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§ 169 Val av justerare 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Stefan Sörensson (L) till att justera protokollet. 
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§ 170 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 171 Resultatrapport januari - augusti 2021/3547 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa resultat- och delårsrapport för perioden januari-augusti 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämndens verksamheter har upprättat resultat- och delårsrapport för perioden 
januari-augusti 2022. 
 
Byggnadsnämndens verksamheter lämnar en prognos om en budget i balans helår. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Resultatrapport byggnadsnämnden januari-augusti 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Verksamhetsstrateg Annelie Gustavsson 
Verksamhetscontroller Annette Ericsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 173 Detaljplan för del av Karlshamn 3:3 m.fl. (Strömma) - beslut om antagande 

2018/3578 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande 2, daterat 
2022-09-13 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2022-09-13, 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 Karlshamn 3:3 m.fl., 
Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i Strömma och på så sätt 
skapa service- och naturnära bostäder i enlighet med kommunens översiktsplan.  
 
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 13 maj 2020, § 105 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 25 maj – 25 juni 2020. Totalt inkom 38 
yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse, daterad 2021-03-30, reviderad 2021-04-08. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 14 april 2021 §93 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 26 april – 17 maj 2021. Totalt inkom 22 
yttranden under granskningstiden. Samtliga yttranden finns återgivna och 
kommenterade i upprättat granskningsutlåtande, daterad 2022-03-08, rev 2022-03-15. 
 
Efter första granskningen framkom utökades planområdet något vilket gjorde att planen 
var tvungen att ställas ut för granskning en andra gång. Byggnadsnämnden beslutade 
därför den 23 mars 2022 §50 att en andra granskning skulle genomföras. Granskningen 
genomfördes under perioden 4 april – 2 maj 2022. Totalt inkom 22 yttranden under 
granskningstiden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättat 
granskningsutlåtande, daterat 2022-09-13. 
 
Vissa mindre justeringar av planhandlingarna har gjorts. Förändringarna bedöms inte 
utgöra någon väsentlig ändring. Ändringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig 
ändring och detaljplanen är därmed färdig för antagande. 
 
I detaljplanen har trafiksituationen varit den begränsade faktorn. Det är också trafiken 
majoriteten av alla synpunkter har handlat om. Efter en trafikutredning har detaljplanen 
justerats för att möjliggöra en ny gång- och cykelväg längs med Spinnarevägen. Detta 
förbättrar trafiksäkerheten på just den sträckan men många av synpunkterna handlar om 
problemen i Strömma som stort. Bemötandet av dem har varit generell eftersom 
detaljplanen endast påverkar Strömma som stort indirekt.  
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I övrigt så har dagvattenfrågan också varit en stor del av planförslaget. Södra delen av 
området är väldigt blött, vilket kräver stora åtgärder för att kunna bygga här. Resultatet 
av dagvattenutredningen finns sammanfattad i planbeskrivningen och de är även 
inarbetade i plankartan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-08 
Plankarta, daterad 2022-09-13 
Illustrationskarta, daterad 2022-09-13 
Planbeskrivning, daterad 2022-09-13 
Samrådsredogörelse, daterad 2021-03-30 
Granskningsutlåtande 1, daterad 2022-03-08 
Granskningsutlåtande 2, daterad 2022-09-13 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2021-03-30, reviderad 2022-03-08 
Naturvärdesinventering, Sweco, daterad 2019-12-13 
Översiktlig dagvattenutredning, Sweco, daterad 2020-05-12  
Trafik- och bullerutredning, AFRY, daterad 2020-10-19  
Tekniskt PM geoteknik, AFRY, daterad 2020-10-23  
Dagvattenutredning, AFRY, daterad 2020-10-27, reviderad 2021-06-18   
Beslut om biotopskyddsdispens, Länsstyrelsen Blekinge, daterad 2021-03-23  
Beslut om biotopskyddsdispens, Länsstyrelsen Blekinge, daterad 2022-08-18  
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör/Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 174 Namnsättning av kvarter och väg inom detaljplaneområde för fastigheten 

Karlshamn 3:3 m fl 2020/3113 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att anta kvartersnamnen Garnet, Textilen, Tyget och Strumpan samt en förlängning 
av vägnamnet Bomullsvägen och en utökning av de befintliga kvarteren Bobinen och 
Spolen, enligt karta tillhörande detta beslut. 
 
Sammanfattning 
 
Planområdet är beläget i Strömma, norr om E22. Detaljplanen möjliggör uppförande av 
cirka 60 nya bostäder i form av friliggande en- och tvåbostadshus, parhus, radhus, 
kedjehus samt flerbostadshus där LSS-boende (bostad med särskild service för vuxna) 
kan införas vid behov. 
 
Området nås från Strömmavägen via Tygvägen, Spinnarevägen och Bomullsvägen. 
Namnet Bomullsvägen kan förlängas in i nu aktuellt planområde och något nytt 
vägnamn behövs inte. Fastigheten där nya byggnadskvarter möjliggörs har idag 
traktnamn och registernummer, medan bostadsfastigheterna i Strömmaområdet har 
kvartersnamn och nummer. Mot denna bakgrund är det lämpligt med kvartersnamn för 
de fyra nya byggnadskvarteren. 
 
De kvartersnamn som finns i den äldre delen av bostadsområdet Strömma är 
Vävlagaren, Spinnmästaren, Skytteln, Spinnaren, Vävaren, Kardaren, Tråden, Färgaren, 
Bobinen och Spolen. I de norra, nyare, delarna av området finns kvartersnamnen 
Duken, Linet, Damasten, Sömmen, Spinnrocken, Väverskan, Bomullen och Nålen. 
 
Namnsättningen av både kvarter och vägar i området har anknytning till Strömma 
Bomullsspinneri som anlades i området år 1833. Även i nu aktuellt planområde bör 
namnsättningen ha sin utgångspunkt i textilindustrin. 
 
Namnberedningsgruppen har, mot bakgrund av ovan, beslutat att föreslå 
byggnadsnämnden att anta kvartersnamnen Garnet, Textilen, Tyget och Strumpan, 
enligt kartbilaga. Jämte detta behöver också vägnamnet Bomullsvägen förlängas och de 
befintliga kvarteren Bobinen och Spolen utökas, enligt kartbilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-07 
Kartbilaga 
 
Beslutet skickas till 
 
Kennet Bengtsson, namnberedningsgruppen, kennet.bengtsson@karlshamn.se 
Lena Sandgren, namnberedningsgruppen, lena.sandgren@karlshamn.se 
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 
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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, kartor@karlshamn.se 
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§ 175 XXX, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus B2022-299 

2022/2704 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
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. 
 
Tillstånd för enskilt avlopp och enskild vattenbrunn ska sökas hos Miljöförbundet 
Blekinge Väst. 
 
Servitut för nyttjande av befintlig skogsväg kan behöva upprättas. 
 
Om åtgärder riskerar att påverka skyddsvärda träd negativt kan samråd med 
länsstyrelsen krävas.  
 
Stenmurar som gränsar till jordbruksmark är generellt skyddade biotoper enligt 7 kap. 11 
§ MB och ingrepp i dessa kräver dispens. Rasering och återuppbyggnad av icke 
biotopskyddad stenmur ska inte ske vintertid. 
 
Byggnader ska utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och 
bebyggelsetradition. 
 
Ärendet 
 
Ansökan om förhandsbesked inkom till stadsbyggnadsavdelningen 2022-06-01. 2022-
07-07 togs, med stöd av 9 kap. 27§ PBL, beslut om förlängd handläggningstid. Detta 
med anledning av byggnadsnämndens sommaruppehåll. 
 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av tomt om ca 1600 m2 på fastigheten 
XXX för byggnation av enbostadshus och garage. Boarean uppges bli ca 143 m2 och 
byggnadsarean 198 m2. Enskilda anläggningar för vatten och avlopp ska anläggas.  
 
På platsen för åtgärden finns idag en granplantering och planerad tomt är enligt 
ansökan placerad inom 100 meter från ett mindre vattendrag. Strandskyddet har, enligt 
länsstyrelsens beslut 2022-07-22, upphävts på området för den tänkta avstyckningen.  
 
Tänkt avstyckning ligger inom sekundär skyddszon för vattenskyddsområde för den 
kommunala vattentäkten Långasjön. Tomtens sydöstra gräns tangerar primär 
skyddszon. 
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In- och utfart är planerad via en befintlig skogsväg från Lastavägen. Längs skogsvägen 
löper stenmurar på vägens båda sidor. Delar av den södra stenmuren behöver tas bort 
för att erforderlig vägbredd ska uppnås. 
 
Förutsättningar 
 
Läge 
Platsen för sökt åtgärd är belägen ca 4 km norr om Asarums centrum, ca 150 meter 
väster om Långasjön. 
 
Mark och vegetation 
På platsen för åtgärden finns idag en granplantering. Vid platsbesök 2022-07-13 
konstaterades att det även växer en del större lövträd och annan undervegetation i 
omgivningen. Platsen för åtgärden bedöms vara relativt plan men med en del stenblock.  
 
Sveriges geologiska undersöknings, SGU:s, jordartskarta visar att jordarten består av 
isälvssediment. Berggrundskartan anger att berggrunden utgörs av granodiorit. Vidare 
anges som grundläggande geologisk information att marken är fast. 
 
Bedömning 
Enligt SGU:s kartunderlag finns det inget som tyder på höga halter av markradon. En 
markradonmätning bör dock utföras innan byggnation, alternativt att bostäderna byggs i 
radonsäkert utförande. 
 
I rubricerad ansökan görs bedömningen att inga skyddsvärda träd berörs. Om 
skyddsvärda träd riskerar att påverkas negativt kan samråd med länsstyrelsen krävas.  
 
Det finns i övrigt inga nu kända förutsättningar avseende mark och vegetation som 
bedöms utgöra några hinder för byggnation enligt ansökan.  
 
Översiktsplan för Karlshamns kommun, antagen 2015  
I översiktsplanen ligger platsen för åtgärden inom området B9 Tostarp – Froarp Tararp, 
inom vilken den huvudsakliga utvecklingsinriktningen är landsbygd och natur. I 
utvecklingsstrategin anges bland annat att: 

 Ny bebyggelse får tillkomma i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. 

 Ny bebyggelse ska utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och 
bebyggelsetradition. 

 
Bedömning 
Åtgärd enligt ansökan bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 
 
Detaljplan/områdesbestämmelser 
Fastigheten är belägen utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Riksintressen 
Fastigheten XXX omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9§ MB vad 
gäller lågflygningsområde, påverkansområde för väderradar samt MSA-område.   
 
Bedömning 
Åtgärder beskrivna i ansökan bedöms inte riskera att påverka riksintresset negativt. 
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Strandskydd 
Åtgärden är placerad längre än 100 meter från Långasjön och omfattas därmed inte av 
strandskyddet som är kopplat till sjön. Tomtavgränsningen ligger däremot nära ett 
vattendrag som går mellan Svartasjön och Långasjön, för vilket generellt strandskydd 
råder.  
 
Bedömning 
Länsstyrelsen har den 22 juli 2022 tagit beslut om upphävande av strandskyddet för 
angiven tomtavgränsning. Platsen för åtgärderna omfattas därmed inte längre av 
strandskydd. Placeringen av enskilda VA-anläggningar har justerats i enlighet med 
inkomna synpunkter från miljöförbundet och Karlshamn Energi AB och alla åtgärder 
ligger nu innanför föreslagen tomtavgränsning. 
 
Biotopskydd 
Längs den skogsväg som är tänkt för in- och utfart löper stenmurar på båda sidor. 
Stenmurar som gränsar till jordbruksmark är generellt skyddade biotoper enligt 7 kap. 11 
§ MB. Inom ett biotopskyddsområde får verksamhet inte bedrivas eller åtgärder vidtas 
som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl får dispens från förbudet ges i 
det enskilda fallet från länsstyrelsen. 
 
I ansökan anges att delar av den södra stenmuren behöver tas bort. Detta för att ge 
plats åt slambil och vändyta. Åtgärden bidrar även till att färre antal träd behöver fällas.  
 
Bedömning 
Den södra stenmuren bedöms inte omfattas av det generella biotopskyddet då den inte 
gränsar till jordbruksmark utan mot en granplantering. Stenen från raserad stenmur bör 
återanvändas för att bygga upp en ny mur eller samlas i ett röse. Rasering och eventuell 
återuppbyggnad av stenmur ska inte ske vintertid eftersom det då finns risk att djur som 
kan ha övervintrat i muren skadas.  
 
Vattenskyddsområde 
Tänkt tomtavgränsning ligger inom Långasjöns vattenskyddsområde, sekundär 
skyddszon. Tomten tangerar i den sydöstra gränsen även primär skyddszon. 
 
Bedömning 
För vattenskyddsområden finns generella bestämmelser. Inom sekundärzon för 
vattenskyddsområdet krävs bland annat en anmälan från gräventreprenören för 
hantering av petroleumprodukter.  
Avloppsanläggningen har, i en reviderad ansökan, placerats så att den hamnar i den 
sekundära skyddszonen för Långasjöns vattenskyddsområde (och inte som i ett första 
förslag inom den primära zonen). Detta i enlighet med inkomna synpunkter från 
miljöförbundet och Karlshamn Energi Vatten AB.  
 
Fornlämningar 
Långasjön är, enligt RRÄ (Riksantikvarieämbetet), utpekad som särskilt värdefullt vatten 
avseende kulturvärden. Vid Långasjöns strand finns en möjlig fornlämning i form av en 
hamnanläggning.  
 
Bedömning 
Varken Långasjön eller fornlämningen bedöms påverkas negativt av sökt åtgärd. 
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Omgivningspåverkan 
Planerad byggnation kommer att placeras i ca 60 meter från närmaste befintliga 
bostadshus. Det nya huset kommer att ligga en bit in i skogen, varför det inte kommer 
att vara synligt från Lastavägen.  
 
Bedömning 
Åtgärden bedöms inte ge någon negativ påverkan på omgivningen. Byggnader ska dock 
utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och bebyggelsetradition. 
 
Placering och utformning 
Frågor om utformning hanteras inte i förhandsbeskedet, däremot kommer frågan att 
bevakas i ett eventuellt bygglovsskede när mer detaljerade ritningar och exakta 
placeringar av byggnaderna finns redovisade. Då kommer utgångspunkten vara att den 
nya byggnationens utformning och exakta placering utgår från den kulturmiljö och 
landskapsbild som finns på platsen.  
 
Bedömning 
Byggnader bör, enligt kommunens översiktsplan, utformas och placeras med hänsyn till 
landskapsbild och bebyggelsetradition. Omkringliggande bebyggelse består av ett 
mindre antal enbostadshus med större tomter. Husen varierar i ålder och dess fasader 
är i olika material och kulörer.  
 
Djurhållning 
Vid platsbesök noterades ingen djurhållning i närheten av tänkt tomtavgränsning. Det 
kan dock inte uteslutas att djurhållning kan förekomma i närheten, då platsen ligger i en 
lantlig miljö.  
 
Bedömning 
Viss omgivningspåverkan från djurhållning måste kunna accepteras i en lantlig miljö. 
 
Risker på grund av ett förändrat klimat 
Platsen är enligt tillgängliga karteringar inte utsatt för någon särskild risk gällande 
översvämning. Området ligger förhållandevis högt och det finns inga utpekade 
lågpunkter inom tänkt tomtavgränsning eller på infartsväg som skulle medföra risk för 
översvämning vid skyfall. Tänkt tomt ligger i en skoglig miljö där det finns bra 
förutsättningar för skuggande träd att bidra till svalka vid framtida värmeböljor. 
 
Bedömning 
Utifrån tillgängliga kartunderlag görs bedömningen att det inte finns någon påtaglig risk 
för att en nybyggnation i området skulle påverkas negativt på grund av ett förändrat 
klimat.  
 
Trafik 
Planerad tomt kommer att anslutas via en befintlig skogsväg från Lastavägen, som är 
relativt smal och krokig. Lastavägen är en belagd enskild väg med statsbidrag som 
sköts av kommunen.  
 
Bedömning 
Skogsvägen som ska rustas upp får ingen kommunal skötsel, men möjlighet att söka 
vägbidrag finns om vägen blir över 100 meter lång. Kommunen ställer krav på 
asfaltbeläggning ca 2 meter in på den nya vägen, i anslutning till Lastavägen. Sökande 
ska också stå för förlängning av vägtrumma, om sådan finns. 
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Byggnation enligt ansökan med ytterligare ett enbostadshus bedöms inte nämnvärt 
påverka trafiken på Lastavägen. Infarten från Lastavägen till den befintliga skogsvägen 
är indragen med gott om plats på båda sidor vägen, varför det inte borde uppstå några 
siktproblem vid utfart. Sammantaget görs bedömningen att det finns goda möjligheter att 
skapa in- och utfart till den nya tomten. 
 
Servitut för nyttjande av befintlig skogsväg över fastigheten XXX kan behöva upprättas.  
 
Vatten och avlopp 
Enskilda anläggningar för vatten och avlopp ska anläggas. Både brunn för enskilt vatten 
och avloppsanläggning med minireningsverk ska placeras inom föreslagen 
tomtavgränsning, för vilken strandskyddet är upphävt. Anläggningarna är enligt ansökan 
placerade inom sekundär skyddszon för Långasjöns vattenskyddsområde. 
 
Karlshamns Energi Vatten AB framför i sitt yttrande att det, enligt § 23 i föreskrifterna för 
skyddsområde för den kommunala vattentäkten Långasjön, inte är tillåtet att etablera ny 
miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten utan 
tillstånd från tillsynsmyndigheten. Eftersom ett eventuellt anläggande av en 
avloppsanläggning sker i direkt närhet till Karlshamns kommuns huvudvattentäkt bör 
anläggningen placeras så långt in i den sekundära skyddszonen som möjligt, och 
hänsyn tas till förutsättningar på fastigheten för att uppnå så hög skyddsnivå som 
möjligt. 
 
Miljöförbundet poängterar vikten av att avloppsanläggningen placeras långt ifrån den 
primära vattenskyddszonen. På avloppsanläggningen kommer det att ställas krav på 
hög skyddsnivå för både hälsa och miljö. Det kan också komma att ställas krav på 
provtagning. Tillstånd för ny eller ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos 
Miljöförbundet Blekinge Väst. 
 
Bedömning 
Sökande har tagit del av miljöförbundets och Karlshamn Energi Vatten AB:s yttranden 
och placeringar avseende brunn för dricksvatten och avloppsanläggning har justerats. 
Anläggningarna är i en reviderad ansökan nu placerade inom sekundär skyddszon för 
Långasjöns vattenskyddsområde.  
 
Sammantaget görs bedömningen att frågan om vatten och avlopp går att lösa på 
platsen. I miljöförbundets och Karlshamn Energi Vatten AB:s yttranden finns dock viktig 
information som ska beaktas. Yttrandena bifogas byggnadsnämndens beslut. 
 
Yttranden 
 
Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen Blekinge, Miljöförbundet Blekinge Väst, 
Karlshamn Energi Vatten AB, Karlshamn Energi AB, kommunens gata- och trafikenhet, 
Västblekinge Miljö AB, Räddningstjänsten och E.ON. I övrigt har berörda grannar hörts.  
 
Yttranden har inkommit. Alla yttranden som bedöms vara av vikt för beslutsfattandet 
finns i sin helhet som beslutsunderlag till ärendet. Nedan följer endast en 
sammanfattning av synpunkterna.  
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Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen yttrar sig här i egenskap av samrådspart och rådgivare till kommunen 
samt myndighet som har att bevaka riksintressen och vissa allmänna intressen som bör 
beaktas vid handläggningen av bland annat förhandsbesked.   
 
Riksintressen   
Fastigheten XXX omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9§ MB vad 
gäller lågflygningsområde, påverkansområde för väderradar samt MSA-område.   
 
Vattenskyddsområde  
Fastigheten berörs av Långasjöns vattenskyddsområde och den nya byggnaden ligger 
inom den sekundära skyddszonen. Inom sekundär skyddszon anger föreskrifterna att 
nyetablering av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet inte får ske som innebär risk för 
förorening av yt- eller grundvatten utan tillstånd från den kommunala 
tillsynsmyndigheten, 23 §.  
 
Inom sekundär skyddszon anges vidare att vid upplag av schaktmassor ska samråd 
hållas i god tid, minst tre veckor innan arbetet inleds, med vattentäktens huvudman. 
Samrådssvar ska lämnas skriftligt. 39 § 
 
För schaktning anger föreskrifterna att materialtäkt inte får förekomma inom primär 
skyddszon. Husbehovstäkt får inte förekomma utan tillstånd från tillsynsmyndigheten, 37 
§. Inte heller får upplag av schaktmassor anordnas inom primär skyddszon. Vid 
schaktnings-, fyllnads-, muddrings- och dikningsarbeten ska samråd hållas i god tid, 
minst tre veckor innan arbetet inleds, med vattentäktens huvudman. Samrådssvar ska 
lämnas skriftligt. Samråd tre veckor innan arbetet inleds krävs inte för akuta åtgärder på 
ledningsnät. Kontakt ska dock tas med huvudmannen för vattentäkten, 38 §. 
 
Avlopp  
Länsstyrelsen kan inte utläsa inom vilken zon avloppet kommer att placeras. Om 
avloppet placeras inom den primära zonen sett till bäcken är det lämpligt med en annan 
placering på grund av högskyddsnivån nära Mieån, Transportsträckan är relativt kort till 
intaget av dricksvattnet för invånarna i Karlshamns kommun.  
 
Strandskydd  
Länsstyrelsen har 20 maj 2022 beslutat att upphäva strandskyddet för ett angränsande 
vattendrag som går sydöst om fastigheten, dnr 511-2640-2022. Passage mellan 
planerad bebyggelse och vattendrag bibehålls för allmänhetens tillgänglighet samt för 
en stig belägen nordväst om den planerade byggnaden. 
 
Naturmiljö  
Enligt länsstyrelsens kartmaterial finns skyddsvärda träd i närområdet. Om sådana träd 
riskerar att skadas bör åtgärden anmälas för samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken (12:6 
MB). Byggnader och anläggningar utanför detaljplan och som prövas enligt plan- och 
bygglagen kan ibland anses ändra naturmiljön, så att anmälan för samråd bör ske enligt 
12:6 MB. Det är den som planerar eller utför en verksamhet eller åtgärd som i första 
hand är ansvarig för att bedöma om en verksamhet kan medföra en väsentlig ändring av 
naturmiljön. Åtgärden ska då anmälas för samråd enligt 12:6 MB. 
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Artskyddsförordning  
Länsstyrelsen har ingen kännedom om förekomst av hotade eller fridlysta arter eller 
andra naturvärden på platsen. Förekomst av sådana naturvärden kan dock inte 
uteslutas. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma om någon skyddad art, enligt 
artskyddsförordningen (1998: 179) påträffas, så är det förbjudet att skada arten och 
dess livsmiljö. Enligt miljöbalken är det alltid upp till verksamhetsutövaren att se till att 
den har tillräckligt med information om miljön för att kunna göra en sådan bedömning.  
 
Biotopskydd  
Länsstyrelsen vill uppmärksamma om att åkerholmar och stenmurar i jordbruksmark är 
generellt skyddade biotoper enligt 7 kap. 11 § MB. Inom ett biotopskyddsområde får 
verksamhet inte bedrivas eller åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Om det finns 
särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet från länsstyrelsen. 
 
Anmälan om vattenverksamhet  
Vattenverksamhet omfattar alla åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller 
läge genom muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i 
vattenområdet genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller 
infiltration för att öka grundvattenmängden, 11 kap. 3 § MB. Är detta aktuellt ska 
anmälan om vattenverksamhet göras via e-tjänsten på länsstyrelsens hemsida. 
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/miljo-och- vatten/atgarder-och-verksamheter-i- 
vatten/vattenverksamhet/anmalan-om- vattenverksamhet.html   
 
Länsstyrelsen avstår i övrigt från att yttra sig i ärendet med hänvisning till egenskapen 
som prövningsinstans.   
 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Miljöförbundet noterade att kartan över föreslagen tomt inte överensstämmer med 
kartan i Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskyddet. Likaså påpekades att 
föreslagen placeringen av det nya avloppet bedöms också utifrån kartorna i ärendet 
också låg utanför det område som omfattas av Länsstyrelsens beslut. Avloppet skulle 
således också kräva dispens.  
 
Vidare framfördes att avloppsanläggningen måste placeras så att den hamnar i den 
sekundära skyddszonen för Långasjöns vattenskyddsområde, inte i den primära 
vattenskyddszonen. 
 
Om positivt förhandsbesked ges, bör sökande även upplysas om följande: 

1. Platsen ligger inom Långasjöns vattenskyddsområde, sekundär skyddszon. För 
vattenskyddsområden finns också generella bestämmelser. Tillstånd för ny eller 
ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos Miljöförbundet Blekinge Väst. 
Ansökan blir då ett separat ärende, som prövas av miljöförbundet. Observera att 
man inte får påbörja anläggande eller ändring av enskild avloppsanläggning, 
innan man har fått 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. 

4. 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.  
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6. Skulle det finnas särskilt skyddsvärda träd på platsen, kan det krävas samråd 
med länsstyrelsen för åtgärder som kan påverka träden negativt.  

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

 
Upplysningarna ovan är ett sammandrag. För fullständig information hänvisas till 
miljöförbundets yttrande i sin helhet. 
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
Karlshamn Energi Vatten AB framför sammanfattningsvis följande; 
 
Primär skyddszon: 
Enligt § 22 i föreskrifterna för Skyddsområde för den kommunala vattentäkten 
Långasjön. inte är tillåtet att etablera ny miljöfarlig verksamhet som innebär risk för 
förorening av yt- eller grundvatten inom primär skyddszon. Eftersom utsläpp av 
avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken anser Karlshamn 
Energi Vatten AB (KEVAB) att det inte är tillåtet att anlägga en enskild 
avloppsanläggning närmast Långasjön. 
 
Sekundär skyddszon: 
Enligt § 23 i föreskrifterna för Skyddsområde för den kommunala vattentäkten 
Långasjön. är det inte tillåtet att etablera ny miljöfarlig verksamhet som innebär risk för 
förorening av yt- eller grundvatten utan tillstånd från tillsynsmyndigheten. 
 
Eftersom ett eventuellt anläggande av en avloppsanläggning sker i direkt närhet till 
Karlshamns kommuns huvudvattentäkt bör anläggningen placeras så långt in i den 
sekundära skyddszonen som möjligt, och hänsyn tas till förutsättningar på fastigheten 
för att uppnå så hög skyddsnivå som möjligt. 
 
KEVAB anser vidare att en eventuell avloppsanordningen ska uppfylla kraven för hög 
skyddsnivå för hälsoskydd enligt Havs- och Vattenmyndighetens allmänna råd om små 
avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17). Risken för hydraulisk 
överbelastning ska minimeras. 
 
Erforderliga delar i Karlshamns kommuns lokala föreskrift gällande Skyddsområde och 
skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten Långasjön följas vid anläggning av 
avloppsanläggningar. Till exempel regleras uppställning av fordon, upplag av 
schaktmassor och hantering av risker för spill- och läckage vid anläggning. 
Fastighetsägaren ansvarar för den anlagda avloppsanläggningens skötsel och funktion. 
 
Karlshamn Energi AB 
Inga synpunkter från elnät, värme och bredband. 
 
Kommunens gata- och trafikenhet 
Kommunens gata- och trafikenhet upplyser om att Lastavägen är en belagd enskild väg 
med statsbidrag som kommunen sköter. Anslutningsvägen till nya fastigheten är en 
befintlig skogsväg som ska rustas upp. Den får ingen kommunal skötsel men möjlighet 
att söka vägbidrag finns om vägen är över 100 meter. Ett krav från kommunen är att det 
ska läggas asfalt ca 2 meter in på den nya vägen, i anslutning till Lastavägen. Sökanden 
ska också stå för förlängning av vägtrumma, om sådan finns. 
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Räddningstjänsten Västra Blekinge 
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. 
 
E.ON 
E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende 
och har inget att erinra över ansökan. Prisuppgift och leveranstid på anslutning lämnas 
på begäran. 
 
Västblekinge Miljö AB 
VMAB framför i ett första yttrande sammanfattningsvis följande synpunkter: 
Kärl för kommunalt avfall skall ställas lätt åtkomligt för tömning. Slamanläggning skall 
vara lätt åtkomlig för tömning. För hämtning av avfall under kommunalt ansvar krävs att 
vägen fram till fastigheten är farbar med renhållningsfordon och slamfordon.  
 
XXX ligger vid en mindre skogsväg som på bifogade bilder inte är farbar med 
renhållningsfordon, för säkrad framkomlighet behövs en vägbredd på minst 3,5 meter 
med en hindersfri remsa på en meter på varje sida. Vid fastigheten behövs även en 
vändyta för renhållningsfordonen. Väg och vändplan skall dimensioneras enligt 
föreskrifter för renhållning i Karlshamns kommun. 
 
Det förslag på enskilt avlopp som är markerat på karta 3 ligger ca 40 meter från 
planerad in- och utfartsväg. Maximal längd för dragning av slang för tömning av enskilda 
avlopp är 10 meter (Föreskrifter för avfallshantering Karlshamns kommun 14§). För att 
kunna tömma detta enskilda avlopp så behöver det byggas en stickväg fram till 
avloppet. 
 
Efter kompletterande uppgifter från sökande framför VMAB i ett andra yttrande följande: 
Enligt ”kompletterande uppgifter” så skall minsta avstånd mellan stenmurarna vara fyra 
meter. Detta är inte samma som att kravet på vägbredd uppfylls. Kravet på vägbredd är 
en vägbana på minst 3,5 meter med en meter hinderfri yta på varje sida. Med stenmurar 
på varje sida uppnås inte en hinderfri yta och då kan inte tillgängligheten för 
renhållningsfordon och slamfordon garanteras. På de bilder som finns med i 
”kompletterande uppgifter” så hänger ett flertal grenar ner i vägområdet, för att få en 
godkänd fri höjd kommer en röjning av grenar behövas. 
 
I ”kompletterande uppgifter ” anges inte hur en vändplan för renhållningsfordon och 
slamfordon skall lösas. Vid fastigheten behövs en vändplan dimensionerad för 
renhållningsfordon och slamfordon. I yttrandet bifogas en bild visar förslag på lämpliga 
vändplaner. 
 
Ägare till fastigheten XXX 
Ägarna till grannfastigheten XXX är positiva till att få nya grannar, men vill framföra 
synpunkter som kanske kan underlätta och kvalitetssäkra genomförandet. 
 

1. Kartan. En viktig del av vårt befintliga enskilda avlopp är den pumpbrunn för 
"klarnat" avloppsvatten som sedan cirka 50 år är placerad omedelbart sydost om 
fastigheten XXX. Den behöver inte ha någon menlig inverkan på den planerade 
in- och utfarten om man tar hänsyn till att den faktiskt finns. I marken under den 
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planerade in- och utfarten löper avloppsledning från pumpbrunnen till slutsteget i 
vårt enskilda avlopp. Komplettera kartan! 

2. Två enskilda avlopp intill varandra. Det verkar vara klokt med två skilda enskilda 
avlopp med två separata ansvariga ägare. Det är viktigt att båda ägarna av 
enskilda avlopp tillförsäkras långsiktig, legalt bindande rätt att disponera mark på 
fastigheten XXX för detta ändamål. Se till att registrera servitut. 

3. Skogsvägen som ska bli in- och utfartsväg. Vi har vid flera tillfällen fått positiva 
kommentarer om skönhetsvärdet hos skogsvägen som inramas av stenmurar (i 
mer eller mindre dåligt skick). 

 
Förhoppningsvis kan in- och utfarten ordnas med bibehållna eller ökade 
skönhetsvärden. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden med synpunkter har fortlöpande kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande av yttranden 
Sökande har, efter att ha tagit del av inkomna yttranden, inkommit med flertalet 
bemötanden och kompletteringar. Placeringar av VA-anläggningar har justerats så att 
alla samtliga åtgärder hamnar inom sekundär skyddszon för vattentäkt och inom område 
för vilket strandskyddet är upphävt.  
 
Sökanden har, efter att ha varit i kontakt med VMAB, inkommit med bemötande 
gällande krav på vägbredd, fri höjd och vändplan. Sökanden framför 
sammanfattningsvis att man tagit del av VMAB:s synpunkter och rekommendationer och 
att dessa kommer att följas i planering av bygglovsansökan. Sökanden anser att de 
härmed möter VMAB:s krav och rekommendationer för vad som är rimligt för en 
bedömning av en förhandsansökan. 
 
Gällande Miljöförbundets synpunkter och information uppger sökande att de tagit del av 
informationen och förstår direktiven. 
 
I sökandes bemötande av synpunkter från ägaren till XXX anges att avloppet har flyttats 
in till planerad tomt, varför servitut för detta inte blir aktuellt.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens samlade bemötande av inkomna yttranden 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att sökande tillgodosett inkomna 
synpunkter avseende strandskydd och placering av avloppsanläggning. Detta genom att 
länsstyrelsen fattat beslut om upphävande av strandskyddet för aktuell tomtavgränsning 
samt genom att sökande har flyttat planerade VA-anläggningarna längre in på tomten. 
 
Sökande uppger vidare att de kommer att beakta VMAB:s synpunkter och att de 
kommer att försöka bredda vägen ytterligare utan att påverka det natursköna värdet. 
 
När det gäller upplysningen från ägaren till XXX om ledningen som löper under 
skogsvägen så är det sökandes ansvar att denna inte skadas vid beredning av 
skogsvägen. 
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Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen gör den sammanfattande bedömningen att byggnation 
enligt ansökan är förenlig med intentionerna i kommunens översiktsplan och att 
åtgärderna inte står i konflikt med något allmänt eller enskilt intresse.  
 
Tomt och bostadshus kommer att lokaliseras till mark som bedöms lämplig för 
ändamålet sett till bland annat människors hälsa och säkerhet, möjligheterna att ordna 
infart, vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Byggnation på den aktuella platsen 
innebär komplettering av befintlig bebyggelse och bidrar till en levande landsbygd.  
 
Synpunkter som inkommit har lett till att justeringar har gjorts i ansökan avseende VA- 
anläggningarnas placering och de synpunkter som framförts i övrigt bedöms vara 
besvarade. 
 
Med beaktande av ovanstående bedöms åtgärden vara förenlig med de grundläggande 
lokaliseringskraven i 2 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och att positivt 
förhandsbesked kan lämnas.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-09-13 
Ansökan sammanställning, inkom 2022-06-01 
Fotografier, inkom 2022-06-01 
Situationsplan, inkom 2022-07-22 
Bilaga till ansökan, inkom 2022-09-08 
Beslut om upphävande av strandskydd, inkom 2022-07-22 
Remissvar, Länsstyrelsen inkom 2022-06-29 
Remissvar, Miljöförbundet Blekinge Väst inkom 2022-06-28 
Remissvar, Räddningstjänsten inkom 2022-07-08 
Remissvar, Karlshamn Energi Vatten AB, inkom 2022-06-29 
Remissvar, Karlshamn Energi AB inkom 2022-06-21 
Remissvar, Kommunen gata- och trafikenhet, inkom 2022-09-12 
Remissvar, E.ON, inkom 2022-06-15 
Remissvar, Västblekinge Miljö AB 1 inkom 2022-06-17 
Remissvar, Västblekinge Miljö AB 2, inkom 2022-08-09 
Yttrande, Ägare till XXX inkom 2022-06-27 
Sökandes bemötande av yttranden 1, inkom 2022-07-06 
Sökandes bemötande av yttranden 2 inkom 2022-07-22 
Bilaga till bemötande av yttranden 2, inkom 2022-07-22 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXX 
Granne XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
 
 
Avgift 8 640 kronor   611-311-2020-696.  
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 176 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av staket B2022-266 2022/2699 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att avslå ansökan om dispens med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken 
(1998:808) samt 7 kap. 15 § samma balk för nybyggnad av staket. 
 
Upplysningar 
 
Du som sökande kan överklaga byggnadsnämndens beslut. Ett eventuellt överklagande 
ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 81 Karlshamn. 
Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från det att du 
fått detta beslut, för vidarebefordran till Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för strandskyddsdispens 
för nybyggnad av staket på fastigheten XXX.  
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre mellan några meter och upp till runt 150m från havet 
inom strandskyddat område. Utökat strandskydd råder och fastigheten i sin helhet 
omfattas av strandskydd. Marken är idag: Skogsdunge. 
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: Tätortsbebyggelse. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Mark är redan tagen i anspråk. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Är inte beskrivet i ansökan. Det syns på bildspelet att det är ungskog och 
buskar där stängslet monterats.  
 
Det finns sedan tidigare beviljad strandskyddsdispens för komplementbyggnad villkorad 
med att tomtplatsen ska märkas ut med staket, häck, stenrad eller liknande så att det 
tydligt framgår vad som är allmänt tillgängligt och vad som är privat tomt enligt 
tomtplatsavgränsningskartan. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och bedömer inte att 
strandskyddsdispens ska beviljas i efterhand för stängsel och motordriven grind vid 
infarten. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
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Sökandens bemötande vid kommunicering av Miljöförbundets yttrande: 
Sökanden har framfört att stängslet uppförts för att hindra vildsvin från att böka på 
fastigheten, samt för att hindra människor att gå in på tomten och anser att han har rätt 
att freda sig från vildsvin och okända människor som går in på hans tomt och stör 
honom. Bilgrinden som byggts ska hålla felparkerade bilar borta från att hindra infart till 
fastigheten. Sökande anger att det finns två öppna gånggrindar i stängslet och att det 
finns tankar på att arrendera ut den numera inhängande marken till bete för boskap. 
Sökande anser att kapitel 7 §18 c punkt 1 och eventuellt även punkt 2 i Miljöbalken är 
tillämpliga särskilda skäl. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilda skäl saknas. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl enligt 
Miljöbalken 7 kapitlet 18 c § saknas och att förslag till beslut därmed blir att ansökan ska 
avslås. Eftersom inga särskilda skäl finns bedöms det inte finnas lagstöd för att bevilja 
strandskyddsdispens i efterhand.  
 
Bedömning har skett mellan det enskilda intresset att ha stängsel och grind för att 
stänga djur och människor ute från fastigheten, och det allmänna intresset 
allemansrätten.  
Bedömningen är att det allmänna intresset allemansrätten väger starkare än det 
enskilda intresset av att utestänga djur och människor från en så pass stor del av 
fastigheten som skett genom det uppsatta stängslet och motordrivna grinden. 
 
Upplysning 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-09-07 
Yttrande, Miljöförbundets remissvar tillhörande tidigare beviljas strandskyddsdispens för 
komplementbostadshus, inkom 2022-05-08 
Situationsplan, 1, inkom 2022-05-08 
Tomtplatsavgränsning, tillhörande tidigare beviljad strandskyddsdispens för 
komplementbostadshus, inkom 2022-05-08 
Ansökan, Bilaga till ansökansblankett med motivering och hänvisning till rättsfall, inkom 
2022-05-08 
Fotografi, på motordriven grind och mark bakom grinden som är återställd efter vildsvins 
bökande, inkom 2022-05-08 
Karta, översiktlig, inkom 2022-05-08 
Yttrande, från byggherren, inkom 2022-09-06 
Yttrande, Bemötande av Miljöförbundets yttrande från sökande, inkom 2022-06-20 
Yttrande, Bemötande av Miljöförbundets yttrande från sökande, inkom 2022-06-20 
Remissvar, Miljöförbundet, som bedömer att särskilda skäl för dispens inte finns, inkom 
2022-06-03 
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Fotografi, Bildcollage på stängslet, inkom 2022-05-29 
Fotografi, Bildcollage på stängslet, inkom 2022-05-25 
Yttrande, från sökande angående vändplatsen vid bryggan som inte är korrekt inritad på 
kartan, inkom 2022-05-17 
Ansökan, Ansökansblankett med särskilda skäl, inkom 2022-05-17 
Situationsplan, 2, inkom 2022-05-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 5 940 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-09-28 

Sida 25(45) 

 
 
§ 177 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av samt rivning av enbostadshus 

B2022-289 2022/2693 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
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 samt rivning av 
enbostadshus i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som är redovisad på till 
beslutet hörande karta 
 
att villkora beslutet om dispens med: Att inga fönster monteras mot stigen bakom huset. 
 
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. 
 
Angiven underkant grundläggning är redovisad på en lägre nivå än +3 meter underkant 
grundläggning som bedöms vara lägsta tillåtna grundläggningsnivå. Detta får prövas 
längre fram i framtida rivningsanmälansansökan och bygglovsansökan.  
 
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 samt rivning av enbostadshus på fastigheten XXX.  
 
Rivning av befintlig byggnad samt uppförande av ny byggnad (max 100 kvm, troligen 
går det inte att bygga mer än 75-80 kvm). 
Arrendetomten och byggnaden är belägen på så kallad strandtomt. Byggnaden som rivs 
är byggd på 1960-talet och den nya byggnaden skall uppföras på samma ställe som den 
gamla. Viss utbyggnad sker mot havet och på sidorna. Bakom byggnaden finns stor 
sten (bergsliknande) som omöjliggör utbyggnad bakåt. 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-09-28 

Sida 26(45) 

 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från havet inom strandskyddat område.  
Marken är idag: Anspråktagen med fritidshus. 
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: Huvudsaklig inriktning verksamheter. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Som särskilt skäl enligt rubricerat 
lagrum åberopas punkten 1. Arrendetomten är redan tagen i anspråk för byggnad som 
nu endast ersätts av ny på samma ställe. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Arrendetomten är full med sten och lite gräsplättar. Uppförande av 
ersättningsbyggnad torde inte påverka växt-, djur- och friluftslivet över huvudtaget. Stig 
finns bakom huset (den ligger även bakom den stora stenen bakom huset) och skall inte 
påverkas. lngen utbyggnad kan ske mot stigen och det planeras inte något 
panoramafönster eller annat fönster mot stigen. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har yttrat sig enligt 
remissvar. 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökandens bemötande vid kommunicering 
Sökanden har framfört att den nya byggnaden inte ger upphov till större hemfridszon än 
den befintliga. Uppskattningen är att den nya byggnaden inte kommer att bli större än 85 
kvm. Tomten har sedan 1950-talet varit bebyggd. Inga stigar har funnits framför 
byggnaden utan har hela tiden legat bakom huvudbyggnaden.  
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på sökandens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att särskilt skäl föreligger och att ansökan 
ska beviljas. 
 
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: 2022-09-07 
Bemötande av yttrande från sökande på Miljöförbundets yttrande, diarieförd 2022-09-12 
Tomtplatsavgränsning, upprättad 2022-09-08 
Remissvar, inkom 2022-08-30 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2022-06-09 
Bilaga, inkom 2022-06-09 
Ansökan, inkom 2022-05-23 
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Fotografi, inkom 2022-05-23 
Karta, inkom 2022-05-23 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 10 142 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 178 XXX, Strandskyddsdispens för nybyggnad av lagerbyggnad B2022-345 

2022/2698 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
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 lagerbyggnad 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 lagerbyggnad på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Klockarebäcken inom strandskyddat 
område. Marken är idag: Anspråktagen som gräsmatta. 
 
Vid kartgranskning är området utpekat för: Tätortsbebyggelse. 
 
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: Gräsmatta. 
 
Yttranden 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-09-28 

Sida 29(45) 

 
 
Kommunicering 
 
Remissyttranden från Miljöförbundet har kommunicerats till sökanden.  
 
Sökande har inte inkommit med något bemötande. 
 
Motivering av beslut 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar sökandes bedömning att ansökan inte strider mot 
strandskyddets syften, att djur- och växtlivet samt friluftslivet inte påverkas negativt, och 
att särskilt skäl föreligger.  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-09-07 
Övrigt, inkom 2022-07-11 
Övrigt, inkom 2022-07-11 
Remissvar, inkom 2022-07-28 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2022-07-11 
Fasadritning, inkom 2022-07-11 
Situationsplan, inkom 2022-07-11 
Bilaga, inkom 2022-07-11 
Karta, inkom 2022-07-11 
Fotografi, inkom 2022-07-11 
Fotografi, inkom 2022-07-11 
Fotografi, inkom 2022-07-11 
Fotomontage, inkom 2022-07-11 
Övrigt, inkom 2022-07-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
 
Avgift 10 142 kronor   611-311-2021-643.  
(faktura skickas separat) 
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§ 179 XXX, Olovlig byggnation, fasadändring och ändring som berör bärande 

konstruktioner B2022-361 2022/2700 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att föreslå att 24 150 kronor byggsanktionsavgift påförs för 13 kvm olovlig tillbyggnad till 
byggherren och fastighetsägaren XXX och fastighetsägaren XXX med stöd av 9 kap. 7 § 
1 p plan- och byggförordningen, med hänvisning till 9 kap § 2 1 p och 10 kap § 3 plan- 
och bygglagen 
 
att föreslå att 7 399 kronor byggsanktionsavgift påförs för 24,4 kvm oanmäld ändring av 
bärande konstruktioner till byggherren och fastighetsägaren XXX och fastighetsägaren 
XXX med stöd av 9 kap. 11 § 1 p plan- och byggförordningen, med hänvisning till 6 kap 
§ 5 3p plan och byggförordningen, samt 10 kap § 3 plan- och bygglagen 
 
att föreslå att 7 694 kronor byggsanktionsavgift påförs för 68,6 kvm olovlig fasadändring 
till byggherren och fastighetsägaren XXX och fastighetsägaren XXX med stöd av 9 kap. 
11 § 1 p plan- och byggförordningen, med hänvisning till 9 kap § 2 p 3c samt 10 kap § 3 
plan- och bygglagen. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att byggsanktionsavgifter påförs ges byggherre 
och fastighetsägare möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på 
nämndens sammanträde 2022-10-12. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2022-10-10. 
 
Ärendet 
 
Tillsynsärendet gäller: Olovlig byggnation, fasadändring och ändring som berör bärande 
konstruktioner på fastigheten XXX.  
 
Bygglov söktes i efterhand och under bygglovshandläggningen när handläggare var 
tilldelad ringde byggherren upp utsedd bygglovshandläggare och berättade att det 
upptäcktes först när stommen var rest att bygglov krävdes för tillbyggnaden och 
fasadändringen. Därför söktes bygglov i efterhand. Bygglov i efterhand har beviljats.  
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.  
 
Yttranden 
 
Fastighetsägaren har fått möjlighet att lämna sin syn i ärendet och har yttrat sig med text 
och bilder och beskrivit hur det gått till. Utöver detta har byggherren yttrat sig över 
tjänsteskrivelsen. 
  

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se


Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-09-28 

Sida 31(45) 

 
 
Kommunicering 
 
Fastighetsägaren har fått möjlighet att lämna sin syn i ärende och har yttrat sig med text 
och bilder. Tjänsteskrivelse har kommunicerats till byggherren och delägaren som 
hoppas på förståelse och eventuell sänkning av beloppet. 
 
Fastighetsägaren bemötande vid kommunicering 
Fastighetsägaren har framfört att han tolkat begreppet attefallsanmälan 15 kvm 
tillbyggnad som att det går att bygga 15 kvm tillbyggnad utan tillstånd. Han har även 
tolkat det som att det går att bygga om ett uterum till ett uppvärmt utrymme och ändra 
konstruktionen och utseendet utan bygglov eller anmälan. När detta upptäcktes avbröts 
arbetet och bygglov söktes i efterhand.  
Fastighetsägaren har efter att han läst tjänsteskrivelsen framfört att han hoppas på 
förståelse och eventuell sänkning av beloppet. 
 
Stadsbyggnadsavdelningens bemötande på byggherrens skrivelse 
Stadsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 
förutbestämda belopp enligt taxan angiven i plan- och byggförordningen med stöd av 
plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.  
 
Motivering av beslut 
 
Tillbyggnad 13 kvm inom detaljplanerar område kräver bygglov/anmälan och 
startbesked innan det får utföras enligt 9 kap § 2 plan- och bygglagen, och startbesked 
enligt 10 kap § 3 plan- och bygglagen, innan det får utföras. Ändring som berör bärande 
konstruktioner kräver anmälan enligt 6 kap. § 5 3p plan- och byggförordningen, och 
startbesked enligt 10 kap § 3 plan- och bygglagen, innan det får utföras. Fasadändring 
kräver bygglov enligt 9 kapitlet 2 § p 3c, och startbesked enligt 10 kap § 3 plan- och 
bygglagen, innan det får utföras.  
 
Eftersom tillbyggnad, ändring som berör bärande konstruktioner och fasadändring skett 
utan bygglov/anmälan och startbesked ska byggsanktionsavgift utfärdas med de belopp 
som står angivna i plan- och byggförordningen kapitel 9. Detta beslut fattas inom 5 år 
från att det olovliga byggandet påbörjades så därmed finns det rätt och krav på att ta ut 
byggsanktionsavgift eftersom arbetet förfaller utförts nyligen, år 2021 och 2022, enligt 
plan- och bygglagen  
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-09-13 
Bilaga Byggsanktionsavgift 6,6x3,7=24,42 kvm ändring som berör bärande 
konstruktioner.pdf inkom 2022-09-07 
Bilaga Byggsanktionsavgift 3,1x4,2 =13,02 kvm tillbyggnad med badrum inkom 2022-09-
07 
Bilaga Byggsanktionsavgift (3,7x4,9)+(3,7x4,9)+(6,6x4,9)=68,6 kvm fasadändring.pdf 
inkom 2022-09-07 
Fotografi Tidigare uterum som byggts om, yttermåtten är enligt byggherren bevarade 
inkom 2022-08-31 
Fotografi Nytt utseende av det som tidigare var ett uterum inkom 2022-08-31 
Fotografi Krypgrund till tillbyggnad med badrum inkom 2022-08-31 
Fotografi Nybyggd tillbyggnad med nytt badrum byggd utan bygglov/anmälan och 
startbesked, inifrån inkom 2022-08-31 
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Fotografi Nybyggd tillbyggnad med nytt badrum byggd utan bygglov/anmälan och 
startbesked, utifrån inkom 2022-08-31 
Byggherrens egna ord om vad som skett utan bygglov med beskrivning av vad som 
skett inkom 2022-08-31 
Yttrande från byggherren över tjänsteskrivelsen inkom 2022-09-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggherre och fastighetsägare: XXX 
 
Fastighetsägare: XXX 
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§ 180 XXX Olovlig byggnation av bastu, rökkanal och eldstad 2020/2075 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att med stöd av 9 kap. 6 § 2 p plan- och byggförordningen med hänvisning till 9 kapitlet 
2 § 1 p, och 10 kapitlet § 3 plan- och bygglagen utfärda 12 075 kronor 
byggsanktionsavgift till byggherrarna och fastighetsägarna XXX och XXX för att ha 
byggt och tagit i bruk komplementbyggnad utan bygglov och startbesked. 
 
att med stöd av 9 kap. 13 § 2 p plan- och byggförordningen med hänvisning till 6 kapitlet 
§ 5 4.p plan- och byggförordningen, samt 10 kapitlet § 3 plan- och bygglagen utfärda 
4 830 kronor byggsanktionsavgift till byggherrarna och fastighetsägarna XXX och XXX 
för att ha installerat och tagit i bruk eldstad som bastuaggregat utan beslut om anmälan, 
startbesked och slutbesked. 
 
att med stöd av 9 kap. 13 § 1 p plan- och byggförordningen med hänvisning till 6 kapitlet 
§ 5 4.p plan- och byggförordningen, samt 10 kapitlet § 3 plan- och bygglagen utfärda 
4 226 kronor byggsanktionsavgift till byggherrarna och fastighetsägarna XXX och XXX 
för att ha installerat och tagit i bruk rökkanal utan beslut om anmälan, startbesked och 
slutbesked. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att byggsanktionsavgifter påförs ges byggherrarna 
och fastighetsägarna möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på 
nämndens sammanträde 2022-10-12. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2022-10-10. 
 
Bakgrund 
 
Länsstyrelsen har återförvisat ärendet till byggnadsnämnden för förnyad handläggning. 
Detta eftersom Länsstyrelsen numera återförvisar beslutade byggsanktionsavgifter som 
i beslutet har villkorade tider för rättelse för att undgå byggsanktionsavgift. Att villkora 
beslut om byggsanktionsavgift bedöms sakna lagstöd. 
Därför ska detta ärendet om att utfärda byggsanktionsavgift tas om. 
 
Sammanfattning 
 
Olovlig bastu och installation av eldstad och rökkanal har byggts och tagits i bruk 2020 
utan strandskyddsdispens, bygglov, anmälan, startbesked och slutbesked. 
Länsstyrelsens beslut om avslag på ansökan om strandskyddsdispens i efterhand vann 
laga kraft 2021-07-22 då Mark och miljööverdomstolen beslutade att inte bevilja 
prövningstillstånd för det överklagade beslutet på avslag om strandskyddsdispens i 
efterhand. 2021-08-26 har Miljöförbundet förelagt fastighetsägarna att göra rättelse och 
ta bort bastun eftersom strandskyddsdispens i efterhand inte gick att få. Detta beslut om 
föreläggande om att ta bort bastun överklagades, överklagan avslogs av Länsstyrelsen 
och ligger nu hos Mark- och Miljödomstolen för överprövning.  
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Motivering av beslut  
 
Komplementbyggnad som inte ligger i omedelbar närhet av huvudbyggnaden kräver 
bygglov enligt 9 kapitlet 2 § 1 p, och startbesked enligt 10 kapitlet § 3 plan- och 
bygglagen innan det får byggas. Installation av eldstad och rökkanal kräver anmälan 
enligt 6 kapitlet § 5 plan- och byggförordningen, samt startbesked med hänvisning till 10 
kapitlet § 3 plan- och bygglagen innan det får installeras. Inget bygglov och startbesked 
för nybyggnad eller beslut om anmälan och startbesked för installation av rökkanal och 
eldstad finns. Därför ska byggsanktionsavgift utfärdas i enlighet med enligt 9 kapitlet 51§ 
och 53§ plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningarna om valmöjligheterna till rättelse som byggherrarna har 
 
Om rättelse genom att bastubyggnaden tas bort från denna plats på fastigheten innan 
beslut om att utfärda byggsanktionsavgift fattas av byggnadsnämnden utfärdas ingen 
byggsanktionsavgift. 
 
Flytt av bastun, eller rivning, borttransport av byggmaterial och återställande av marken 
ska ske enligt tillsynsmyndigheten för strandskydd, Miljöförbundets direktiv på ett 
skonsamt sätt för naturen. Inget rivningsmaterial får eldas på platsen, allt ska 
återanvändas eller återvinnas. Tas inte bastun bort från platsen inom skälig tid kan 
ytterligare beslut om utfärdande av ytterligare dubblerad byggsanktionsavgifter komma 
att fattas.  
 
Eftersom laga kraftvunnet beslut om avslag på ansökan om strandskyddsdispens finns 
bedöms det inte lämpligt att pröva en bygglovsansökan i efterhand eftersom inte 
strandskyddsdispens beviljats. Därmed bedöms enda utvägen vara att bastun tas bort 
från fastigheten, eller att strandskyddsdispens och bygglov söks för bastun på en annan 
lämpligare plats och att bastun sedan flyttas dit om strandskyddsdispens och bygglov 
beviljas.  
 
Beslutsunderlag 
 
Byggherrens beskrivning av vad hur bastun byggts 2020 
Foton på basturuin och nybyggd bastubyggnad med bastuaggregat och rökkanal 
Situationsplan 
Situationsplan som visar att bastun inte ligger i omedelbar närhet av huvudbyggnaden 
vilket leder till att bastun kräver bygglov 
Växjö TR M 5815-20 Dom 2021-05-10, laga kraftvunnet avslag på ansökan om 
strandskyddsdispens i efterhand 
Svea HR M 6600-21 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2021-07-22, avslag på ansökan 
om prövningstillstånd för överklagat avslag på ansökan i efterhand om 
strandskyddsdispens 
Uträkning byggsanktionsavgift för nybyggnad av 15 kvm bastu utan bygglov 
Uträkning byggsanktionsavgift för oanmäld installation av rökkanal till 15 kvm 
bastubyggnad 
Uträkning byggsanktionsavgift för oanmäld installation av vedeldat bastuaggregat i 15 
kvm bastubyggnad 
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Beslutet skickas till  
 
Byggherren och delägaren: XXX 
Byggherren och delägaren: XXX 
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§ 181 XXX, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad B2022-362 2022/2701 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
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 samt tidigast fyra veckor 
efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
Byggsanktionsavgift kan tas ut om åtgärden påbörjas innan startbesked har lämnats. 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny 
ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats. Kontakta 
Stadsbyggnadsavdelningen för bedömning av ändringarna. 
 
Bygglovsbeslutet kungörs av byggnadsnämnden i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. Rätten att överklaga gäller 
som mest fyra veckor efter att beslutet kungjorts i tidningen. 
 
Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten XXX. 
 
Komplementbyggnaden består av två sammanbyggda huskroppar med en sammanlagd 
byggnadsarea på 48,6 kvadratmeter som får en faluröd träfasad och ett tegelpanneklätt 
sadeltak. Närmsta avstånd till fastighetsgräns är 5 meter. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig angående åtgärden och låter meddela att de 
inte har något att erinra. Även Västra Bokö samfällighet har yttrat sig positivt över 
åtgärdens påverkan på det lokala vatten- och avloppssystemet på ön. 
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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.  
 
Åtgärden har en god placering och utformning med en ringa omgivningspåverkan. Den 
är lämplig för sitt ändamål och har en god färg-, form- och materialverkan. 
 
Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-09-13 
Yttrande från Västra Bokö Samfällighet, inkom 2022-08-26 
Grannes medgivande, inkom 2022-08-23 
Situationsplan, inkom 2022-08-15 
Ansökan, inkom 2022-08-03 
Fasad/plan/sektionsritning, inkom 2022-08-03 
Fotografi, inkom 2022-08-03 
Karta, inkom 2022-08-03 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
 
Avgift: 12 393 kronor   611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 182 XXX, Campingstuga har getts ett väsentligen annat ändamål utan 

erforderligt startbesked B2022-206 2022/2714 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Byggnadsnämnden beslutar, med hänvisning till den motivering som framgår av 
förvaltningens tjänsteskrivelse,  
 
att med stöd av 11 kap. 51, 52, 53 §§ plan- och bygglagen (2010:900, PBL) och 9 kap. 
6 § 4 punkt, Plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) föreslås att XXX påförs en 
sanktionsavgift om 22 338 kronor för att campingstuga nummer 64 har givits ett 
väsentligen annat ändamål. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs ges My Camping 
i Sverige AB möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på 
nämndens sammanträde 2022-10-12. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2022-10-10. 
 
Ärendet 
 
Tillsynsärendet gäller privatisering av campingstuga på fastigheten XXX genom ett 
ägarbyte som innebär att stugan ägs av en privatperson och inte längre av en camping. 
 
Ärendet är initierat av byggnadsnämnden/anmälare. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen i Karlshamn bedömer att den ändrade användningen från 
campingstuga till fritidshus erfordrar ett startbesked och att bygglov inte heller har sökts. 
Vidare bedömer stadsbyggnadsavdelningen att ett bygglov och startbesked i efterhand 
inte kan beviljas, eftersom åtgärden strider mot detaljplanens bestämmelse, där inga 
fritidshus får finnas. 
 
Enligt vad som föreskrivs i 11 kap. 51 § ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Byggsanktionsavgift för att ha ändrat campingstugans användning uppgår till cirka 
22 338 kronor och ska påföras den som begick överträdelsen och som var ägare till det 
byggnadsverk som överträdelsen avser, när överträdelsen begicks. 
 
Förutsättningar 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. 
 
Yttranden 
 
Fastighetsägaren får genom detta förslag till beslut möjlighet att yttra sig över förslaget. 
  

mailto:byggnadsnamnden@karlshamn.se


Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2022-09-28 

Sida 39(45) 

 
 
Motivering av beslut 
 
Stugan som nyligen uppförts som uthyrningsbar campingstuga på XXX har genom en 
försäljning blivit privatägd. Den här förändringen skulle kunna jämföras med ett 
hotellrum som genom en försäljning skulle bli en bostad, exempelvis en så kallad 
övernattningslägenhet. Den här förändringen tolkar stadsbyggnadsavdelningen som en 
ändrad användning till ett väsentligen annat ändamål, vilket erfordrar både bygglov och 
startbesked innan ägarbytet och ett slutbesked innan byggnaden tas i bruk. Inget av 
dessa tillstånd har givits eller sökts varför stadbyggnadsavdelningen bedömer att 
åtgärden har skett i strid med plan- och bygglagen. Stugan står på campingplatsens 
mark som också är detaljplanelagd kvartersmark (N1) med användning avsedd för 
camping och stugby. Av den orsaken bedömer stadbyggnadsavdelningen att åtgärden 
också är i strid med gällande detaljplan (A361). Följande stycken beskriver bakgrunden 
till bedömningarna. 
 
Det finns ingen definition av campingplats i plan- och bygglagstiftningen. Campingplats 
är heller inte definierat i terminologicentrum, (TNC). Enligt Nationalencyklopedin är en 
campingplats ett avgränsat område för camping som i sin tur definieras som 
övernattning utomhus under tillfälligt tak, i tält, bivack, husvagn eller liknande under 
rekreationsresor. En detaljplan ska tolkas utifrån de bestämmelser som fanns när 
planen gjordes. Detaljplanen för XXX vann laga kraft 2011-03-08. I Boverkets 
planbestämmelsekatalog tolkas användningsbetäckningen N som: 
Friluftsliv, camping. N FRILUFTSOMRÅDE. Detta ändamål avser områden för friluftsliv 
av alla slag och de anläggningar som är avsedda för friluftslivet. Hit hör t.ex. 
campingplatser, övernattningsstugor, raststugor, motionsanläggningar, skidbackar och 
s.k. sommarland. I planen har N försetts med prefix 1 och specificerats som ”camping 
och stugby”. Med stugorna i stugbyn avses uthyrningsstugor, vilket skulle kunna 
jämställas med övernattningsstugor, det som även kallas tillfällig vistelse. 
 
Stadbyggnadsavdelningen tolkar begreppet camping och campingstugor för uthyrning 
som en tillfällig vistelse som inte är av varaktig karaktär, till skillnad mot en bostad, som 
kan innefatta både permanenta bostadshus och fritidshus. En bostad skiljer sig från ett 
hotell för att syftet är att tillgodose ett varaktigt boende, till skillnad mot hotellet. Det 
saknar då betydelse om lokalerna där verksamheten bedrivs har utformats och utrustats 
så att de klarar lagstiftningens krav avseende bostäder, exempelvis tillgång till kök och 
badrum. Ett hotell som i sina rum har samtliga bostadsfunktioner kan ändå inte vara en 
bostad eftersom syftet med hotell är att erbjuda tillfällig övernattning (Tillfällig vistelse - 
Boverkets hemsida, hämtad 2021-03-15).  
 
Efter försäljningen av campingstugan till privatkund ombesörjer XXX uthyrning av 
campingstugan till andra campinggäster under den tid som ägarna inte använder stugan 
dom som har andra ägare. Uthyrningen sker enligt ett skriftigt säsongsavtal där paragraf 
2 reglerar vissa förutsättningar: 2§ Avtalet omfattar ovan nämnda campinggäst inkl. 
familjemedlemmar. Säsongsavtalet/platsen kan inte överlåtas, inskrivas eller hyras ut av 
campinggästen. (XXX via mail 2022-08-25). All uthyrning av vagnen går via 
campingvärden med en fördelning av hyresintäkterna på 65 % till campinggästen och 35 
% till campingvärden.  
 
Huruvida XXX kan hindra den nya ägaren att använda campingstugan som fritidsbostad 
eller till och med som helårsboende är oklart. Att campingstugan är i privat ägo anser 
stadbyggnadsavdelningen vara tillräckligt för att erfordra bygglov och startbesked, samt 
den ändrade användningen som planstridig.  
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Beslutsunderlag/Handlingar som ingår i beslutet 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2022-09-13 
Epostmeddelande, inkom 2022-08-18 
Fotografi, inkom 2022-04-04 
Fotografi, inkom 2022-04-04 
Epostmeddelande, inkom 2022-04-04 
Övrigt, inkom 2022-04-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsägare: XXX 
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§ 183 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsinspektörerna Thomas Norman och Adam Lorentsson återrapporterar i 
ärenden om tillsyn. 
 
Bygglovarkitekt Sofi Ridbäck informerar om Mark- och miljödomstolens domslut 
gällande ärende om Lönnemåla. 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om: 
 

 Framtidstankar om mätning 

 Övergång till nytt diariesystem i Karlshamns kommun 

 Digitalisering inom plan 

 Omvärldslägets påverkan på verksamheten 

 Möte med SBB, Samhällsbyggnadsbolaget 

 Klimatanpassningsplanen 

 UF företag 

 Väggaviken 

 Inköp av system för digitala planer 

 Byggnadsvårdskonvent 

 Samrådsmöte Frostenstorp 

 Stadsbyggnadspriset 

 Kollektivtrafikgruppen 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) och 1:e vice ordförande Mats Bondesson (C) har deltagit 
vid FSBS nationella konferens. Om det är möjligt att använda utsända 
sammanställningar från föreläsningar så kommer utdrag från konferensen att redovisas 
vid kommande nämndsammanträde. 
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§ 184 Redovisning av delegationsbeslut september 2022/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2022-04-13 § 77. Dessa beslut ska anmälas till byggnadsnämnden för att vinna laga 
kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattande under perioden 2022-08-10 – 2022-09-13.  
 
Beslutsunderlag  
 
Rapport delegationsbeslut 2022-08-10 – 2022-09-13 ePhorte  
Rapport delegationsbeslut 2022-08-10 – 2022-09-13 ByggR 
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§ 185 Redovisning av underrättelser från Lantmäteriet september 2022/37 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 

 
2022-09-12 Skörsemo 1:42 m.fl. Underrättelse om avslutad 

förrättning, fastighetsreglering 

Skörsemo 1:42 m.fl. 

K21419 
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§ 186 Handlingar för kännedom september 2022/7 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2022-08-10 – 2022-09-13 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Handlingar för kännedom 2022-08-10 – 2022-09-13 ePhorte  
Handlingar för kännedom 2022-08-10 – 2022-09-13 ByggR 
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§ 187 Beslutsuppföljning september 2022/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Planplan 2022-09-13 
Ärenderapport mätning 2022-09-13 


