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§ 300 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Görgen Lennarthsson (SD) till att justera protokollet. 
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§ 301 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändring: 
 
Ärende 9. XXX, Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus, avstyckning B 2021-504, 
lyft ur eftersom ärendet inte är komplett. 
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§ 302 Internbudget och verksamhetsplan för byggnadsnämnden 2022 2021/3097 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa verksamhetsplan 2022 inklusive internbudget i enlighet med framtaget 
förslag. 

 
Sammanfattning 

 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till byggnadsnämndens 
verksamhetsplan inklusive internbudget för 2022 (återstående mandatperiod) som 
baseras på kommunprogram 2019-2022 samt Mål och budget 2022-2024. 
 
I verksamhetsplanen ingår nämndens nämndsmål och prioriterade utvecklingsområden 
samt internbudget för perioden. 
 
Byggnadsnämnden har en budgetram 2022 på -6 998 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Byggnadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2022 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 303 Uppföljning av internkontrollplan inför bokslut 2021 2021/362 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa kontrollpunkterna: 
 

 Rättssäker myndighetsutövning 

 På ett säkert sätt hantera situationer som upplevs som hotfulla för ledamöter. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämndens bokslut för 2021 ska behandlas på sammanträdet i januari. Detta 
innebär att nämnden nu har att ta ställning till vad som behöver följas upp. 
 
För året 2020 var det "Meddelandebevis om kompletta handlingar" och "Överklagningar 
av bygglov fattade av nämnden" som följdes upp av presidiet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Internkontrollplan  
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör/förvaltningschef Daniel Wäppling 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofi Johansson 
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§ 305 XXX, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus B2021-562 

2021/3299 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) avslå ansökan om 
förhandsbesked. 
 
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 gäller nybyggnad av enbostadshus (168 m2 stort) på fastigheten XXX. 
Fastigheten ska inte styckas av. Från början var tanken att även stallverksamhet skulle 
ingå i ansökan men under handläggningens gång valde sökanden att endast gå vidare 
med bostadsdelen. Syftet är dock att i framtiden bedriva hästverksamhet på fastigheten.  
 
Utöver huvudbyggnad ingår även garage (ca 100 m2 stort), enskild anläggning för vatten 
och avlopp samt anslutning till Klavavägen. 
 
Eftersom situationsplanen ändrats under ärendets gång har handläggningstiden börjat 
om och det är den reviderade situationsplanen daterad 2021-11-03 som är den som 
prövas i ärendet. Till den reviderade situationsplanen inkom även sökanden med en 
skrivning med bemötande av inkomna synpunkter från första versionen av 
situationsplanen. Skrivelsen finns med som bilaga till ansökan.  
 
Förutsättningar 
 
Läge 
Ansökan gäller den västra delen av fastigheten XXX. Fastigheten ligger längs 
Klavavägen i Vekerum, mellan Karlshamn och Mörrum, cirka 150 meter söder om 
Blekinge kustbana.  
 
Nuvarande markanvändning 
Ansökan innefattar byggnation på den västra delen av XXX. Denna del av fastigheten 
består både av mark i söder som tidigare brukats men som idag används som 
gräsmatta, samt stödberättigad åkermark i norr. Gräsmattan sträcker sig över till 
grannfastigheten XXX och i den finns berg i dagen.  
 
I bilagan ”Foton platsbesök” är ansökans olika funktioner ungefärligt markerade i fotona 
och där går det att se skillnaden mellan åkermarken i norr och gräsmattan i söder.   
 
Följande information kommer från sökanden och nuvarande fastighetsägare: 
”Åkermarken har emellanåt arrenderats ut till en granne som bedriver hästverksamhet. 
Åkermarken är i stort behov av att plöjas upp och sås då det endast har blivit en skörd 
om året senaste åren som inte har varit tillräckligt med näringsinnehåll för att kunna 
utfodra djuren med. Marken har inte använts till betande djur utan enbart som åkermark. 
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Betesmarken på fastigheten är inte nyttjad alls under de senaste åren därmed har det 
vuxit igen med sly och början till skog.” 
 
Planer och program 
Området ingår i delområde ”K – Elleholm”. Delområdet omfattar stora arealer på bägge 
sidor Mörrumsån söder om Mörrums samhälle ned mot Elleholm och Rävabygget, där 
Södra Cells verksamhetsområde finns. Området sträcker sig även upp mot Vekerum i 
öster. Här är den huvudsakliga inriktningen verksamheter.  
 
Enligt översiktsplanen ska områdets värden för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv, 
turism och fiske beaktas.  
 
Bedömning 
Eftersom ansökan rör byggnation av ett enskilt enbostadshus, och inte någon 
verksamhet, överensstämmer inte ansökan med översiktsplanens huvudsakliga 
inriktning för det här området. Dock är det rimligt att anta att även andra inriktningar än 
just verksamheter är godtagbara att utvecklas i det är delområdet, så länge det inte 
påverkar eller hindrar någon större etablering eller något annat intresse som listas i 
översiktsplanen.  
 
Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt riksintresse för 
totalförsvar (lågflygningsområde).  
 
Ca 150 meter norr om önskad byggnation ligger Blekinge Kustbana som omfattas av 
riksintresse för kommunikationer.  
 
Bedömning 
Byggnation enligt ansökan bedöms inte påverka något av de berörda riksintressena.  
 
Brukningsvärd jordbruksmark 
Berört område omfattas av jordbruksmark. Jordbruksmarken skyddas i Miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser, 3 kapitlet 4 §:  
  
”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” 
 
Det är Plan- och bygglagens 2 kapitel 2 § som reglerar att kommunerna ska beakta den 
delen av miljöbalken vid beslut om markanvändning. Detta innebär att följande frågor 
måste besvaras vid en prövning av bygglov/förhandsbesked/detaljplan på 
jordbruksmark:   
 

 Rör det sig om jordbruksmark och i så fall, är marken brukningsvärd 
jordbruksmark?   

 Om det rör sig om brukningsvärd jordbruksmark: 
o Behövs den sökta åtgärden för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen?  
o Kan behovet tillgodoses på ett annat sätt som är tillfredsställande från 

allmän synpunkt genom att annan mark används? 
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Sökanden har i under handläggningstiden beskrivit och motiverat ianspråktagandet av 
jordbruksmarken. De menar att de vill gynna landsbygdsutvecklingen och att det ligger i 
deras intresse att få bevara och upprätthålla biologisk mångfald på ett långsiktigt sätt 
genom att ta hänsyn till jordbruksmarkens värde, inte minst att även de lite mindre 
effektiva jordbruksmarkerna blir brukade.  
 
Vidare menar sökanden att delar av betesmarken på tomten inte är nyttjad alls under 
den senaste tiden och därmed har det blivit en början till igenväxt. Deras motivering är 
att de vill bevara och nu ta hand om den brukbara jordbruksmark som finns på 
fastigheten på ett lämpligt sätt. 
 
Sökandens motiveringar till att ta åkermarken i anspråk finns som beslutsunderlag i 
underlagen ”Beskrivning från Sökanden angående ansökan innan revidering”, 
”Beskrivning från Sökanden gällande jordbruksmark innan revidering”, samt i 
Sökandens bemötande av yttranden.  

 
Bedömning 
Även om sökanden motiverar sin ansökan med att 
jordbruksmarken inte nyttjas idag och att de 
ämnar bevara den på ett lämpligt sätt så innebär 
ansökan trots allt att jordbruksmark tas i anspråk.    
 
Jordbruksmark är brukningsvärd om den med 
hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion.  
 
I det här fallet är bedömer kommunen att 
jordbruksmarken i den norra delen av fastigheten 
är brukningsvärd med hänsyn till att den 
klassificeras som stödberättigad jordbruksmark av 
Jordbruksverket (se illustration med berört 
jordbruksblock i figur 1). Jordbruksverkets 
blockdatabas innehåller uppdaterad information 
om all stödsökt jordbruksmark i Sverige vilket är 
en stark indikator på att marken lämpar sig för 
jordbruksproduktion. Jordbruksblocket ligger 
dessutom intill ett annat stödberättigat 
jordbruksblock och möjlighet till sambruk finns i 
framtiden. 
 
Flertalet av ansökans funktioner är placerade på jordbruksblocket (infartsväg, garage 
samt avloppsanläggning, se figur 2) och förutsättningarna för att i framtiden använda 
denna mark som jordbruksmark skulle försämras betydligt om byggnationen godkänns.  
 

Figur 1 Jordbruksblock enligt jordbruksverkets 
inventering, med berörd del av aktuell 
fastighet markerad 
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Marken söder om jordbruksblocket, där tänkt 
huvudbyggnad ska placeras, och som idag 
används som gräsmatta, har enligt ett 
grannyttrande tidigare brukats/odlats. Eftersom 
det är svårt att tyda gamla ortofoton är det svårt i 
denna handläggning att avgöra om det rör sig 
om historisk jordbruksmark eller inte.  
 
Generellt sett är bedömningen att jordbruksmark 
förblir jordbruksmark även om den görs om till 
exempelvis gräsmatta, som i det här fallet. Dock 
bedömer kommunen att den marken inte är 
brukningsvärd eftersom den ligger intill befintlig 
byggnation på XXX, den innehåller mycket 
stenblock och berg i dagen (vilket försämrar 
odlingsmöjligheten) samt eftersom den inte ingår 
i något jordbruksblock. 
 
Brukningsvärd jordbruksmark får enligt miljöbalken 3 kap 4§ endast tas i anspråk om det 
rör sig om ett väsentligt samhällsintresse samt att byggnationen inte går att genomföra 
på annan plats. Ett enskilt hus bedöms inte vara ett väsentligt samhällsintresse och 
ansökan bedöms därför inte vara lämplig utifrån ovan beskrivna kriterier. Kommunen 
bedömer även att det är möjligt att begränsa exploateringen till en plats som inte berörs 
av brukningsvärd jordbruksmark.  
 
Med hänvisning till 3 kap. 4 § i MB bedöms därmed önskad åtgärd inte vara lämplig på 
den ansökta platsen.  
 
Biotopskydd 
Berg i dagen som är omgiven av åkermark eller kultiverad betesmark kan klassas som 
åkerholme, och omfattas då av det generella biotopskyddet.  
 
Bedömning 
Där huvudbyggnaden föreslås finns inslag av berg i dagen, dock omges berginslagen 
inte av åkermark eller kultiverad betesmark, och därmed är de inte heller skyddade av 
det generella biotopskyddet. Länsstyrelsen i Blekinge län instämmer med den 
bedömningen och ingen dispens krävs därför för föreslagna åtgärder.  
 
Djurhållning 
Innan revideringen av situationsplanen omfattade ansökan även ett stall. Frågan om 
djurhållning togs då upp för diskussion med Miljöförbundet. Efter revideringen lyftes 
stallet bort från ansökan. Dock är det tydligt i sökandens bemötande av inkomna 
yttranden (bemötandet finns med som beslutsunderlag) att syftet med byggnationen 
fortfarande är att i framtiden ha hästar där, och att åkermarken ska användas som 
betesmark för hästarna.  
 
Bedömning 
Även om det idag är i sökandes avsikt att i framtiden bedriva djurhållning på fastigheten 
är detta inget som med säkerhet kan förutspås. Och eftersom stall inte längre ingår i 
ansökan vägs inte den frågan in i ärendets bedömning. Frågan om framtida stall och 
eventuell djurhållning kommer dock behöva hanteras i framtida bygglov, separat från 

Figur 2 Jordbruksblock tillsammans med 
ansökan 
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detta ärende.  
 
Strandskydd 
Platsen berörs inte av något strandskydd.  
 
Geologi och markförutsättningar 
Sveriges geologiska undersöknings, SGU:s, jordartskarta visar att jordarten består 
delvis av berg men mestadels av glacial silt. Berggrundskartan anger att det är gnejs.  
 
Silt är en friktionsjord på gränsen mot lera. Om lagret ligger ytligt finns det risk för 
tjälskjutning och sättningsskador.  
Enligt SGU:s kartunderlag finns det inget som tyder på höga halter av markradon.  
 
Bedömning 
Eftersom silt är en jordtyp där sättningsrisken är stor bör eventuell byggnation föregås 
med en geoteknisk undersökning där sättningsrisken kan specificeras och förslag på 
grundläggning kan redovisas. Markförutsättningarna bedöms inte påverka 
förhandsbeskedets lämplighetsprövning negativt. Frågan om lämplig grundläggning som 
minskar risken för sättningsskador bedöms kunna bevakas i ett eventuellt 
bygglovsskede. 
 
En markradonmätning bör utföras innan byggnation, alternativt att bostäderna byggs i 
radonsäkert utförande. 
 
Risker på grund av ett förändrat klimat 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ställs krav på att 
risken för bland annat översvämningar skall beaktas i 
lovärenden och fysisk planering. En grundläggande 
utgångspunkt är att ny bebyggelse i så stor 
utsträckning som möjligt ska lokaliseras till områden 
som inte riskerar att översvämmas. Det är dock 
nödvändigt att det finns en flexibilitet i tillämpningen av 
de grundläggande utgångspunkterna.  
 
I kommunens översiktsplan är viljeinriktningen 
gällande miljö- och riskfaktorer att så långt möjligt 
förebygga olycksrisker. För att uppnå detta anges 
bland annat att klimatförändringarna (högre 
temperatur, ökad nederbörd och översvämning, stigande havsnivåer och ökad risk för 
ras, skred och erosion) ska beaktas, såväl i ett kort som långt perspektiv, vid beslut som 
rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. 
 
Stor del av berörd fastighet riskerar översvämmas i framtiden som ett led av förhöjda 
havsnivåer. Enligt beräkningar riskerar marken översvämmas vid en havsnivåhöjning på 
2,5 meter och uppåt. Både infartsväg, garage samt avloppsanläggning ligger inom det 
område som riskerar översvämmas. 
 
Översvämningsrisken har uppmärksammats i inkomna synpunkter, bland annat av 
delägare till det dikningsföretag som fastigheten ingår i. I yttrandet framgår det att 
platsen varit översvämmad flertalet tillfällen, senast 2007 och att vattenmängden då var 
så stor att rundbalarna flöt omkring på åkern intill järnvägen.  
 

Figur 3 Simulering, översvämning vid en 
havsnivåhöjning på 2,5 meter 
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Sökanden inkom den 25 november 2021 med en beskrivning om hur 
översvämningsfrågan kommer hanteras vid en eventuell byggnation. I beskrivningen 
framgår det att det främst är garaget som ligger i riskzon för översvämning. Marken 
föreslås höjas till 3 meter över havsnivån både där garaget och vägen planeras. 
Skrivelsen finns med i sin helhet som beslutsunderlag i ärendet.  
 
Bedömning 
Vid bedömningen av om översvämningsrisker hanteras på ett godtagbart sätt, måste de 
specifika förutsättningarna som gäller för det aktuella ärendet beaktas.  
 
I det här fallet föreslås en höjning av marken med ca 1 meter längs infarten samt vid 
garaget för att uppnå + 3 meter över havet (och på så sätt undvika skador på garaget 
vid översvämning).  
 
Eftersom Klavavägen inte riskerar översvämmas kan exempelvis Räddningstjänsten 
fortfarande nå fastigheten vid framtida översvämningar. Översvämningsrisken är 
därmed koncentrerad till den egna tomten. Även om det finns möjlighet för sökanden att 
anpassa vägen och marken vid garaget för att undvika skador på byggnaderna bedöms 
detta vara en negativ förutsättning för eventuell byggnation som vägs in i ärendets 
samlade bedömning.    
 
Dikningsföretag 
Genom fastigheten går dikningsföretaget ”Vekerums stora dikningsföretag”. 
Dikningsföretaget går mellan Mieåns och Mörrumsåns nederbördsområde. Ett 
dikningsföretag är en form av samfällighet där fastighetsägare samverkar för att 
avvattna marken.  
 
Risk för ras och skred 
Det kan finnas risk för ras och skred på delar av aktuell fastighet.  
 
Bedömning 
Risken bedöms inte vara avgörande för platsens lämplighetsprövning.  
 
Hänsyn till landskapsbilden 
 
Utformning 
Byggnader ska enligt plan- och bygglagen placeras på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen samt en god 
helhetsverkan. Byggnader ska ta utformas med hänsyn till lokal tradition i fråga om form, 
höjd, takform, material, färgsättning med mera. I ärendet har ingen utformning av 
byggnaderna redovisats, mer än byggnadernas ungefärliga byggnadsarea (168 m2 för 
bostadshuset och 100 m2 för garaget).  
 
Ändring av marken 
Enligt sökanden kommer marken anpassas för att undvika skador på byggnad vid 
framtida översvämningar. Höjningen skulle innebära att marken längs infartsvägen och 
vid garaget höjs upp med cirka 1 meter. Även mark runt dessa funktioner kan antas 
behöva höjas upp.  
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Bedömning 
Frågor om utformning hanteras inte i förhandsbeskedet, däremot kommer frågan 
bevakas i ett eventuellt bygglovsskede när mer detaljerade ritningar och exakta 
placeringar finns redovisade. Då kommer utgångspunkten vara att den nya 
byggnationen anpassas till den kulturmiljö och landskapsbild som finns på platsen med 
byggnader i traditionella kulörer, i huvudsak trä och med sadeltak.  
 
Åtgärder på mark utanför detaljplanelagt område kräver inte marklov. Dock står det 
reglerat i enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900) att åtgärder ska utformas på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, natur- 
och kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. 
 
Kommunen gör i det här skedet den generella bedömningen att byggnationen och 
anpassningen av marken kan genomföras på sätt som inte påverkar landskapsbilden 
negativt. Dock är detta en generell bedömning som måste bevakas mer i detalj vid 
eventuellt bygglov då mer detaljerade handlingar och placeringar finns framtagna. 
Markanpassningen är något som vägs in ärendet samlade bedömning.  
 
Trafik och säkerhet 
 
In- och utfart 
Exploateringen föreslås anslutas till Klavavägen. Under handläggningens gång har in- 
och utfartens placering ändrats efter att Trafikverket hade erinran på den ursprungliga 
placeringen. Den nya placeringen har Sökanden valt efter en dialog med Trafikverket 
som nu inte längre har någon erinran på anslutningen.   
 
Den nya anslutningen innebär att befintlig påfart till nuvarande åkermark nyttjas (se vit 
pil i figur 4 nedan, samt bild 1 och 2 i bilagan ”Bilder från platsbesök”).  

 
 

Bedömning 
Anslutningen som valts används idag som tillfart till åkermarken. Tillgängligheten till 
befintlig åkermark kommer därmed tas bort och åkermarken kommer skäras av i två 
delar på grund av den nya infarten. Läs mer om konsekvenserna av att ta åkermarken i 
anspråk under ”Brukningsvärd jordbruksmark”. Infarten riskerar även att översvämmas 
(se konsekvenserna av detta under avsnittet ” Risker på grund av ett förändrat klimat)”.  
 
Trafiksäkerhetsmässigt har kommunen inget att erinra och instämmer med Trafikverket 
att denna placering är bättre än den förra placeringen.  
  

Figur 4 Föreslagen anslutning 
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Närhet till Blekinge kustbana 
Blekingebanan utgör en transportled för farligt gods som passerar aktuellt område på ett 
avstånd om cirka 150 meter.  
 
Bedömning 
Inga skyddsåtgärder bedöms vara nödvändiga att vidta i detta skede. Frågan bör dock 
bevakas vid ett eventuellt bygglov.  
 
Vatten och avlopp 
Enligt ansökan ska den nya bebyggelsen anslutas till enskilt vatten och avlopp.  
 
Bedömning 
Miljöförbundets preliminära bedömning är att det går att anordna enskild 
avloppsanläggning till sökt förhandsbesked. En slutlig bedömning görs dock först sedan 
en ansökan om enskild avloppsanläggning inkommit till miljöförbundet.  
 
Yttranden 
 
Eftersom situationsplanen reviderades under handläggningens gång har 
remissutskicken gjorts i två omgångar. Ärendet har remitterats till rågrannar, delägare till 
samfällighet Vekerum XXX, Södra Cell Mörrum, E.ON, Trafikverket, Miljöförbundet 
Blekinge Väst samt Västblekinge Miljö AB.  
 
Alla yttranden med synpunkter finns i sin helhet som beslutsunderlag till ärendet. Notera 
dock att de yttranden som inkommit i andra remissutskicket, där det framgår att det nya 
yttrandet ersätter det gamla, så finns endast det nya yttrandet med som 
beslutsunderlag.  
 
Nedan följer en sammanfattning av synpunkterna tillsammans med sammanfattade 
bemötande från kommunen. 
 
Inkomna synpunkter remissutskick 1 
 
Vid remissutskick 1 inkom negativa yttranden från:  
 
Fastighet XXX, XXX, XXX samt Trafikverket. 
 
Främst rörde sig de negativa yttrandena i första remissomgången om trafiksituationen 
då föreslagen infart inledningsvis var placerad i en kurva med dålig sikt. Trafikverket 
yttrade om att de inte kan godkänna en sådan anslutning.  
 
I yttrandena fanns det även en oro att befintliga brunnar för dricksvatten skulle påverkas 
negativt av byggnation enligt den första situationsplanen.  
 
Påverkan på landskapet påpekas också i yttrandena, det finns en oro att föreslagen 
byggnation påverkat utsikt mot åkermarken samt påverkar landskapsbilden negativt. 
Generellt så önskas att ansökan avslås.  
 
Vid remissutskick 1 inkom även följande synpunkter:  
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Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Räddningstjänsten har inget att erinra. De informerar följande: Vid eventuell brand eller 
annan händelse som kräver Räddningstjänstens assistans är det viktigt att vi har 
möjlighet att ta oss till den aktuella platsen. Vägbredder, kurvradier, fria höjder och 
bärigheten för vägarna som ska betjäna bostadsområdet bör vara anpassade efter 
detta.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Eftersom situationsplanen ändrats under handläggningens inkom miljöförbundet med ett 
reviderat yttrande som sammanfattas under remissutskick 2.  
 
Västblekinge Miljö AB, VMAB 
Eftersom situationsplanen ändrats under handläggningens inkom VMAB med ett 
reviderat yttrande som sammanfattas under remissutskick 2.  
 
Inkomna synpunkter remissutskick 2 
 
Vid remissutskick 2 inkom yttranden från:  
 
Fastighet XXX (ersätter det gamla yttrandet) 
Har erinran mot placering av hus och garage samt infartsvägen som placeras på 
brukningsvärd jordbruksmark. Är emot förslaget då landskapsbilden kommer påverkas 
negativt. Vidare skriver grannen att marken där huvudbyggnaden är placerad har varit 
uppodlad fram till senare delen av -80 talet och är fortfarande odlingsbar.  
 
Sammanfattningsvis bedömer grannen att det är ett mycket stort ingrepp i 
odlingslandskapet som kommer påverka deras livsmiljö. De önskar att förslaget avslås 
och att en annan placering tas fram.  
 
Fastighet XXX 
Inga synpunkter på byggnation. Uppmärksammar dock om vikten av att ha en dialog 
med Trafikverket inför ansökan om ny anslutning till Klavavägen.  
 
Fastighet XXX 
Inga synpunkter på byggnation. Uppmärksammar dock om översvämningsriskerna på 
aktuell plats.  
 
Trafikverket 
Trafikverket har inte längre någon erinran på föreslagen anslutning. Dock krävs att 
anslutningstillstånd söks enligt väglagen § 39 för den nya anslutningen. Även förändring 
av en befintlig anslutning till allmän väg kräver tillstånd. Mer information om både 
ansökan och om buller finns i Trafikverkets yttrande.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst (ersätter det gamla yttrandet) 
Miljöförbundet för en preliminär bedömning att det går att anordna enskild 
avloppsanläggning.  
 
De informerar om eventuella biotopskyddade objekt, översvämningsriskerna samt risk 
för ras och skred.  
 
De informerar även om enskild dricksvattentäkt, invasiva främmande arter/hantering av 
massor.  
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Vid positivt förhandsbesked vill Miljöförbundet upplysa följande:  
 

1. Tillstånd för ny eller ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos 
Miljöförbundet Blekinge Väst. Ansökan blir då ett separat ärende, som prövas av 
miljöförbundet. Vilken reningseffekt som behövs för en enskild 
avloppsanläggning varierar, beroende på omgivningsfaktorer så som 
närliggande dricksvattenbrunnar och hur känslig recipienten är. Detta granskas 
vid en ansökan om enskilt avlopp. 
 

2. Observera att man inte får påbörja anläggandet av enskild avloppsanläggning 
innan man fått tillstånd. 
 

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

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

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

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

 
Västblekinge Miljö AB, VMAB (ersätter det gamla yttrandet) 
Informerar om abonnemang för sophämtning samt föreskrifter för renhållning. De 
informerar att farbar väg för renhållningsfordon krävs för att hämtning ska kunna ske vid 
fastigheten. Om farbar väg inte kan ordnas så behöver Karlshamns kommun anvisa 
fastighetsägaren till en plats vid farbar väg där avfall kan hämtas, enligt kommunens 
föreskrifter för renhållning 19 §. Anvisad plats skall ligga på mark som kommunen har 
rådighet över. Anvisning av plats görs av kommunstyrelsen. 
 
De informerar även om att vägen till trekammarbrunnen måste vara anpassad för 
normala slamtömningsfordon och ha tillräckliga ytor för vändning av fordonet.  
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet Blekinge Väst, Trafikverket och negativa 
granneyttranden har kommunicerats till Sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har ändrat placering av infartsvägen utifrån Trafikverkets första yttrande. De 
har även flyttat på placering av trekammarbrunnen utifrån yttrande från XXX. De har valt 
att avvakta med stallbyggnaden och den är inte längre med i ansökan.  
 
De skriver vidare att de valt placering av huset och garaget för att ta så lite brukbar 
åkermark som möjligt i anspråk.  
 
Djurhållning som de tänker ha i framtiden kommer i så fall vara av liten skala. De skriver 
vidare att de kommer använda den värdefulla åkermarken genom att slå gräset under 
sommaren för att fodra hästarna, och nyttja betesmarken för att hålla markerna öppna.  
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Stadsbyggnadsavdelningens kommentar på inkomna synpunkter 
Sökanden har gått flera av synpunkterna till mötes genom att byta plats på föreslagen 
in- och utfart. Dock kvarstår synpunkterna om placering av byggnaderna. Placeringen av 
byggnaderna är valda för att begränsa ianspråktagandet av åkermarken, men trots det 
så kommer fortfarande brukningsvärd jordbruksmark att tas i anspråk, vilket måste 
beaktas i kommunens samlade bedömning. 
 
Gällande synpunkter om att den nya huvudbyggnaden skulle bryta mot landskapsbilden 
bedömer kommunen att så inte är fallet. Byggnationen ligger intill övrig byggnation och 
kan anpassas så att den följer övriga strukturer i området. 
 
I övrigt har kommunen inget att tillägga gällande inkomna synpunkter. 
 
Motivering av beslut 
 
Kommunen föreslår avslag i det aktuella ärendet på grund av att kommunen bedömer 
att delar av den mark som ska tas i anspråk består av brukningsvärd jordbruksmark. 
 
Jordbruk är av nationell betydelse och jordbruksmark anses vara brukningsvärd om den 
med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för 
jordbruksproduktion. Sådan mark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
 
Kommunen bedömer att jordbruksmarken inom fastigheten är brukningsvärd med 
hänsyn till att den klassificeras som stödberättigad jordbruksmark av Jordbruksverket, 
marken har tidigare brukats samt för att det finns goda möjligheter att åter odla på 
marken. Jordbruksverkets blockdatabas innehåller uppdaterad information om all 
stödsökt jordbruksmark i Sverige vilket är en stark indikator på att marken lämpar sig för 
jordbruksproduktion. 
 
Kommunen bedömer att en byggnation i enlighet med ansökan berör ett privat intresse 
som inte kan anses vara ett väsentligt samhällsintresse. Kommunen bedömer även att 
det är möjligt att begränsa exploateringen till en plats som inte berörs av brukningsvärd 
jordbruksmark. Med hänvisning till 3 kap. 4 § i MB bedöms därmed önskad åtgärd inte 
vara lämplig på den ansökta platsen vilket är varför avslag föreslås.  
 
Utöver frågan om brukningsvärd jordbruksmark så finns det risk för översvämning på 
platsen. Marken utgörs av silt och det är generellt blött på platsen. För att undvika 
skador på byggnader krävs markhöjning som i sin tur måste anpassas för att inte 
påverka landskapsbilden negativt. Alla dessa faktorer ses som negativa förutsättningar 
vilka påverkar kommunens samlade bedömning i ärendet.   
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-11-29 
Skrivelse, översvämning inkom 2021-11-24 
Remissvar, Trafikverket, omgång 2 inkom 2021-11-24 
Fotomontage, Foton platsbesök inkom 2021-11-24 
Bilaga, XXX, omgång 2 inkom 2021-11-22 
Remissvar, VMAB., omgång 2 inkom 2021-11-15 
Yttrande, XXX, omgång 2 inkom 2021-11-11 
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Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst, omgång 2 inkom 2021-11-10 
Yttrande, XXX, omgång 2 inkom 2021-11-09 
Skrivelse, Bemötande vid kommunicering från Sökande inkom 2021-11-04 
Situationsplan, Reviderad situationsplan, ny infart inkom 2021-11-03 
Yttrande, XXX omgång 1 inkom 2021-11-03 
Remissvar, Räddningstjänsten omgång 1 inkom 2021-11-03 
Yttrande, XXX omgång 1 inkom 2021-11-01 
Remissvar, E.ON omgång 1 inkom 2021-10-19 
Skrivelse, Beskrivning från Sökanden gällande jordbruksmark innan revidering inkom 
2021-10-11 
Epostmeddelande, Beskrivning från Sökanden angående ansökan innan revidering 
inkom 2021-10-05 
Sammanställning e-tjänst, Ansökan innan revidering inkom 2021-09-27 
Skrivelse, Beskrivning av ansökan innan revidering inkom 2021-09-27 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar att ansökan ska beviljas. 
 
Mats Bondesson (C) och Gitte Ejdetjärn (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget om att 
ansökan ska avslås. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer Magnus Olssons och Görgen Lennarthssons 
yrkande mot liggande förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
tjänstemannaförslaget, det vill säga att avslå ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
 
Avgift 9 680 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 306 Detaljplan för del av Mörrum 73:1 m.fl beslut om antagande 2018/3218 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2021-11-30 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2021-11-30, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 217, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar detaljplan för del av Mörrum 73:1 m.fl., 
Mörrum, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Jäv 
 
Magnus Olsson (M) och Ulrika Berggren (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, förskola och eventuell utökning av 
befintligt särskilt boende i Mörrum. Fler bostäder och en ny förskola är viktigt för 
kommunens utveckling och detaljplanen syftar därmed till att möjliggöra att Mörrum kan 
växa i en service- och naturnära miljö.  
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 9 oktober 2019 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 21 oktober till 11 november 2019. Totalt inkom 
22 yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2021 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 31 maj – 28 juni 2021. Totalt inkom 17 
yttranden under granskningstiden. Samtliga yttranden finns återgivna och 
kommenterade i upprättad granskningsutlåtandet, daterad 2021-11-30. 
 
Efter granskningen har plankartan justerats något. I plankartan har två 
prickmarksområden justerats samt ett naturområde vars huvudmannaskap har ändrats 
från enskilt till kommunalt. Ett vägområde har rätats ut något för att inte skapa orimliga 
fastighetsgränser. Bestämmelse a1 har lagts till i plankartan för att göra bestämmelser 
om hårdgörandegrad uppföljningsbar och bestämmelse n1 har plockats bort efter 
synpunkt från Lantmäteriet. I övrigt har inte ändringar gjorts i plankartan. 
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Gällande planhandlingarna har ett förtydligande PM tagits fram för den genomförda 
luktutredningen, efter önskan från länsstyrelsen. Eftersom detta endast var ett 
förtydligande av redan framtagen information, och det inte innebar några nya mätningar, 
så gör kommunen bedömningen att den nya handlingen inte kräver en ny granskning. 
Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning.  
 
I den förtydligande rapporten framgår det att genomförda att lukten är acceptabel för en 
boendemiljö enligt de danska riktvärdena (danska riktvärden används i utredningen 
eftersom Sverige saknar riktvärden för lukt). Dock kan värdena ligga på gränsen av vad 
som accepteras utifrån det danska riktvärdet under de perioder då lakvattendammarna 
släpper ut mycket lukt. Lukten bedöms då överskrida danska riktvärden upp till 3 % 
vartannat år och upp till 14 % av tiden under perioder med höga luftutsläpp. Detta 
överskridande kommer dock troligen inte märkas av boende inom planområdet då 
människors upplevelse av luktintensitet är logaritmisk. Ökningen av lukten är även litet i 
relation till beräkningsmodellens osäkerhet. 
 
I övrigt så har ett par avsnitt i planbeskrivningen förtydligats efter inkomna synpunkter. 
 
Sammanfattningsvis bedöms justeringarna inte utgöra någon väsentlig ändring och 
detaljplanen är därmed färdig för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-29 
Plankarta, skala 1:1000 (A1), daterad 2021-11-30 
Illustrationskarta, skala 1:1000 (A1), daterad 2021-11-30 
Planbeskrivning, daterad 2021-11-30 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-06-25, reviderad 2021-11-30 
Samrådsredogörelse, daterad 2021-05-11 
Granskningsutlåtande, daterad 2021-11-30 
Fastighetsförteckning, daterad 2019-10-01, rev. 2021-05-26 
Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik för delar av planområdet, daterad 2018-
09-28 
Bullerutredning, daterad 2020-02-25 
Riskbedömning, daterad 2020-03-13 
Dagvattenutredning, daterad 2020-10-26 
Luktutredning, daterad 2020-10-29 
Trafikutredning, daterad 2020-10-30 
Höjdsättning bilaga, trafikutredning, daterad 2020-10-30 
Kostnadskalkyl trafik- och dagvatten 
PM Spill- och dricksvattenanslutning, daterad 2021-04-16 
Beslut biotopskyddsdispens, daterad 2021-03-23 
PM förtydligande gällande luktutredningen, daterad 2021-11-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: Karlshamnsbostäder AB, Kyrkogatan 21, 374 36 Karlshamn 
Utredningsingenjör/Mark och exploateringsingenjör: Susanne Norlindh  
Stadsarkitekt: Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 307 Namnsättning av vägar inom detaljplaneområde för del av fastigheten 

Mörrum 73:1 m fl - beslut om antagande 2019/3703 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att anta vägnamnen Ola Jeppssons väg, Sones väg, Jeppes väg och Amandas väg 
för vägar inom detaljplaneområde för del av Mörrum 73:1 m fl, enligt karta tillhörande 
detta beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, förskola och eventuell utökning av 
befintligt särskilt boende i Mörrum. Det finns behov av att namnsätta fyra nya vägar 
inom planområdet. Fem olika namnförslag har lämnats in i samband med planarbetet.  
 
Den naturliga utgångspunkten för all namngivning i kommunerna bör vara att försöka 
anknyta nya namn till något som finns eller har funnits på platsen.  
 
Det aktuella området har tillhört Sonagården. Under granskningen inkom Mörrums 
hembygds- och fornminnesförening med ett förslag till namnsättning; Ola Jeppssons 
väg, Sones väg, Jeppes väg och Båtsman Stadigs väg. Detta är namn efter tidigare 
ägare/brukare av gården/marken samt namnet på en båtsman som tjänstgjorde under 
Sonagården.  
 
Även nuvarande markägare har inkommit med ett förslag kopplat till tidigare ägare/ 
brukare och föreslår Amandas väg.  
 
Namnberedningsgruppen anser att de inlämnade förslagen är bra men då båtsmän fått 
ge namn till vägar i Stillerydsområdet så bör inte detta användas i nu aktuellt område.  
 
Två tidigare ägare av Sonagården har varit riksdagsmän. Sonagården, även kallad 
Riksdagsmannagården, flyttades från den centrala bykärnan och uppfördes på 
nuvarande plats 1819. Sonagården utgör en viktig länk till Mörrums historia, både vad 
gäller före och efter enskiftet. Den åtnjuter vidare ett högt såväl pedagogiskt som 
personhistoriskt värde. 
 
Namnberedningsgruppen anser mot bakgrund av ovan att det är lämpligt att anknyta till 
gården vid benämningen av de nya vägarna i området och har beslutat att föreslå 
byggnadsnämnden att anta namnen Ola Jeppssons väg, Sones väg, Jeppes väg och 
Amandas väg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-29 
Kartbilaga 
Namnförslag från ungdomsrådet 
Namnförslag från XXX 
Namnförslag från Mörrums Hembygds- och Fornminnesförening 
Namnförslag från XXX 
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Beslutet skickas till 
 
Karlshamnsbostäder AB 
Kennet Bengtsson, namnberedningsgruppen 
Lena Sandgren, namnberedningsgruppen 
Stadsarkitekt Emina Kovačić 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
Ambulanscentralen, Lasarettet, 374 80 Karlshamn 
Ambulansstationen, Centrallasarettet, 371 85 Karlskrona 
Räddningstjänsten, Rörvägen 3, 374 32 Karlshamn 
Polisen, Närpolisområde Karlshamn, Erik Dahlbergsvägen 30 B, 374 22 Karlshamn 
Posten Sverige AB, Servicenätet, 374 01 Karlshamn 
Skatteverket, Box 528, 371 23 Karlskrona 
Telia Sonera AB, Networks, 405 35 Göteborg 
Lantmäterimyndigheten, Fastighetsregistermyndigheten, Box 524, 371 23 Karlskrona 
Karlshamns Energi AB, Box 174, 374 23 Karlshamn 
E.ON Sverige AB, 205 09 Malmö 
Taxi, Stationsvägen 2, 374 39 Karlshamn 
Asarums Taxi, Storgatan 52, 374 52 Asarum 
Blekingetrafiken, Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona 
Tidningsbärarna, Box 90, 371 23 Karlskrona 
Gatuenheten, Tubbaryd  
Mätningsenheten 
XXX 
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§ 308 XXX Förhandsbesked nybyggnad fritidshus B2021-434 2021/3306 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser förhandsbesked nybyggnad fritidshus på fastigheten XXX. 
 
Fastigheten ligger vid Halasjön, cirka 20 km norr om Karlshamns centrum. Ansökan 
avser förhandsbesked för nybyggnad fritidshus/ sommarbostad på fastigheten XXX. 
Ansökan inkom 14 september 2021. Efter att information om avtalsservitut inkommit från 
granne, så har sökanden lämnat in en reviderad situationsplan vad gäller byggnadens 
placering (med tillhörande vatten och avlopp), komplett 2021-11-03. Inga negativa 
synpunkter från grannar eller berörda efter att byggnaden tänkta placering ändrades. 
 
Byggnaden planeras vara 60m2. Enskilt avlopp och vatten ska placeras där det är 
lämpligast. Miljöförbundet upplyser om att deras bedömning är preliminär och att slutligt 
tillstånd ges först sedan en ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning inkommit 
till miljöförbundet. Vägen ner till den tilltänkta fritidsbostaden kommer att anslutas till den 
skogsväg som redan finns för att försörja de tre befintliga byggnaderna. Ny väg kommer 
att utformas så att den passar in i landskapsbilden och även följa Räddningstjänstens 
rekommendationer för säker framkomlighet för deras fordon om så skulle behövas. 
 
Förutsättningar 
 
Läge 
Fastigheten ligger vid Halasjön, cirka 20 km norr om Karlshamns centrum, vid gränsen 
till Ronneby kommun. Byggnaden ska placeras utanför strandskyddslinjen, vid tre 
befintliga och redan avstyckade fastigheter. Infartsväg blir Halasjövägen och ny väg 
dras in till byggnaden, men ingen avstyckning sker. Sjön utnyttjas för bad och fiske.  
 
Mark och vegetation 
Marken är kuperad och består barrskog med inslag av lövskog och öppen mark finns. 
Inom strandskyddsområdet så sker kontinuerlig skogsvård och ett par stigar slingrar sig 
ner till vattnet från befintlig bebyggelse. 
 
Riksintresse 
Hela XXX berörs av Riksintresse för ”stoppområde för höga objekt”. 
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Planer och program 
Marken pekas ut som skogsbygd, dramatisk kuperad i Karlshamns kommun 
översiktsplan. Bebyggelsen är gles och är relativt tålig för exploateringar. Utbyggnad bör 
i första hand ske i slutna partier och i kanterna av öppna ytor.  
 
Övriga regleringar och intressen 
Nya byggnaden ligger inom Naturvårdsprogrammet, 1993, som rekommenderar att 
markanvändningen vid sjön och i dess omgivning bör vara sådan att sjön ej påverkas 
negativt.  
 
Jordbruksmark 
Berörs ej. 
 
Strandskydd 
Den nya byggnaden med tillhörande väg och avloppsanläggning är tänkt att ligga 
utanför strandskyddet. 
 
Risker på grund av ett förändrat klimat 
Finns låga punkter inom fastighet XX, men inte där den nya byggnaden ska byggas 
enligt ansökan. 
 
Trafik 
Skogsväg finns redan till de fastigheter som ligger strax söder om tilltänkt nybyggnation. 
Ny väg ner till den nya byggnaden ska anpassas efter landskapet. 
 
Vatten och avlopp 
Tilltänkt fritidsbostad ska ha enskilt vatten och avlopp.  
 
Yttranden 
 
XXX 
Har inget att erinra mot bygget! Kul att nya hus byggs i byn!  
 
Räddningstjänstens synpunkter 
Vid eventuell brand eller annan händelse som kräver Räddningstjänstens assistans är 
det viktigt att vi har möjlighet att ta oss till den aktuella platsen. Vägbredder, kurvradier, 
fria höjder och bärigheten för vägarna som ska betjäna bostaden bör vara anpassade 
efter detta. I övrigt har Räddningstjänsten inget att erinra. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförbundet har granskat inkomna handlingar och har inget att invända mot att positivt 
förhandsbesked enligt ansökan ges på fastigheten XXX. 
 
Pågående planarbete - natur- och friluftslivsplan och grönstrukturplan 
Förhandsbeskedet berör ett område, som ingår i den översyn som just nu pågår av 
kommunens äldre naturvårdsplan. Förhandsbeskedet ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Aktuell placering bedöms inte utgöra något hinder i förhållande till den 
kommande natur- och friluftslivsplanen och grönstrukturplanen. Kommunekologen har 
därför inget att erinra. 
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Enskild avloppsanläggning 
Miljöförbundets preliminära bedömning är att det går att anordna en enskild 
avloppsanläggning till sökt förhandsbesked. Den slutliga bedömningen görs dock först 
sedan en ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning inkommit till miljöförbundet. 
Aktuell plats ligger nära Halasjön. Baserat var avloppsanläggningen placeras, så nås ett 
avstånd på mellan 100-200 meter från öppet vatten. Det är dock tydlig avrinningsriktning 
mot sjön. Hög skyddsnivå för miljö kan behövas för avloppsanläggningen. 
 
Om positivt förhandsbesked ges, bör sökande även upplysas om följande: 
1. Tillstånd för ny eller ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos Miljöförbundet 
Blekinge Väst. Ansökan blir då ett separat ärende, som prövas av miljöförbundet. 
Vilken reningseffekt som behövs för en enskild avloppsanläggning varierar, beroende på 
omgivningsfaktorer så som närliggande dricksvattenbrunnar och hur känslig recipienten 
är. Detta granskas vid en ansökan om enskilt avlopp. Observera att man inte får påbörja 
anläggandet av enskild avloppsanläggning innan man har fått ett tillstånd. 
2. Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 
3. Om man har dricksvatten från egen brunn, rekommenderar miljöförbundet att man gör 
en kemisk och mikrobiologisk analys av vattnet vartannat år. Har man borrad brunn bör 
man också ta ett radonprov. Permanentboende, som väntar barn eller har barn under 
1,5 års ålder, kan få ett kostnadsfritt ”spädbarnsprov”. 
4. Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 
grävningsarbetet och kontakta länsstyrelsen. 
5. Om jord- eller fyllnadsmassor behöver tillföras platsen, var uppmärksam så att 
massorna inte innehåller invasiva främmande arter. Mer information finns nedan. 
 
Ärendets bakgrund och handläggning 
Karlshamns kommun har begärt yttrande av Miljöförbundet Blekinge Väst angående 
ansökan om förhandsbesked för bygglov på fastigheten XXX. Sökande har angivit 
enskilt VA. Miljöförbundet har undersökt vad som är känt om platsen och dess 
förutsättningar och som bör beaktas i handläggningen av ärendet. Platsen har inte 
besökts i fält. Yttrandet baseras på det som redan är känt om platsen och det som finns 
registrerat i olika databaser. 
 
Information 
 
Enskild avloppsanläggning 
Ansökan om enskild avloppsanläggning görs på en särskild blankett, som finns på 
miljöförbundets hemsida (http://www.miljovast.se/1307 ). Man kan också kontakta 
miljöförbundet och få blanketten hemskickad. Har man frågor om enskilda 
avloppsanläggningar, är man välkommen att kontakta miljöförbundet! 
 
Enskild dricksvattentäkt 
Mer info om analyser av dricksvatten, spädbarnsprov och vad man kan göra om man 
har dåligt dricksvatten finns på miljöförbundets hemsida: Skanna QR-koden till höger 
eller använd webbadressen https://www.miljovast.se/privatpersoner/enskilt-
dricksvatten.html 
 
Invasiva främmande arter 
Invasiva främmande arter är arter som med människans hjälp kommit till områden där 
de inte hör hemma. Arterna sprider sig snabbt och konkurrerar ut inhemsk flora och 
fauna. Invasiva främmande arter får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, 
transporteras, användas, bytas, släppas ut eller hållas levande. Det är fastighetsägarens 
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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! Om 
återförsäljaren inte vet, ska jorden inte användas. Vänd dig istället till en annan 
återförsäljare/leverantör. Om de massor du införskaffat ändå visar sig innehålla 
främmande invasiva arter, bör du meddela länsstyrelsen. Ange vilken art massorna 
innehåller samt varifrån du införskaffat massorna. Läs om vilka arter som är invasiva, 
hur man känner igen dem och hur de bekämpas på länsstyrelsens hemsida: 
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-ochlandsbygd/invasiva-frammande-
arter.html. Registrera fynd av främmande arter på www.invasivaarter.nu. 
 
XXX 
Vi har ingen emot byggnaden som är en våning med storlek 9,6x6 meter. 
 
XXX 
Inga synpunkter 
 
XXX 
Nuvarande placering av fritidshuset, alltså innanför servitutsområdet, kommer vi absolut 
inte att godkänna. Flyttas huset utanför servitutet så är det ok för oss. 
 
XXX 
Översänder handlingar från Lantmäteriet avseende Avtalsservitut för fastigheterna XXX 
och XXX. Ej streckat omr. avser plats för byggnad av friggebod. 
 
Yttranden, utskick 2 
 
XXX 
Inga synpunkter 
 
Kommunicering 
 
Det uppdagades vid första utskicket till grannarna att det fanns ett avtalsservitut mellan 
fastighetsägare/ sökanden XXX och XXX. Detta ledde till en del missförstånd och 
utredningar.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att han först inte uppfattat något missnöje från grannarna vad 
gäller ursprunglig placeringen av fritidshuset och att gränsen för avtalsservitutet varit 
oklart för sökanden. Placeringen ändrades av sökanden efter att gränsen och 
grannarnas önskemål klargjorts.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Förmedlat grannarnas synpunkter vilket resulterade i en reviderad plats för 
fritidsbostaden och därmed finns inga negativa synpunkter från grannar kvar. 
  

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-ochlandsbygd/invasiva-frammande-arter.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/natur-ochlandsbygd/invasiva-frammande-arter.html
http://www.invasivaarter.nu/
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Motivering av beslut 
 
Kommunen bedömer att en byggnation i enlighet med ansökan är möjlig och lämnar 
därför positivt förhandsbesked. Ansökan bedöms vara enlig med Karlshamns kommun 
översiktsplan.  
 
Ny väg kommer att utformas så att den passar in i landskapsbilden och även följa 
Räddningstjänstens rekommendationer för säker framkomlighet för deras fordon om så 
skulle behövas. 
 
Miljöförbundet har gjort en preliminär bedömning att det går att anordna en enskild 
avloppsanläggning till sökt förhandsbesked. Förhandsbeskedet ligger i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Aktuell placering bedöms inte utgöra något hinder i förhållande till 
den kommande natur- och friluftslivsplanen och grönstrukturplanen. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-30 
Ansökan, inkom 2021-07-06 
Situationsplan, inkom 2021-11-03 
Yttrande från XXX, inkom 2021-09-23 
Yttrande från XXX, inkom 2021-09-27 
Yttrande från Räddningstjänsten Västra Blekinge, inkom 2021-10-07 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2021-10-08 
Yttrande från XXX, inkom 2021-10-10 
Yttrande från XXX, inkom 2021-10-13 
Yttrande från XXX (utskick 2), inkom 2021-11-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Emmy Wallmark 
 
Avgift 9 166 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 309 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 avslå ansökan med hänvisning till 9 kapitlet § 30, 8 kap § 1 1 p plan- och bygglagen 
(2010:900) med hänvisning till att detaljplanen anger industriändamål och att byggnaden 
inte är lämplig för gymändamålet med tanke på att hälsoskadliga luftföroreningar finns i 
lokalerna som det inte bedöms lämpligt att medborgarna och deras familjer utsätts för. 
 
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 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 AB 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.  
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Kommunicering 
 
Angående skylt: 
 
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. 
 
Angående kontaminerade lokaler: 
 
Miljöförbundets yttrande med erinran har skickats för kommunicering till sökande. 
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökande uppger att luftmätning görs samt att det som står i Miljöförbundets yttrande ska 
beaktas under ombyggnadsarbetets gång. 
 
Miljöförbundets yttrande över luftmätningarna: 
Bedömer det olämpligt med gym i de förorenade lokalerna åtminstone så länge så 
mycket föroreningar kvarstår. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömning av luftmätningarna: 
Bedöms olämpligt med gym i lokalerna på grund av lösningsmedelslukten, angränsande 
verksamhets bristande avskiljning, fuktskadade byggnadsdelar och den kontaminerade 
lokalen med hälsoskadligt höga nivåer av hälsofarliga ämnen i luften, samt med 
hänvisning till att detaljplanen anger industriändamål. 
 
Förslag till beslut om avslag på grund av de kontaminerade lokalerna har 2021-12-14 
kommunicerats till sökande. Sökande har bemött denna kommunicering med att 
miljökonsulten kan ta fram en åtgärdsplan som följs under ombyggnationen för att 
förbättra situationen. 
 
Angående brandskydd: 
 
Räddningstjänstens yttrande med erinran har kommunicerats till sökande och 
brandskonsult som har bemött det. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det är viktigt att säkerställa att 
utrymningsvägarnas maximalt tillåtna gångavstånd uppfylls och att det är viktigt att 
brandcellsgränserna upprätthålls så att brandskyddkraven upprätthålls. Bedömningen är 
att brandskyddskraven går att lösa i lokalerna om brandskyddsbeskrivningen följs. 
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Motivering av beslut 
 
Det bedöms inte lämpligt med gym i lokalerna med tanke luftmätningarna som uppvisar 
förhöjda halter av natftalen, bensen, toulen, flyktiga kolväten, alifatiska kolväten, 1-
butanol, 2-etyl-hexanol som överstiger hälsobaserat lågriskvärde Rfc. Bedömningen är 
att detta kommer från angränsande verksamhets bristfälliga ventilation och avskärmning 
till omkringliggande byggnadsdelar samt från rivet byggmaterial. Lukter av diverse 
lösningsmedel kändes vid platsbesök av luftmätare. Den historiska inventeringen med 
kartläggning av potentiella visar att fastigheten är potentiellt förorenad vilket 
luftmätningarna bekräftar stämmer. I lokalerna finns fritt vatten och fuktskadat 
byggmaterial vilket tyder på att taket läcker. Det bedöms därmed inte lämpligt att tillåta 
att våra kommuninvånare kommer att träna i en miljö där de riskerar att kontamineras, 
skadas, påverkas eller skadas av tidigare och pågående verksamhets föroreningar som 
kan ha lämnats kvar i lokalerna, vilket även kan föras hem till gymbesökarnas familjer.  
Fastigheten är potentiellt förorenad enligt Länsstyrelsens kartskikt på grund av grafisk 
industri och tillverkning av plast och polyester. Detaljplanen anger industriändamål och 
inte gym.  
 
Sammantagen bedöms lokalen olämplig för gymverksamhet med tanke på 
luftföroreningarna och att detaljplanen anger industriändamål. Detta med hänvisning till 
9 kapitlet § 30, 8 kap § 1 1 p plan- och bygglagen (2010:900) med hänvisning till att 
detaljplanen anger industriändamål, byggnaden inte är lämpligt för gymändamålet med 
tanke på att hälsoskadliga luftföroreningarna och eventuellt andra föroreningar och 
fuktskador som finns i lokalerna som det inte bedöms lämpligt att medborgarna och 
deras familjer utsätts för. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-12-14 
Yttrande från miljökonsult med förslag på åtgärder, daterad: 2021-12-15 
Yttrande från sökande över kommunicering till förslag till beslut om avslag, daterat: 
2021-12-14 
Yttrande från miljökonsult, daterad: 2021-12-14 
Luftmätningar från miljökonsult, daterad: 2021-12-14 
Historisk inventering från miljökonsult, daterad: 2021-12-14 
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 
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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 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag om att avslå ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Justgym Nordic AB, XXX 
Fastighetsägare: Boktryckargatan AB, Boktryckargatan 1, 374 32  Karlshamn 
Kontrollansvarig: XXX 
Grannar/Sakägare: XXX 
Tillsynsmyndighet för gym: Miljöförbundet Blekinge Väst 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift: 19 360 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 310 XXX, Olovligt upplag/marknivåförändring B2021-105 2021/3301 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att byggherren XXX påförs en byggsanktionsavgift på 72 876 kronor med 
stöd av 9 kap. 17 § 1 p Plan- och byggförordningen (2011:338) om inte rättelse sker 
genom att markens nivåer återställs till ursprungliga marknivåer innan beslut fattas av 
byggnadsnämnden om att utfärda byggsanktionsavgift. 
 
Upplysningar 

 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs ges byggherren 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2022-01-19. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2022-01-17. 
 
Lagstödet som ger rätt att utfärda byggsanktionsavgift i detta fall  
 
Att ändra färdig marks nivå väsentligt kräver marklov enligt 9 kap. 11 § plan- och 
bygglagen (2010:900) samt startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) innan det får utföras. Byggnadsnämnden ska enligt 11 kap 53§ plan- och 
bygglag (2010:900) ta ut byggsanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet. I 11 kap 58 § plan- och bygglagen (2010:900) står 
följande: Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den 
som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte 
beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år 
efter överträdelsen.  
 
I detta fall bedöms följande uppfyllas som ger rätt att utfärda byggsanktionsavgift.  
1. Åtgärden kräver marklov och startbeked innan den får utföras, uppfyllnaden är 

omfattande och drygt 3 meter hög enligt marksektionsritningar på det högsta stället. 
2. Dokumentation på ursprungliga marknivåer och flygfoton och bilder på hur det såg ut 

innan uppfyllanden skedde påbörjades finns.  
3. Byggherren har fått yttra sig över byggsanktionsavgiften inom 5 år från det att 

överträdelsen skedde.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 

 
Sammanfattning  
 
Stadsbyggnadsavdelningen har 2021-11-25 konstaterat att uppfyllnad skett utan 
marklov. Delar av massorna som det fylldes ut med XXX och XXX består av miljöfarligt 
material som inte är tillåtet att fylla ut med. Miljöförbundet har drivit detta i ett separat 
tillsynsärende som avslutats efter att markundersökningar och rättelse har skett. 
Marklov för uppfyllnaden söktes i efterhand 2021-10-12 och denna ansökan prövas för 
närvarande. Uppfyllnad har skett på en större yta av 1601 kvm enligt skalmätning på 
bygglovsansökan. 
 
Enligt uppgift från byggherren påbörjades uppfyllnaden 2018 och enligt bilder ser det ut 
som att uppfyllnadsarbetet påbörjades 2017. Uppfyllanden är omfattande upp emot som 
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högst 3 meter hög enligt marksektionsritningar. Sprängstenen som uppfyllanden består 
av kommer enligt uppgift från XXX husbygge i Vettekulla. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-11-29 
Fotografi, inkom 2021-11-29 
Marksektionsritning, inkom 2021-10-12 
Situationsplan, inkom 2021-10-12 
Epostbilaga, inkom 2021-07-16 
Fotografi, inkom 2021-02-18 
Övrigt, inkom 2021-11-29 
Fotografi, inkom 2021-11-29 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar avslag till förslaget. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer Görgen Lennarthssons yrkande mot liggande 
förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget, det vill 
säga att påföra en byggsanktionsavgift. 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsägare och byggherre: XXX 
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§ 311 XXX, Bygglov för fasadändring av enbostadshus 2021-666 2021/3318 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap 30 § och 8 kap 13 § och 8 kap 17 § plan och 
bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för fasadändring av enbostadshus på fastigheten XXX. 
 
Ansökan om bygglov inkom 2021-11-19. Ansökan innebär att sökande vill sätta 20 st. 
solceller på fasaden åt söder. Ytan solcellerna upptar av taket blir sammanlagt 38 kvm. 
Av de uppgifter som finns om solcellerna framgår att det handlar om fyrkantiga svarta 
lådor. 
 
Byggnaden har en putsad sockel, en bred sockellist och en fris med stående fasspontad 
panel, i övrigt liggande panel. Byggnaden har välbevarade snickerier med konsoler i 
takfoten och profilerade fönsteromfattningar. Byggnaden har sadeltak klätt med 
tvåkupigt tegel och har en murad skorsten. Fönster, dörr och takfönster är moderna 
tillägg.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av detaljplan A273 från 
1976. Gällande detaljplan för området togs fram i syfte att bevara kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. 
 
I bevarande och utvecklingsplanen (fr. 2015) är byggnaden grön vilket innebär att den 
har ett högt kulturhistoriskt värde. Så här beskrivs byggnaden: ”1880-tals byggnad i 
välexponerat läge i staden. Välbevarade fasader som dock genomgått ändringar, till 
exempel takfönster och sentida dörrar.” 
 
Fastigheten omfattas av riksintresset Karlshamns innerstad (K6) Tanken med 
riksintresseområden är att här ska särskild hänsyn tas till kulturmiljövärden. 
 
Kvarteret tillhör området Näsviken, vilket var långt fram i tiden ett utkantsområde. 
Terrängen omöjliggjorde ett genomförande av den strängt geometriska stadsplanen och 
det för väder och vind starkt utsatta läget förklarar denna utkantsstatus. Men också det 
funktionella- närheten till havet och fisket avgjorde vilka människor och typ av 
bebyggelse som fick sin hemvist här. 
 
Näsgränden med en hel del bevarad äldre bebyggelse innehåller en småskalighet som 
är viktigt för området. Lika viktigt är Parkgatans husrad, vilken har tillkommit något 
senare som en skyddande skärm runt den småskaliga trähusbebyggelsen. Att bygga i 
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klimatutsatta lägen var en utmaning och därmed ett bevis för god ekonomi som tillät de 
gedigna material som krävdes. Därmed blev havsutsikt en immateriell kvalitét, det blev 
en boendekvalitét utöver det vanliga. (Beskrivningen hämtad ur Karlshamns 
innerstadsbebyggelse från 1992 av XXX). 
 
Byggnaden ligger i ett mycket exponerat läge i staden och är väl synlig från Hamngatan 
som ramar in rutnätsstaden åt söder och med det relativt branta takfallet bedöms 
solcellerna bli mycket synliga från gatan. 
 
Motivering av beslut 
 
Byggnaden ingår i en helhetsmiljö med karaktäristiska byggnader från slutet av 1800-
talet och början av 1900-talet som är byggda som en skyddande mur runt den låga 
trähusbebyggelsen in näsgränd. Husen, med havsutsikt uppfördes för mer välbärgade 
invånare. 
 
Byggnaden som är välbevarad ligger i ett exponerat läge i staden och takets relativt 
branta lutning gör det väl synligt i gaturummet.  
 
Solpaneler i aktuell utformning skiljer sig väsentligt åt från byggnadens nuvarande 
utformning och skulle ge ett alltför dominerande intryck. Eftersom solpanelerna är tänkta 
att monteras som rektangulära skivor som delvis men inte som helhet täcker takfallen 
skulle byggnadens för byggnadstiden traditionella karaktär, påverkas kraftigt. Även det 
faktum att solpaneler på takfallen skulle ligga ovanpå befintliga takfallen påverkar 
takfallens utseende som riskerar att upplevas som grövre. 
 
Därför är bedömningen att ansökan inte uppfyller Plan och bygglagens (2010:900) krav 
enligt 9 kap 30§ som hänvisar till 8 kap 17 §, och 8 kap 13 §. Bedömningen är att 
bygglovsansökan innebär en förvanskning av byggnaden och bebyggelseområdet i strid 
med 8 kap. 13 §. liksom bedömningen att åtgärden inte uppfyller det krav på varsamhet 
som följer av 8 kap. 17 §. 
 
Avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL faller enligt 
bedömning ut till det allmänna bevarandeintressets förmån. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2021-11-24 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2021-11-19 
Fotografi, inkom 2021-11-19 
Fasadritning, inkom 2021-11-19 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2021-11-19 
Situationsplan, inkom 2021-11-19 
Fasadritning, inkom 2021-11-19 
Fotomontage, inkom 2021-11-19 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Avgift: 3 872 kronor    611-311-2021-670 
 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 312 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Jäv 
 
Gitte Ejdetjärn (S) deltar inte i informationen om Stampens Trädgård 2. 
 
Sammanfattning 
 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren informerar om ärendet med Stampens Trädgård 2 m.fl. 
och redovisar en tidslinje om vad som hänt i ärendet. 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om  
 

 Digitalt besök Lunds kommuns Skönhetsråd 

 Grupputveckling med avdelningens olika grupper 

 Studieresa till Landskrona 

 Bostadsgenomgång med etableringschefen och bostadsutvecklare  

 Inspirationsföreläsning med Vårgårda kommun 

 Kollektivtrafikgruppen 

 Medarbetarsamtal 

 Detaljplanediskussioner (Gäddan, Best Western, Stationsstaden m.fl.) 

 Fastighetsägarna Syd  

 Avstämning Miljöförbundet Blekinge Väst 

 Bygglovsdiskussioner 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) informerar från studieresan till Landskrona den 26 
november. 
Stadsbyggnadschef Johan Nilsson informerade om stadens förändringsresa. 
Destinationsutvecklare Olga Bergvall ledde en stadsvandring. Planchef Lisa Lindekranz 
ansvarade för en guidad tur i stadsutvecklingsprogrammet för Borstahusen. 
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§ 313 Redovisning av delegationsbeslut december 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 2021-11-10 – 2021-11-30. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2021-11-10 – 2021-11-30 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2021-11-10 – 2021-11-30 ByggR 
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§ 314 Underrättelser från Lantmäteriet december 2021/83 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2021-11-12 Tostarp 3:43 Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från Tostarp 

3:43. 

K21358 

 

2021-11-17 Vettekulla 1:171 Underrättelse om avslutad 

förrättning, avstyckning från 

Vettekulla 1:171 samt anslutning 

enligt AL 42a §. 

K21423 

 

2021-11-29 Guö 2:23 Underrättelse om avslutad 

förrättning, särskild 

gränsutmärkning av Guö 2:23. 

K2122 

 

2021-11-29 Karlshamn 5:1 och 

Karlshamn 5:20 

Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering 

Karlshamn 5:1 och Karlshamn 5:20. 

K21207 
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§ 315 Beslutsuppföljning december 2021/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2021-11-30 
Ärenderapport mätning 2021-11-29 
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§ 316 Handlingar för kännedom december 2021/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2021-11-10 – 2021-11-30 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom 2021-11-10 – 2021-11-30 ePhorte 
Handlingar för kännedom 2021-11-10 – 2021-11-30 ByggR 
 


