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§ 281 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Lars Hasselgren (M) till att justera protokollet. 
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§ 282 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 283 Information från näringslivsenheten 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Etableringschef Mathias Wijk är inbjuden till dagens sammanträde för att informera om 
pågående projekt inom näringslivsenheten. Han arbetar huvudsakligen med 
företagsetableringar. 
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§ 284 Ekonomisk rapport januari - oktober 2021 2021/362 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa ekonomirapport för perioden januari-oktober 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämndens verksamheter har upprättat ekonomirapport för perioden januari-
oktober 2021.  
 
Byggnadsnämndens verksamheter lämnar en prognosavvikelse om plus 1 200 tkr helår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Ekonomisk rapport för byggnadsnämnden januari-oktober 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Verksamhetsstrateg Annelie Gustavsson 
Verksamhetscontroller Annette Ericsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 285 Rörmokaren 3 (Boktryckargatan 1), Tidsbegränsat bygglov för ändrad 

användning till gym och för skyltar på industribyggnad i 10 år B2021-618 
2021/3123 

 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen, eftersom inte luftmätningar och historisk 
inventering hunnit utföras av byggherren innan byggnadsnämndens sammanträde. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till gym och bygglov för 
skyltar på industribyggnad i 10 år på fastigheten Rörmokaren 3 (Boktryckargatan 1).  
 
Ansökan avser ändrad användning i två plan. I bottenplan ska entré och 
omklädningsrum vara och på övervåningen ska gymmet vara. Behovet av invändiga 
ändringar är begränsat, några mindre innerväggar ska byggas för att avgränsa 
verksamheten samt rotationsport ska byggas i entrén. Det finns hyreskontakt för 10 år 
och ett permanent bygglov bedöms inte lämpligt att pröva eftersom detaljplanen anger 
industriändamål. Angiven bruttoarea för åtgärden är 700 kvm. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Gällande detaljplan är A 153 från 1961 
som anger industriändamål. Fastigheten är ej riskklassad enligt Länsstyrelsens kartskikt 
med angivna potentiella föroreningar från tillverkning av plast- polyester och grafisk 
industri. Senast användning av lokalerna har varit reklamföretag i form av Maxi reklam. 
Tidigare har det enligt relationsritningar varit bokbinderi i lokalerna. 
 
Yttranden  
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet, Räddningstjänsten, Karlshamn energi och 
Gatuingenjör. Miljöförbundet har yttrat sig med erinran, de anger att luftmätning och 
historisk inventering av tidigare verksamhet i lokalerna måste utföras. 
Räddningstjänsten har yttrat sig med, erinran, de anser inte att 
brandskyddsbeskrivningen är helt färdigställd samt att befintligt brandskydd behöver 
utredas innan ombyggnation påbörjas. 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig fram till och med 2021-11-21. Granne har 
inkommit med erinran mot skyltar som han är rädd ska blända och störa honom.  
 
Kommunicering 
 
Negativt granneyttranden med erinran om skylt har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att skylten inte kommer att vara belyst och inte kommer påverka 
grannen. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse. 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att skylten inte kommer att blända eller 
störa granne med erinran. 
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Motivering av beslut 
 
Det bedöms lämpligt att historisk inventering med kartläggning av potentiella 
föroreningskällor samt luftmätningar görs av miljökonsult samt att resultaten utvärderas 
innan beslut på ansökan fattas. Detta för att säkerställa och minimera riskerna för att 
våra kommuninvånare kommer att träna i en miljö där de riskerar kontamineras, 
påverkas eller skadas av tidigare verksamhets eventuella föroreningar som kan ha 
lämnats kvar i lokalerna. Fastigheten är potentiellt förorenad enligt Länsstyrelsens 
kartskikt på grund av grafisk industri och tillverkning av plast och polyester. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-11-22 
Remissvar Räddningstjänsten, med erinran, inkom 2021-11-19 
Remissvar Miljöförbundet, med erinran, inkom 2021-11-11 
Remissvar Gatuingenjör, med erinran, inkom 2021-11-11 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-11-07 
Bullermätning under full produktion i kringliggande lokaler 8 november, inkom  
2021-11-08 
Bullermätning fredag 5 november under mindre produktion i närliggande lokaler, inkom 
2021-11-07 
Parkeringsredovisning, inkom 2021-11-07 
Bemötande av grannens yttrande med erinran från sökande, inkom 2021-11-07 
Planritning, inkom 2021-11-05 
Illustrationsplan, inkom 2021-11-05 
Illustrationsplan, inkom 2021-11-05 
Parkeringsredovisning, inkom 2021-11-05 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-11-05 
Situationsplan, inkom 2021-11-05 
Fotomontage, inkom 2021-11-05 
Tillgänglighetsbeskrivning, inkom 2021-11-05 
Yttrande, inkom 2021-11-05 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-11-04 
Situationsplan, inkom 2021-11-04 
Fotomontage, inkom 2021-11-04 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-11-04 
Parkeringsredovisning, inkom 2021-11-04 
Ansökan, inkom 2021-11-04 
Bilaga, inkom 2021-11-01 
Verksamhetsbeskrivning, inkom 2021-11-01 
Fotografi, inkom 2021-10-26 
Fotografi, inkom 2021-10-26 
Fotografi, inkom 2021-10-26 
Fotografi, inkom 2021-10-26 
Planritning, inkom 2021-11-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsinspektör Adam Lorentsson 
Sökanden: Justgym Nordic AB, XXX, Christopher Schrödersgatan 18, 374 36  
Karlshamn 
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§ 286 Karlshamn 5:1 (XXX), Förhandsbesked för nybyggnad av övrigt B2021-536 

2021/3125 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 28 § plan- och bygglagen (2010:900) besluta om anstånd tills 
pågående planarbete gällande områdesbestämmelser för Väggaparken har avslutats. 
 
Upplysningar  
 
9 kap. 28 § plan- och bygglagen (2010:900) Om ett ärende om lov eller 
förhandsbesked avser en byggnad eller ett markområde som omfattas av en ansökan 
om expropriationstillstånd eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en 
detaljplan eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om 
lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har 
avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat planarbetet 
inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till 
byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan 
dröjsmål. 
 
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 förhandsbesked för nybyggnad av övrigt på fastigheten Karlshamn 5:1 
(XXX). 
 
Förutsättningar 
 
Ansökan/Läge 
XXX ligger i Väggaparken, som är riksintresse för kulturmiljövården, cirka 2 km från 
centrala Karlshamn. Kommunen är markägare och sökanden arrenderar det område 
som förhandsbeskedet avser. Sökanden vill bygga garage med förråd på 96m2. 
 
Platsen ligger idag utanför detaljplanerat område. 2021-01-20 beslutade 
byggnadsnämnden att påbörja arbetet med att ta fram områdesbestämmelser för 

Väggaparken. Förslaget var ute på samråd 16 augusti till 6 september 2021. 
Områdesbestämmelserna syftar till att säkerställa riksintresse för kulturmiljön inom 
Väggaparken, Karlshamn, samt att hitta lämplig tomtavgränsning för de arrendetomter 
som finns i området. Områdesbestämmelserna ska utgöra underlag för 
ställningstaganden i samband med bygglov, fastighetsbildning och fortsatt planering.  
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Kommunicering 
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har strängt framfört att han vill ha ett ja eller nej på sin ansökan om 
förhandsbesked. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att lämna ärendet på anstånd för att 
invänta pågående utredningar för områdesbestämmelse, med stöd av 9 kap. 28 § plan- 
och bygglagen (2010:900).  
 
Motivering av beslut 
 
Ansökt byggnation ligger inom känslig område för natur- och kulturvärden. 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att besluta om 
anstånd tills pågående planarbete gällande områdesbestämmelser för Väggaparken har 
avslutats. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-08 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-09-10 
Situationsplan, inkom 2021-09-10 
Beslut om att starta planarbetet, BN § 9/2021, daterat 2021-01-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Emmy Wallmark 
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§ 287 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus B2021-543 

2021/3116 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken (1998:808) ge dispens från 
bestämmelserna i 7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av fritidshus i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som fastighetens yta upptar 
vid datum för beslut om dispens.  
 
Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten XXX. På tomten finns idag befintligt fritidshus 
som sökanden planerar att riva och ersätta med nytt fritidshus på i stort sett samma 
plats.  
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från vattendraget/sjön Vittgyl inom 
strandskyddat område.  
Marken är idag: använd tomt till fritidshus. Enligt sökanden är det nuvarande fritidshuset 
förfallet och är i rivningsskick. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Fritidshuset ligger i blandad löv och barrskog, med en grusväg som leder upp 
till huset. Området brukas som skogsbruk av tidigare ägare.  Fritidshuset ligger med en 
granne helt nära (tomterna går ihop), men annars enskilt. Fritidshuset ligger 80 meter 
från den lilla sjön Vittgyl. Till sjön går en liten bäck. Både sjön och bäcken ligger på 
andra sidan av grusvägen, som ligger placerad framför huset. 
 
Sökanden beskriver att de önskar en öppen tillgång till natur och sjö, och därför kommer 
det inte att byggas staket, eller anläggas tomt runt huset. Skogen förblir helt intakt och 
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ska ingå som "tomt" till fritidshuset.  
Sökanden menar vidare att växt- och djurlivet inte blir påverkat och vill försöka att 
respektera och värna om naturen så mycket som överhuvudtaget är möjligt. Detta gör 
de exempelvis genom att säkra att inga träd behöver vältas när de bygger, och att de 
utnyttjar placeringen av det nuvarande huset till att bygga nytt på. 
 
Allmänheten påverkas inte, då vägen till sjön inte påverkas av att det nuvarande 
fritidshuset rivs och byggs upp igen. Allmänheten bibehåller samma tillgång till skog och 
sjö, som de har i nuvarande tillstånd. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-11-08 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-11-03 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-09-15 
Fotografi, inkom 2021-09-15 
Fasadritning, inkom 2021-09-15 
Fasadritning, från sidan, inkom 2021-09-15 
Fasadritning, framifrån, inkom 2021-09-15 
Fasadritning, från sidan, inkom 2021-09-15 
Fasadritning, bakifrån, inkom 2021-09-15 
Övrigt, offert, inkom 2021-09-15 
Planritning, grund, inkom 2021-09-15 
Karta, inkom 2021-09-15 
Skrivelse, fastighetsrapport LM, inkom 2021-09-15 
Situationsplan, inkom 2021-09-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Ombud: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 9 996 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 288 XXX, Strandskyddsdispens för ändrad användning av komplementbyggnad 

m.m. B2021-558 2021/3119 
 
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 1. ändrad användning av byggnad, 2 
tillbyggnad av byggnad med entré/hiss och uterum 4. tillbyggnad av byggnad, i 
huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet. ( Punkt 3 har sökanden 
tagit tillbaka och punkt 5 kräver inte dispens) 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta byggnader och tillbyggnader 
upptar på marken. Total tomtplatsavgränsning för privat område bör göras i samband 
med ansökan om punkt 3 som sökanden kommer att återkomma med.  
 
Upplysningar 
 
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. 
 
För att få utföra vissa av åtgärderna så krävs även beviljat bygglov och givet 
startbesked.  
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för 1. ändrad användning av byggnad, 2 tillbyggnad av byggnad med entré/hiss och 
uterum 4. tillbyggnad av byggnad,5. Takbyte/reparation takkonstruktion, i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet (punkt 3 har sökanden tagit tillbaka) på 
fastigheten XXX.  
 
1. Ändra användning på en utav gamla industribyggnaderna. Byggnaden planerar 
sökanden att använda för verksamhet i form av hästmassage /fysioterapeut för hästar. 
Verksamheten ska ta emot hästar 1-2 dagar i veckan. Kunden kommer med hästen till 
Granefors och en hästbehandling tar ca 1 timme. Inga hästar kommer att vara 
uppstallade eller övernattande utan kunden tar med dem hem direkt efter behandlingen. 
Inget tillstånd krävs utav länsstyrelsen för denna typ utav verksamhet. 
2. Tillbyggnad med ett uterum vid huvudbyggnaden på XXX. Ett inglasat vinterbonat 
uterum skall byggas i anslutning till vån 2. 
4. Tillbyggnad utav XXX. Utbyggnad utav huskropp, utbyggnad utav uterum, byggnad 
utav carport och förråd. 
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5. Reparation takkonstruktion på en utav industribyggnaderna. Byte utav befintlig 
upprostad takkonstruktion och plåttak mot träkonstruktion och plåttak. Takfoten skall 
förlängas ut för att skydda tegelfasad. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Mieån inom strandskyddat område. 
Marken är idag: Området har tidigare varit ett inhägnat område med äldre byggnader för 
t.ex. lager och industri m.m.  
 
Samtliga byggnader på fastigheten är enligt sökanden uppförda innan 1975. Första år 
som det användes är 1618. De flesta byggnaderna är från 1800 talet och tidigt 1900 tal. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Sökanden redovisar vidare 
att fastigheten ligger precis vid vattenkanten där allmänheten aldrig har haft tillträde.   
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Fastigheten angränsar enligt följande Norra sidan: Mot löv och barrskog, 
Östra Sidan: Mot Graneforsvägen, Södra Sidan: Mot Miån, Västra Sidan: Mot 
Bruksvägen och brant bergssluttning. All mark till fastigheten uppfattas som tomtmark & 
industrifastighet så det finns inga stränder eller bryggor. 
 
Det är en industrifastighet med anor sedan 1618 och har inte varit tillgänglig till 
allmänheten. Det finns bilder från 1905 där staket är uppfört längs vägen utmed Miån 
hela vägen från Bruksvägen som avgränsat tillgängligheten till vattnet helt. Sedan är det 
en före detta industri som aldrig varit tillgänglig för allmänheten. Detta finns 
dokumenterat på otaliga fotografier och flygbilder. 
 
En översiktlig kortare arkivsökning har gjorts på fastigheten XXX. Inga ärenden om 
bygglov eller strandskyddsdispens hittades. Arkivsökningen är dock inte fullständig.  
XXX avstyckades år 2003 från XXX. Inga ärenden om strandskydd eller bygglov finns 
med datum senare än år 1960.  
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och framför bland annat att de 
inte har något att erinra mot att dispens beviljas av de planerade förändringarna av 
byggnaderna under förutsättning att området idag inte är tillgängligt för allmänheten. 
Miljöförbundet saknar kunskap om så är fallet. Att det anges på skylt att obehöriga inte 
har tillträde till passagen söder om huset indikerar på att allmänhet har tillträde till 
området fram till skylten. Djur och växtliv bedöms inte påverkas av dessa åtgärder. 
Reparationer av takkonstruktionerna bedöms inte vara förbjudet enligt 
strandskyddslagstiftningen. 
 
För utvidgning av trädgård på ytor norr och väster om lägenheterna och tillhörande 
parkeringsplats bedöms detta utöka hemfridszonen på ett område som allmänheten har 
tillgång till idag. Utifrån historiska flygfoto från 1970 bedöms att detta område inte har 
hävdats som trädgård, möjligtvis bortsett från ungefärligt område söder om den blå 
markeringen i kartan som hör till detta yttrande. För områdena norr och väster om 
markeringen bedöms det inte finnas tillämpligt särskilt skäl för dispens för utvidgning av 
trädgård. Om sökanden kan stödja sig på ett annat särskilt skäl som kan godtas behöver 
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då en naturinventering göras för att få kunskap om åtgärderna väsentlig påverkar 
förutsättningarna för växt -eller djurliv. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
1. Allmänheten har idag inte tillgång till området och har inte haft det sedan industrin 
byggdes och det finns bilder från tidigt 1900 tal som tydligt visar det. Det är solklart om 
man besöker platsen att man inte kan gå igenom utan att passera 2 m från ytterdörren, 
förbi garage och trädgård där hundarna är lösa. Så det har aldrig varit tillgängligt till 
allmänheten innan strandskyddslagen tillträdde och du är inom en klar hemfridszon. 
Skylten de refererar till sitter 150 - 200m bort vid vägens början.  
 
2. Gällande punkt 3 ändring utav trädgård så tar vi bort och stryker detta i denna 
förfrågan så får vi ta det separat. Det är mindre viktigt och det är trädgård där idag med 
gräsmattor på de flesta ytor även om det en trädkronor över som skymmer. Jag har 
uppdaterad filerna, hoppas det funkar med det. 
 
I relation till Miljöförbundets remissvar om att kontakta länsstyrelsen om kulturhistoriska 
byggnader så ringde jag dit och pratade med dem idag. De hade inga synpunkter eller 
speciella krav i relation till att bevara byggnaderna från kulturhistoriskt perspektiv. Sedan 
kan man tillägga att de reparationer och renoveringar utav byggnader som är gjorda är 
med speciellt fokus att bevara den gamla stilen. (Specialhyvlad panel enligt 
ursprungsmåtten, dörrar / portar har utförts enligt de gamla mönster och färger, fönstren 
har renoverats tillbaka till original spröjs mönster etc.) 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det verkar troligt att allmänheten inte 
haft tillträde till området då det historiskt sett varit industri och inhägnad område. Frågan 
om kulturmiljö kommer att utredas vidare i kommande bygglovshantering. Noteras att 
punkt 3 stryks ur ansökan.  
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger. Punkt 3 utgår ur ansökan och punkt 5 kräver inte dispens då 
det inte är förbjudet enligt miljöbalken.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-11-08 
Sammanställning e-tjänst, bemötande kulturmiljö, inkom 2021-11-02 
Sammanställning e-tjänst, bemötande, inkom 2021-11-02 
Rev situationsplan, efter kommunicering remissyttrande, inkom 2021-11-02 
Bilaga, punkt 3 utgår, inkom 2021-11-02 
Remissvar, Miljöförbundet, inkom 2021-10-29 
Bilaga, punkt 1, inkom 2021-10-07 
Bilaga, punkt 5, inkom 2021-10-07 
Bilaga, punkt 4, inkom 2021-10-07 
Bilaga, punkt 2, inkom 2021-10-07 
Sammanställning e-tjänst, ursprunglig ansökan, inkom 2021-09-26 
Fotografi, Historiska foton från sent 1800 tal och tidigt 1900 tal, inkom 2021-09-26 
Fotografi, Flygfoto, inkom 2021-09-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 9 996 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2021-11-24 

Sida 18(35) 

 
 
§ 289 XXX, Bygglov för nybyggnad av byggnad för frisersalong, lager och elfirma 

B 2021-522 2021/3120 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av byggnad för frisersalong, lager och elfirma på 
fastigheten XXX. 
 
Byggnad planeras att utföras med grå plåtfasad och svarta betongpannor på tak. Ca 1/3 
av bygganden utgörs av frisersalong och resterande är lager och garage.  
 
Beräknad bruttoarea för åtgärden är 250 kvm.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. Förrättning pågår hos 
Lantmäteriet att stycka del av fastigheten XXX till egen fastighet runt ansökt byggnad. 
Förrättningen är inne i sitt slutskede. Platsen är idag helt obebyggd och ansökan avser 
därför en lokaliseringsprövning enligt plan- och bygglagen.  
 
Ny byggnad placeras mellan två befintliga fastigheter bebyggda med byggnader. 
Fastigheten i väster ägs av sökanden.  
 
Sökanden har redovisat dagvattenhantering, väganslutning och parkeringsmöjligheter. 
Bygganden ska anslutas till enskilt vatten- och avlopp.  
 
Området är i kommunens översiktsplan med i området för L- Ringamåla- och västra 
skogsbygden.  
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
Fastighetsägaren har fått information via remiss grannar om ansökan.  
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Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer lokaliserings- och utformningskraven enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och 
bygglagen.  
 
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Byggnationen anser följa intentionerna med kommunens översiktsplan.  
 
Upplysningar 
 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst gällande 
enskilt avlopp.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-11-08 
Parkeringsredovisning, inkom 2021-09-26 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-09-04 
Fasadritning, inkom 2021-09-04 
Fasadritning, inkom 2021-09-04 
Planritning, inkom 2021-09-04 
Situationsplan, inkom 2021-09-04 
Sektionsritning, inkom 2021-09-04 
Planritning, inkom 2021-09-04 
Fasadritning, inkom 2021-09-04 
Fasadritning, inkom 2021-09-04 
Fasadritning, inkom 2021-09-04 
Markplaneringsritning, inkom 2021-09-04 
Markplaneringsritning, inkom 2021-09-04 
Sektionsritning, inkom 2021-09-04 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-09-04 
Verksamhetsbeskrivning, inkom 2021-09-04 
Dagvattenshantering redovisning, inkom 2021-09-04 
Tillgänglighetsbeskrivning, inkom 2021-09-04 
Karta, inkom 2021-09-04 
Planritning, inkom 2021-09-04 
Övrigt, inkom 2021-09-04 
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För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 

 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. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
Kontrollansvarig: XXX  
 
 
Avgift: 28 337 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 290 Stilleryd 2:91, Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning, skylt, 

skärmtak samt mur och plank B2021-547 2021/3124 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30§ och 2 kap 9§ plan- och bygglag. 
 
Upplysningar 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning, skylt, 
skärmtak/väderskydd samt mur och plank på fastigheten Stilleryd 2:91. 
 
Drivmedelanläggningen består av cistern samt två väderskydd och teknikrum/container. 
Drivmedlet är biogas i ovanjordisk cistern. Skylt är prispylonskylt ca 8 m hög och 2 m 
bred.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen för området har 
användningen industri och restaurang. Detaljplanen vann laga kraft 2012-12-29.  
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Miljöförbundet, Räddningstjänsten och Karlshamn Energi.  
Yttranden har inkommit, se beslutsunderlag. 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
 
Räddningstjänstens synpunkter 
Stilleryd 2:91 
Äldre TSA skrifter placerar tankstationer 10 meter ifrån en väg med hastigheten på 
50km/h, den planerade tankstationen bör placeras längre in på tomten. 
På situationsplanen anges betongssuggor som påkörningsskydd. I kompletterande svar 
anges vägräckesbalk. Räddningstjänsten anser att påkörningsskydd ska utgöras av ett 
hinder som är fast monterat och täcker för att hindra fordon att ramma cisternen, typ 
vägräckesbalk. 
 
Gemensam bedömning gällande Stilleryd 2:86 och 2:91 
På fastigheterna Stilleryd 2:86 och Stilleryd 2:91 finns idag aktiva bygglovsärenden. Då 
det på Stilleryd 2:91 planeras att anlägga en drivmedelsanläggning med fordonsgas 
lyftes frågan om skyddsavstånd till närliggande fastigheter. Karlshamns kommun har 
efterfrågat en gemensam bedömning gällande de båda fastigheterna 
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Stilleryd 2:86 och 2:91 
Enligt Energigas publikation ”Tankstationer för metangasdrivna fordon, TSA 2010” samt 
senare version TSA 2015 ska det finnas ett skyddsavstånd på 25 meter från cistern till 
annan allmän byggnad. Vid granskning av bifogade ritningar för planerad byggnation på 
båda fastigheter uppfylls inte detta avstånd. Den senaste versionen, TSA 2020, har 
Räddningstjänsten inte tillgång till, men den aktuella rekommendationen gällande 
skyddsavstånd i denna publikation bör efterföljas. Det ska noteras att detta avstånd 
gäller till byggnader på alla kringliggande fastigheter, och inte enbart för byggnader på 
fastigheten Stilleryd 2:86. 
 
Den sökande avser följa Energigas Sveriges anvisningar, LNGA. Räddningstjänsten 
anser att det är Energigas Sveriges anvisningar TSA som ska följas. LNGA avser 
anläggningar och TSA avser tankstationer för metangasdrivna fordon. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har i flertalet skrivelser till Räddningstjänsten gett mer information och 
beskrivit situationen.  
 
Stadsmiljöavdelningens svar på bemötande 
Räddningstjänsten har läst de inkomna skrivelserna med kompletteringar och har 
inkommit med tillägg till sitt yttrande. De skriver att med anledning av den inkomna 
informationen så gör de bedömning att säkerhetsavstånd uppnås.  
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden strider mot gällande detaljplan. Användningen drivsmedelsanläggning är inte 
förenlig med planens bestämmelser om industriändamål. Planen vann laga kraft 2012-
12-29. På boverkets hemsida går det att läsa att vid dagens planer, under användningen 
industri, att ”Bränslepumpar eller dylikt som betjänar verksamheter inom området för 
Industri ryms inom användningen. Däremot ingår inte drivmedelsförsäljning till 
allmänheten, som istället ska planeras som Drivmedel.” Om man går in i 
planbestämmelsekatalogen och läser för planer startade för åren 2002-2012 står att 
försäljning av drivmedel hör till användningen Bilservice.  
 
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 i 
detta fall då det inte är en liten avvikelse och inte förenligt med planens syfte. En annan 
användning är aldrig att betrakta som en liten avvikelse.  
 
Genomförandetiden för planen har inte löpt ut så det går inte att säga att det är en 
annan lämplig användning enligt 9 kap 31c § punkt 2 plan- och bygglagen.  
 
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. Bedömning har gjorts i ärende att åtgärden inte är att betrakta som ett 
gemensamt behov eller allmänt intresse.  
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Då detaljplanen inte har godkänt användningen drivmedelsanläggning så har inte heller 
gällande riktlinjer och skyddsavstånd hanterats i planläggningen. Användningen industri 
och restaurang signalerar i sig själv att det bör göras en prövning av industrin och om 
den kan ligga bredvid en restaurang som drar mycket människor.   
 
Stadsbyggnadsavdelningen har nyss beviljat planenligt bygglov på grannfastigheten.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-11-22 
Epostmeddelande, inkom 2021-11-19 
Remissvar, inkom 2021-11-19 
Remissvar, inkom 2021-10-29 
Remissvar, inkom 2021-11-01 
Remissvar, inkom 2021-10-06 
Remissvar, inkom 2021-10-04 
Remissvar, inkom 2021-09-27 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-09-17 
Situationsplan, inkom 2021-09-17 
Fasadritning, inkom 2021-09-17 
Planritning, inkom 2021-09-17 
Nybyggnadskarta, inkom 2021-09-17 
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2021-09-17 
Bilaga, inkom 2021-09-17 
Övrigt, inkom 2021-09-17 
Skrivelse, inkom 2021-10-25 
Remissvar, inkom 2021-09-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Gasum AB, XXX, Gjuterigatan 1 B, 582 73  Linköping 
Fastighetsägare: Bodehus Industri AB, Giselbergsvägen 246-8, 374 50 Asarum 
Kontrollansvarig/kontaktperson: XXX c/o Engborg & partners AB, Lagerbringsgatan 3, 
412 57 Göteborg 
 
Avgift: 5 808 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 291 Stilleryd 2:49 (Lists Väg 6-0), Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad 

B2021-554 2021/2926 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten Stilleryd 2:49 
(Lists Väg 6-0).  
 
Bygglovet avser lagerbyggnad med kontor fördelat på en lagerdel om ca 18.500 kvm i 
bottenplan, ett entresolplan om ca 3.000 kvm, en kontorsdel om ca 400 m2 på 
bottenplan och en kontorsdel som omfattar ca 700 kvm på entresolplan.  
 
Fasad av plåt i mörkgrå och ljusgrå kulörer. Takduk i mörkgrå kulör. Byggnaden ska 
ansluta till kommunalt VA. Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 18900 kvm, 
beräknad bruttoarea för åtgärden är 22680 kvm.  
 
Färdig golvhöjd blir +5,4 och sökande klarar bestämmelsen om lägsta tillåtna 
grundläggningsnivå.  
 
Sökande har sent inkommit med reviderade handlingar för att flytta byggnaden 6 meter 
österut.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten är ännu inte avstyckad. Planerad byggnation ligger inom detaljplanelagt 
område och omfattas av detaljplan B89.  
För fastigheten är sedan tidigare ett marklov beviljat (2021-10-11) för att ta bort vall. 
Sökande har redovisat 61 parkeringsplatser. Detta är inte tillräckligt många utifrån 
kommunens parkeringsnorm som för industri/hantverk kräver 14 st per 1000 kvm.  
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Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till lagfaren ägare, Räddningstjänsten, Miljöförbundet och 
Karlshamns Energi. Yttranden har inkommit.  
 
Miljöförbundet 
Miljöförbundet anser att det bör undersökas om ett känt bestånd av den rödlistade arten 
flikros berörs av sökt bygglov. Om så är fallet, bör hänsyn tas till detta. Miljöförbundet 
upplyser också hur man enkelt kan gynna en del av de fågelarter, som är kända från 

området, genom att sätta upp holkar. Kommunekologen kan kontaktas angående detta. 
Miljöförbundet skriver också om invasiva främmande arter och godkända 
dagvattenlösningar.  
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har invändningar mot brandskyddsbeskrivningen på flera punkter.  
Räddningstjänstens övergripande åsikt är att verksamheten bör anlita en brandkonsult 
dels för att säkerställa att alla applicerbara föreskrifter följs med tanke på byggnadens 
storlek och brandbelastning, samt för att utföra en mer detaljerad verifiering gällande 
avsteg kopplat till gångavstånd, bland annat. Se beslutsunderlag.  
 
Karlshamn Energi 
Fastigheten kan ansluta till Spill, vatten och dagvatten. Samtal pågår hur och var 
anslutningen för VA blir. 

 
Bemötande av yttrande från sökande 
 
Sökande har bemött Räddningstjänstens yttrande och motsätter sig Räddningstjänstens 
synpunkter i vissa delar och i vissa delar ändrar/rättar till slarvfel i 
brandskyddsbeskrivningen.  
Sökande meddelar också via mejl (inkom 2021-11-09) att de kommer att kalla 
Miljöförbundet till ett samråd där frågorna kring flikrosen och hanteringen av massorna 
ska hanteras inför påbörjandet av grävarbetena. Dagvatten kommer kopplas till 
kommunala dagvattenledningen och i damm och fördröjningsdiken. 
 
Motivering av beslut 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 30 § plan- 
och bygglagen (2010:900).  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga 
bestämmelser i 2 och 8 kap. plan- och bygglag.  
 
Byggnationen följer gällande detaljplan och följer lokaliserings- och utformningskraven 
enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen.  
 
Antalet redovisade parkeringsplatser bedöms vara ett rimligt antal utifrån verksamheten.  
Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
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Upplysningar 
 

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

 Om jord- eller fyllnadsmassor behöver tillföras platsen, var uppmärksam så att 
massorna inte innehåller invasiva främmande arter.  
 

 Svackdiken eller dammar kan dels bidra till att vattnet stannar upp och dels ge 
en enklare rening av petroleumprodukter i marken. Denna lösning är vanlig på 
större parkeringsplatser och liknande ytor. Det finns även alternativa 
beläggningar, såsom genomsläpplig asfalt, vilket möjliggör direkt infiltration. 
Eventuella dagvattenbrunnar på fastigheten bör förses med insatser som 
möjliggör rening och hantering av petroleumprodukter från bränsle- och oljespill. 

 

 Befintlig brandskyddsbeskrivning är inte godkänd av Räddningstjänsten utan 
verksamheten bör anlita en brandkonsult dels för att säkerställa att alla 
applicerbara föreskrifter följs med tanke på byggnadens storlek och 
brandbelastning, samt för att utföra en mer detaljerad verifiering gällande avsteg 
kopplat tillgångavstånd. 

 

 Det bör undersökas om ett känt bestånd av den rödlistade arten flikros berörs av 
sökt bygglov. Om så är fallet, bör hänsyn tas till detta. 

 
 Man kan enkelt gynna en del av de fågelarter, som är kända från området, 

genom att sätta upp holkar. Kommunekologen kan kontaktas angående detta. 
 

 Det är fastighetsägarens ansvar att bekämpa invasiva främmande arter men 
även verksamhetsutövare har ett ansvar att undersöka så att åtgärder inte 
riskerar att sprida invasiva främmande arter. Många arter sprids lätt med 
jordmassor som flyttas, eller med frön eller rotdelar som fastnat i maskiner, skor 
eller kläder. 
 

 Alla, som köper, flyttar, gräver eller använder jord, behöver se till att inte bidra till 
spridning av främmande invasiva arter. Fråga återförsäljaren/leverantören om 
massorna är fria från främmande invasiva arter. 

 
 Skyltar ska hanteras i separat lov.  

 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-11-22 
Situationsplan, inkom 2021-11-22 
Planritning bottenplan, inkom 2021-11-22 
Planritning, inkom 2021-09-22 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-11-22 
Tillgänglighetsbeskrivning, inkom 2021-09-22 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-09-22 
Brandskyddsdokumentation, inkom 2021-09-22 
Remissvar, inkom 2021-11-01 
Remissvar, inkom 2021-11-01 
Remissvar, inkom 2021-10-21 
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Bemötande av yttrande, inkom 2021-11-08 
Dagvattenkarta, inkom 2021-11-08  
Rev brandskyddsdokumentation, inkom 2021-11-08 
Mejl från sökande, inkom 2021-11-09 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

 uppgifter om kontrollansvarig lämnats in och godkänts av BN 

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

 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 

 alternativt energiförsörjningssystem har redovisats för BN 

 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 

 brandskyddsbeskrivning har godkänts av räddningstjänsten och BN  

 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör- rekommenderas att 
räddningstjänsten också medverkar vid tekniskt samråd.  

 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 Daniel Pudelski och 
Adam Lorentsson.  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Lagerbolaget C 1358 AB (unc Hökerum Square i Karlshamn 1 AB), XXX, 
Norra Strandgatan 5A, 523 44  Ulricehamn 
 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 183 015 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 292 Upphävande av policys för byggnadsnämndens bygglovsverksamhet 

2021/3118 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att upphäva byggnadsnämndens beslut § 9/2012, 2012-01-25 om att godkänna 
upprättat förslag till policy för byggprocessen enligt beslutsunderlag 
 
att upphäva byggnadsnämndens beslut § 10/2012, 2012-01-25 om att godkänna 
upprättat förslag till policy för ombyggnad av hiss. 
 
att upphäva byggnadsnämndens beslut § 96/2012, 2012-04-25 om att godkänna 
upprättat förslag till policy gällande förelägganden och påföljder enligt beslutsunderlag 
 
att upphäva byggnadsnämndens beslut § 144/2012, 2012-06-27 om att godkänna 
upprättad reviderat förslag till policy för ”Behöver jag bygglov?” och ursprungsförslaget 
”Behöver jag bygglov?”, antaget 2008-12-10 i beslut § 346/2008. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadsavdelningen följer beslut tagna i byggnadsnämnden under 2012 gällande 
policys för byggprocessen, hissombyggnader, tillsynsprocessen samt enligt broschyren 
Behöver jag bygglov? Lagstiftning och tillhörande tillämpning har ändrat 
förutsättningarna för stadsbyggnadsavdelningens ställningstagande i såväl beslut för att 
följa gällande lagstiftning och praxis som att vägleda kommunens medborgare. 
 
Eftersom policydokumenten sedan 2012 i vissa delar har blivit obsoleta påbörjades en 
diskussion 2019 om att dessa policys skulle revideras. Den enda beslutshandling som 
vid det tillfället reviderades var plan- och byggtaxan. Diskussionerna har emellertid 
fortsatt, även om det parallellt har funnits en diskurs om huruvida 
stadsbyggnadsavdelningen och byggnadsnämnden överhuvudtaget ska ha dessa 
policys kvar. Detta motiveras av följande: 
 

 Lagen och dess tillämpning gäller oavsett vad som står i en policy. 

 Boverket har sedan 2012 publicerat vägledningar och författningar som ger svar 
på de frågeställningar som behandlats i dessa policys och mycket mer. 

 Stadsbyggnadsavdelningen har sett att andra kommuner i Sverige har tagit bort 
policys för sin bygglovsverksamhet. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-08 
Protokoll BN dec 08 
Protokoll BN 120125 
Protokoll BN 120425 
Protokoll BN 120627 
Policy för byggprocessen, daterad 2012-01-25 
Policy för ombyggnad av hiss, daterad 2012-01-25 
Policy för föreläggande och påföljder, daterad 2012-04-25 
Behöver jag bygglov, reviderad 2012-06-27 
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Beslutet skickas till 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck 
Byggnadsinspektör Thomas Norman 
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§ 293 LM2021/035365: Avtal för underskrift Nationell geodataplattform 2021/3093 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Förslag till beslut 
 
att ingå producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella 
geodataplattformen, NGP 
 
att ge stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic i uppdrag att underteckna 
producentavtalet. 
 
Sammanfattning 
 
Från och med den 1 januari 2022 är kommunerna skyldiga att ta fram digitala 
detaljplaner utifrån nationella tekniska specifikationer samt föreskrifter för detaljplan och 
planbeskrivning. Kommunernas skyldighet att nationellt tillgängliggöra planinformation 
omfattas av EU-direktivet INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). 
Detta regleras av Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan och förordning 
(2010:1770) om geografisk miljöinformation. 
 
För att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning 
tillgänglighet till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen. 
Lantmäteriet har därför fått i uppdrag av regeringen att etablera en nationell digital 
struktur för tillgängliggörande av standardiserade datamängder via Nationella 
geodataplattformen, NGP. 
 
Detta avtal reglerar de åtaganden som gäller för kommunen och Lantmäteriet 
när kommunen tillgängliggör datamängder via Nationella geodataplattformen. 
 
Ersättning: 
Det utgår en engångsersättning om 50 000 kr vid anslutning till Nationella 
geodataplattformen när en första godkänd detaljplan har tillgängliggjorts enligt gällande 
nationella specifikationer och ramverk. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-04 
Producentavtal för tillgängliggörande av datamängder via Nationella geodataplattformen 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Kart- & GIS-samordnare Toomas Randsalu 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 294 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Planarkitekt Anna Lyggemark informerar om nya rutiner vid kungörelse av planärenden, 
och vad som ska publiceras på kommunens hemsida. Detta med anledning av ändringar 
i Plan- och bygglagen. 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 
Samrådsmöte Den nya stationsstaden 
Genomgång med Lantmäteriet kring genomförandefrågor 
Chefsdagen 
Bygg mer i Blekinge 
Möte med HSB föreningen 
Blekingedagen 
Områdesbestämmelser i Vägga 
Översvämningsrisker i Karlshamns innerstad 
Yttre miljön på Östra Piren 
Intervju i tidningen Hem och Hyra 
Digital inspirationsföreläsning Lunds skönhetsråd 
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§ 295 Redovisning av delegationsbeslut 24: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 2021-10-20 – 2021-11-09. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2021-10-20 – 2021-11-09 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2021-10-20 – 2021-11-09 ByggR 
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§ 296 Underrättelser från Lantmäteriet 24:e november 2021/83 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2021-10-28 Bjärnö 1:2 Underrättelse avslutad förrättning, 

avstyckning från Bjärnö 1:2. 

K20555  

 

2021-11-01 Mörrum 35:1 och Mörrum 

86:5 

Underrättelse avslutad förrättning, 

avstyckning från Mörrum 35:1 och 

fastighetsbestämning Mörrum 35:1 

och Mörrum 86:5. 

K21390  

 

2021-11-02 Kråkekull 1:21, 1:24, 

Åkarp 1:53, 1:63 och 1:33 

Underrättelse avslutad förrättning, 

fastighetsreglering Kråkekull 1:21, 

Kråkekull 1:24, Åkarp 1:53, Åkarp 

1:63 och fastighetsbestämning 

Åkarp 1:63 och Åkarp 1:33. 

K20350  
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§ 297 Handlingar för kännedom 24:e november 2021/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2021-10-20 – 2021-11-09 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2021-10-20 – 2021-11-09 ePhorte 
Handlingar för kännedom 2021-10-20 – 2021-11-09 ByggR 
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§ 298 Beslutsuppföljning 24:e november 2021/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2021-11-09 
Ärenderapport mätning 2021-11-08 


