakt och i samråd med 
miljöförbundet. Om föroreningar påträffas ska miljöförbundet underrättas enligt 10 kap. 
11 § miljöbalken. 
 
Miljöförbundet beskriver vidare information om idrottsanläggning, lackeringsverkstad 
gällande lukt, buller, kemikalier, anmälningsplikt m.m. 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
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Kommunicering 
 
Remissyttranden från Räddningstjänsten, Miljöförbundet, Karlshamn Energi, har 
kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att: 
- Brandskyddsdokumentation kommer att tas fram i samband med startbesked och 
eventuellt startsamråd. 
- Lågspänningskabel kommer att flyttas inom entreprenaden. Kontakt enligt yttrande från 
Karlshamn Energi kommer att beaktas. 
- Kontakt med Miljöförbundet kommer att utföras enligt deras yttrande i ett tidigt skede 
innan arbetena påbörjas. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Noteras. Avtal angående flytt av ledning krävs innan bygglov beviljas då detta är ett 
villkor i gällande förhandsbesked. Om villkoret inte uppfylls så gäller inte längre det 
positiva förhandsbeskedet gällande användningen.  
 
Motivering av beslut 
 
Användningen padel- idrott strider mot gällande detaljplans bestämmelser men är redan 
prövad i gällande förhandsbesked. Frågan om användningen ska därför inte prövas igen 
i detta bygglov.  
 
Detaljplanen medger en högsta byggnadshöjd på 8 meter. Enligt ansökan vill sökanden 
bygga en byggnad som är 11,9 meter. Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att 3,9 
meter högre än vad planen medger inte är en liten avvikelse. Sökanden har motiverat 
denna höjd för att kunna ha padelbanor som är godkända för tävlingar. 
  
Sökanden relaterar i sin ansökan om annat ärende där bygglov beviljats med liten 
avvikelse vad gäller byggnadshöjden. I det ärendet gällde 7,6 m byggnadshöjd i 
detaljplanen och byggnaden var 9,1 m hög. Skillnad: 1,5 m. I nu aktuell ansökan medger 
planen en höjd på 8 m och byggnaden är föreslagen 11,9 m vilket ger en skillnaden på 
3,9 m. Alltså nästan 4 meter mer än detaljplanen medger. Avvikelsen är i detta ärende 
betydligt större än i det andra ärendet varvid några paralleller inte ska dras. Det ärendet 
är inte prejudicerande. Alla ärenden ska hanteras utifrån deras egna förutsättningar och 
det ärendets avvikelser.  
 
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 inte kan ges 
då avvikelsen på 3,9 m från gällande detaljplans bestämmelse om byggnadshöjd inte är 
att betrakta som liten. 
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Upplysningar 
 
Om bygglov beviljas kan åtgärden kräva tillstånd av eller anmälan till Miljöförbundet då 
fastigheten är potentiellt förorenad.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-10-18 
Remissvar, inkom 2021-09-14 
Remissvar, inkom 2021-09-07 
Remissvar, inkom 2021-08-31 
Bilaga, inkom 2021-08-31 
Remissvar, inkom 2021-08-31 
Situationsplan, inkom 2021-08-25 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-08-19 
Fasadritning, inkom 2021-08-19 
Fasadritning, inkom 2021-08-19 
Sektionsritning, inkom 2021-08-19 
Planritning, inkom 2021-08-19 
Planritning, inkom 2021-08-19 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-08-19 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-07-15 
Fotomontage, inkom 2021-07-15 
Fotomontage, inkom 2021-07-15 
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras för överläggning 10:27 – 10:29. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: J N Von Bergen & Son AB, XXX, Ronnebygatan 1, 374 35  Karlshamn 
Kontrollansvarig: XXX, Ronnebygatan 13, 37535 Karlshamn 
 
För kännedom: Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg  
 
Avgift: 4 840 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 275 Giltighetstid för nybyggnadskarta 2021/2724 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna nedanstående redovisning av Stadsbyggnadsavdelningens arbetssätt 
gällande nybyggnadskarta samt att fastställa en giltighetstid för nybyggnadskartor i 
Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet 
Stadsbyggnadsavdelningen har upplevt att det behövs ett beslut för 
nybyggnadskartornas giltighetstid istället för enbart rådande praxis. Det behöver även 
fastställas arbetssättet runt detta och hur vissa delar ska debiteras.  
 
Förutsättningar 
Nybyggnadskartan är en handling som upprättas i samband med nybyggnation av en- 
eller flerbostadshus, fritidshus, kontor eller industribyggnader och är en del av 
underlaget vid ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan utgör ett underlag för 
upprättande av situationsplanen. 
 
Nybyggnadskartan finns inte som färdig produkt utan tas fram i samband med 
beställning. Nybyggnadskartan visar bl.a. fastighetens gränser, de faktiska 
förhållandena på plats och redovisar också gällande planbestämmelser. 
 
Det finns ett behov av beslut rörande giltighetstid för nybyggnadskarta och möjlighet att 
kräva kontroll och revidering av nybyggnadskarta. Det finns också behov av beslut 
rörande hur kostnader för utfört arbete, med kontroll och revidering, ska debiteras. 
 
I dagsläget finns inget beslut om giltighetstid för nybyggnadskartan. Praxis har varit att 
nybyggnadskartan har följt bygglovets giltighetstid, alltså 2 år. 
 
Redovisning av förslag 
Förslag till giltighetstid, kontroll och revidering: 

• nybyggnadskartan har en giltighetstid på 2 år, om inga större förändringar skett 
på eller omkring berörd fastighet.  

• under giltighetstiden, 2 år, kan bygglovshandläggaren eller sakägare begära 
komplettering av nybyggnadskarta om det misstänks att större förändringar, som 
kan påverka bygglovsbeslutet, har skett. (kostnad för komplettering enligt 
nuvarande taxa tillkommer) 

• efter giltighetstidens utgång ska nybyggnadskarta, som är max 5 år, kontrolleras 
och revideras innan den kan användas som underlag för situationsplan i bygglov 
där nybyggnadskarta krävs. (timkostnad för kontroll och revidering tillkommer) 

• efter 5 år ska en ny karta beställas. 
 
Förslag på debitering av kostnader för kontroll och revidering av nybyggnadskartan: 

• Kontroll och revidering av nybyggnadskarta, mellan 2-5 år, debiteras efter 
nedlagd tid, timdebitering, då arbetet kan innebära olika stora insatser, i frågan 
om mätning och kartuppdatering. Med nuvarande praxis, har under senaste 5-
årsperioden, endast en nybyggnadskarta för samma fastighet beställts. 
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Prisjämförelse: 

• Kostnad för nybyggnadskarta under 2000 m2 är idag 7497 kr. 
• Uppskattat pris för kontroll och revidering av nybyggnadskarta, med 

timdebitering, är ca 5000 kr. 
 
Motivering av beslut 
Det finns ingen giltighetstid för nybyggnadskartor inskriven i plan- och bygglagen. Enligt 
12 kap 4 § PBL. Ska byggnadsnämnden, tillhandahålla en sådan karta 
(nybyggnadskarta) om sökanden begär det. Enligt 9 kap 21 § ska en ansökan om lov 
eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar och 
andra uppgifter som behövs för prövningen. Det är upp till byggnadsnämnden att 
bedöma vilka handlingar som krävs för att ansökan ska vara komplett. Exempelvis när 
nybyggnadskarta krävs. Tidigare beslut från byggnadsnämnden finns i denna fråga. 
 
En giltighetstid för nybyggnadskartor behövs för att säkerställa en likabehandlingsprincip 
samt för att upprätthålla en kvalité i det underlag som används som underlag för 
beviljade bygglov. Förslaget i redovisningen möjliggör en kontroll/uppdatering vid visst 
kartmaterial där inga större förändringar skett. Detta för att inte kräva bättre underlag av 
den sökanden vid ett bygglov, än vad som är nödvändigt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Mätningsingenjör Håkan Dagnell 
Bygglovsarkitekt Sofi Ridbäck 
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§ 276 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om 
 

 Utbildning gestaltad livsmiljö och demokrati 

 Föredrag för vänsterpartiet 

 Lunchföreläsning för BTH-studenter 

 Byggpaket Blekinge 

 Viking Timber 

 Grupputveckling post corona. Medarbetare har möjlighet att arbeta hemifrån, 
detta kommer utvärderas. 

 Östra Piren uppdatering 

 Studiebesök i punkthuset vid Stationsområdet 

 Utbildning Länsstyrelsen i Växjö 
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§ 277 Redovisning av delegationsbeslut 3:e november 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 2021-09-29 – 2021-10-19. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2021-09-29 – 2021-10-19 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2021-09-29 – 2021-10-19 ByggR 
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§ 278 Underrättelser från Lantmäteriet 3:e november 2021/83 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2021-10-06 Matvik 1:123 Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från Matvik 

1:123 och anslutning enligt 42a AL. 

K21177 

 

2021-10-06 Högaböke 1:4 och 

Högaböke 1:16 

Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsbestämning 

berörande Högaböke 1:4 och 1:16. 

Fastighetsreglering berörande 

Högaböke 1:4 och 1:16. 

K21102 
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§ 279 Handlingar för kännedom 3:e november 2021/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2021-09-29 – 2021-10-19 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2021-09-29 – 2021-10-19 ePhorte 
Handlingar för kännedom 2021-09-29 – 2021-10-19 ByggR 
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§ 280 Beslutsuppföljning 3:e november 2021/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2021-10-19 
Ärenderapport mätning 2021-10-20 
 


