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§ 270 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Kennet Bengtsson (S) till att justera protokollet. 
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§ 271 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande förändringar: 
 
Ärende 7 lyfts ur eftersom sökanden har återtagit sin ansökan. 
 
Ärende 15  stryks. 
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§ 272 Byggnadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2021 2020/1907 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa verksamhetsplan för 2021-2022 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förslag till nämndens 
internbudget för 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till byggnadsnämndens 
verksamhetsplan för 2021-2022 (återstående mandatperiod) som baseras på 
kommunprogram 2019-2022 samt Mål och budget 2021-2023. 
 
I verksamhetsplanen ingår nämndens nämndsmål och prioriterade utvecklingsområden 
samt internbudget för perioden. 
 
Byggnadsnämnden har en budgetram 2021 på -6.535 tkr vilket innebär en anpassning 
med 100 tkr jämfört med 2020.  
 
Beslutsunderlag 
 
Byggnadsnämndens verksamhetsplan och internbudget 2021-2022  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Avdelningschef Emina Kovacic 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 273 Detaljplan för Gäddan 5 m. fl. (Å-rummet) - Beslut om samråd 2019/748 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2020-11-24, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs. 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för byggnation av nya bostäder i ett 
centralt läge. För att möjliggöra för flera funktioner medger planförslaget även 
verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå, till exempel restauranger och 
butiker. Syftet är också att möjliggöra för ett publikt stråk längs kajen. 
 
Planområdet är beläget intill Mieån och enligt av MSB:s beräkningar kommer 
planområdet i framtiden att påverkas av översvämningar. En övergripande utredning 
avseende översvämningsrisken har därför tagits fram och förslag på åtgärder 
presenterats. Inför granskningsskedet kommer vidare utredningar att genomföras 
avseende kaj, förorenad mark, trafik och buller. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-24 
Plankarta, daterad 2020-11-24 
Planbeskrivning, daterad 2020-11-24 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-11-24 
PM Sammanfattning. Utredning översvämningsrisk, AFRY,  
daterad 2020-09-14 
VA-utredning, AFRY, daterad 2020-07-03 
Markteknisk undersökningsrapport, AFRY, daterad 2020-08-07 
Tekniskt PM Geoteknik, AFRY, daterad 2020-08-07 
Rapport Kaj- och släntutredning, AFRY, daterad 2020-08-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande XXX, JSB Construction AB, Box 56, 374 02 Asarum 
Mark och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 274 Planbesked XXX 2020/2857 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess 
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planbesked inkom 2020-09-29 rörande del av XXX i Asarum. Ansökan 
avser en detaljplan med syfte att utveckla ett bostadsområde, eventuellt med inslag av 
handel / kontor samt en förskola. 
 
Ansökan omfattar ett cirka 6 hektar stort område beläget öster om Korpadalen, 4 km 
norr om Karlshamns innerstad. Omgivningen utgörs av blandad barr- och lövskog i 
något kuperad terräng. I nära anslutning till området ligger Byasjön och Mieån. Marken 
är inte detaljplanelagd, men gränsar till detaljplan B36 med mark planlagd i huvudsak för 
villabebyggelse. Inom det tänkta planområdet finns det en registrerad fossil åker i form 
av röjningsröseområde samt en historisk husgrund, RAÄ Asarum 345 och 340, båda är 
möjliga fornlämningar. 
 
Området omfattas av gällande översiktsplan Karlshamn 2030, område B4, Korpadalen – 
Granfors. Översiktsplanen anger att området ska utvecklas för bostäder och förskola 
genom ett detaljplanearbete. Områdets naturliga förutsättningar såsom värdefulla 
naturpartier, träd, berghällar och stora block bör vara utgångspunkt i det fortsatta 
planarbetet och beaktas vid placering av gator och bebyggelse.  
 
Områdets utbredning med hänsyn till framför allt naturvärden bör studeras vidare i 
fortsatt planarbete. En större del av föreslaget planområde, är i kommunens 
grönstrukturplan från 1993, utpekat som ett område med stora naturvärden. Trots att 
grönstrukturplanen är äldre finns det med stor sannolikhet naturvärden i området som 
behöver beaktas och en naturvärdesinventering bör utföras i det fortsatta planarbetet. 
En sådan inventering kan visa att vissa delar av föreslaget planområde inte är lämpliga 
att planlägga och därför bör möjligheten att utvidga området norrut, längs Bruksvägen, 
undersökas.  
 
Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret, område med särskilt behov av 
hinderfrihet samt ligger den inom försvarsmaktens MSA-område för luftrum. 
Bedömningen är att åtgärden inte påverkar ovan nämnda riksintressen negativt. 
 
Nya vägar och bättre anslutningar till befintligt vägnät måste anläggas. Det bör i ett tidigt 
skede undersökas vilken kapacitet befintliga anslutande vägar har och utredningar 
avseende trafiklösningar och buller ska tas fram. Andra frågor att studera närmare och 
utreda under planarbetet är bland annat dagvattenhantering och vatten- och 
avloppsanslutning. 
 
Åtgärd enligt ansökan stämmer väl överens med intentionerna i Karlshamns 
översiktsplan. Platsen har goda förutsättningar för att en god livsmiljö ska kunna skapas 
med närhet till både stad och natur, varför ett positivt planbesked bör kunna lämnas i 
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enlighet med ansökan. I detaljplaneprocessen måste dock hänsyn tas till ovan nämnda 
naturvärden och intressen och erforderliga utredningar tas fram.  
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2020-10-16 
Områdets avgränsning och förslagsskiss, inkommen 2020-10-16 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-24 
Yttrande Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2020-10-30 
Yttrande Karlshamn Energi AB, inkommet 2020-11-03 
Yttrande Länsstyrelsen, inkommet 2020-11-12 
Yttrande Teknisk verksamhet gata/trafik, inkommet 2020-10-22 
Yttrande Teknisk verksamhet park/natur, inkommet 2020-10-29 
Yttrande Utbildningsförvaltningen, inkommet 2020-11-02 
Yttrande Mark- och exploatering, inkommet 2020-11-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXX 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
 
Avgift 18 920 kronor      611-311-2020-689, Attest  
(faktura skickas separat) 
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§ 275 Remissvar rörande Riktlinjer för hållbart byggande 2020/3233 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta yttrandet nedan som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har översänt Förslag till riktlinjer för hållbart byggande för yttrande till 
byggnadsnämnden. 
 
Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att riktlinjer tas fram för hållbart byggande i 
Karlshamns kommun. Många av de aspekter som tas upp i riktlinjerna är reglerade i 
Plan- och bygglagen1 men det är värdefullt att beskriva kommunens ambitionsnivå och 
förtydliga kommunens syn på kvalitet och hållbarhet.  
 
Vi anser att några punkter och begrepp i dokumentet kan behöva förtydligas för att 
riktlinjerna ska bli så användbara som möjligt. Byggnadsnämnden uppgift, förutom 
myndighetsutövning inom plan- ,lov-, byggprocessen och tillsyn är, enligt PBL2, även att 
verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och 
landskapsmiljö, det vill säga väl gestaltade livsmiljöer. Vi saknar några av dess begrepp 
i riktlinjerna. 
 
Synpunkter   
 
När ska riktlinjerna användas? 
Genom dokumentets titel Ny-, om och tillbyggnad av kommunala lokaler kan man få 
uppfattningen att det endast handlar om innemiljö. Under rubriken ”Varför ska vi ha 
riktlinjer?” nämns att riktlinjerna ska användas ”i kommunala fastigheter och 
anläggningar.” Ska även kommunala parker och allmänna platser planeras och 
gestaltas med utgångspunkt i dessa riktlinjer?  
 
Orden lokaler, byggnader och anläggningar inryms alla i begreppet arkitektur. Arkitektur 
kan ses som ett samlingsbegrepp för allt byggande och formande av de hus, platser, 
parker, gator och torg där människor lever och verkar. Det är ett ord som skulle kunna 
användas om man vill förtydliga att det är kommunens ambition att den arkitektur vi 
själva äger och förvaltar ska gestaltas på ett hållbart sätt.  
 
Det nämns även att riktlinjerna ska styra planeringsprocessen gällande kommunala 
lokaler. Innefattar detta även detaljplanering där markanvändningen planeras för 
kommunala byggnader?  
 
Begreppet ombyggnad rymmer allt från en mindre ändring av planlösningen till stora 
förändringar av både byggnaders utseende och funktioner. I vilka fall ska dessa riktlinjer 
vara styrande? Ska det vara baserat på ombyggnadens storlek eller kostnad? Genom 
en hänvisning till plan- och bygglagens (1 kap. 4 §) definition: ”Ombyggnad är en 
ändring som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av 
byggnaden påtagligt förnyas”, kan detta eventuellt förtydligas. På Boverkets hemsida 
finns ytterligare bra vägledning. 3 
 
Vilka ska använda riktlinjerna? 
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Vi ser att det vore bra om det finns ett förtydligande av vilka som är målgruppen för 
riktlinjerna. Riktar den sig till alla som är en del av samhällsbyggnadsprocessen? Alltså 
hela kedjan från översiktsplanerare till kommunala förvaltare?  
 
Vision Sverige år 2025 
I citatet från Boverkets vision för hållbart byggande anser vi att en viktig del har fallit 
bort: ”De arkitektoniska, estetiska och kulturhistoriska värdena är en självklarhet vid allt 
byggande.” 4  
 
Platsens betydelse 
Mycket bra att utgå ifrån platsens betydelse men viktigt att ha med att lokalisering av 
byggnader är ett långsiktigt arbete och riktningen sätts i arbetet med ÖP och detaljplan.  
Vi vill gärna lägga till att all arkitektur (ny- till och ombyggnad) ska utgå från sitt 
sammanhang och förhålla sig till platsens befintliga värden, landskapet och kulturmiljön. 
Detta är krav i plan- och bygglagen.5 Tillgång till grönytor är viktigt i livets alla skeden. 
 
Hushållning med resurser 
Under denna punkt kan tilläggas att det finns ett beslut i kommunen om att i möjligaste 
mån bygga med massivträ. Miljöfördelarna är många. Det åtgår betydligt mindre energi 
än för ett betonghus och trä är dessutom förnyelsebart och binder koldioxid. 
 
Klimatanpassning 
Detta är något vi måste förhålla oss till i all planläggning och vid bygglovsgivning. Vi ser 
gärna att solceller ska övervägas i ett tidigt skede. 
 
Utemiljö och biologisk mångfald 
Ekosystemtjänster och biologisk mångfald är viktiga frågor som bör beaktas i 
detaljplaneskedet för att verkligen få genomslag i projekten. Under denna punkt kan 
man förtydliga vikten av att utemiljön uppmuntrar till lek och fysisk aktivitet. 
 
Trygghet och säkerhet 
Bra och tydligt. Addera gärna att belysning och ljussättning är viktigt att beakta vid 
trygghetsskapande åtgärder. 
 
Social hänsyn och tillgänglighet 
Under denna punkt är det möjligt att tillägga något om barns inflytande i planering- och 
byggprocessen då Barnkonventionen numera är lag. 
 
Sammanfattningsvis ser byggnadsnämnden mycket positivt på att riktlinjerna fokuserar 
på att det vi bygger i kommunen ska vara hållbart utifrån de tre aspekterna; 
miljömässiga, sociala och ekonomiska. Vi vill tillägga att för att riktigt hållbar arkitektur 
ska uppstå så behöver ett projekt en bärande idé, en gemensam vision som kan samla 
alla de olika aspekterna och skapa en god helhet. En byggnad eller en plats kan vara så 
mycket mer än summan av de olika delarna om alla inblandade i ett projekt samarbetar 
mot samma mål. 
 
Gällande vikten av offentlig konst ser vi att detta är något som inte nämns i riktlinjerna 
men vi hoppas kulturnämnden har fått tillfälle att yttra sig och att denna fråga kan 
komma att ingå i de slutgiltiga riktlinjerna. 
 
Stadsbyggnadsavdelning önskar vara med och lämna synpunkter i arbetet med att ta 
fram en manual för hållbart byggande. 
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Länkar:  
1 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-
livsmiljo/arbetssatt/arkitekturstrategi/vagledning-arkitekturstrategier/intressen-och-krav-i-pbl/ 
 
2 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/roller-och-
ansvar/byggnadsnamnden/byggnadsnamndens-ansvar-och-uppgifter/  
 
3 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/andring-av-byggnader/ombyggnad/ 
 
4  https://sverige2025.boverket.se/bygg-hallbart.html 
 
5  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--
byggande/provning_lov_fb/bygglov_inom_dp/placering/  
 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---
och-bygglagen/ 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-24 
Förslag till riktlinjer för hållbart byggande 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Emina Kovacic, stadsarkitekt 
Elisabeth Rydberg, arkitekt  
Katrine Svensson, miljöingenjör/projektledare 
Simon Berg, kultursamordnare 
 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/arkitekturstrategi/vagledning-arkitekturstrategier/intressen-och-krav-i-pbl/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/arkitekturstrategi/vagledning-arkitekturstrategier/intressen-och-krav-i-pbl/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/roller-och-ansvar/byggnadsnamnden/byggnadsnamndens-ansvar-och-uppgifter/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/roller-och-ansvar/byggnadsnamnden/byggnadsnamndens-ansvar-och-uppgifter/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/andring-av-byggnader/ombyggnad/
https://sverige2025.boverket.se/bygg-hallbart.html
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/provning_lov_fb/bygglov_inom_dp/placering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/provning_lov_fb/bygglov_inom_dp/placering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/
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§ 276 XXX Byggnation av carport och markuppfyllnad utan lov 2017/2028 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att byggherren XXX påförs en byggsanktionsavgift på 18 716 kronor med stöd av 9 kap. 
6 § 2 p Plan- och byggförordningen (2011:338) om inte rättelse sker genom att 
carporten rivs senast 90 dagar efter att separat beslut om lov i efterhand har avgjorts. 
 
att byggherren XXX påförs en byggsanktionsavgift på 3 136 kronor med stöd av 9 kap. 
17 § 1 p Plan- och byggförordningen (2011:338) om inte rättelse sker genom att 
jordhögen tas bort från fastigheten senast 90 dagar efter separat beslut om lov i 
efterhand har avgjorts. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att en byggsanktionsavgift påförs ges byggherren 
XXX möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2021-01-20. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2021-01-18. 
 
Sammanfattning 
 
En anmälan om olovlig markuppfyllnad inkom 2017-05-21. Fastigheten har utökats 
genom förvärv av kommunal mark där skog tagits ner och markarbeten utförts. 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och därmed krävs marklov för väsentlig 
ändring av höjdläget inom en tomt.  
 
Tillsynsärendet avskrevs 2018-02-19 eftersom inga lovpliktiga arbeten bedömdes ha 
utförts, överklagades och prövades av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde 2018-09-
06 byggnadsnämndens beslut och återförvisade ärendet tillbaka till byggnadsnämnden 
för fortsatt handläggning, eftersom åtminstone en mindre del av uppfyllanden bedöms 
kräva marklov. Kontakt togs med byggherrens representant i början på oktober 2020 
och bygglov har sökts och beviljats på delegation för den lokala markuppfyllnaden i form 
av en jordhög som är runt 1,35 m hög som Länsstyrelsen tagit upp i sitt beslut samt för 
en carport som enligt byggherrens representant byggdes utan bygglov hösten 2016.  
 
Beslut om bygglov i efterhand för markuppfyllnad och carport beviljades på delegation 
2020-11-03. Detta beslut om lov i efterhand har dock ännu inte vunnit laga kraft ännu, 
och en berörd granne förefaller skriva på en överklagan av detta beslut. Överklagan 
måste redovisas senast 2020-12-18 för att inte beslutet om lov ska vinna laga kraft.   
Enligt uppgift från byggherrens representant är carporten byggd hösten 2016 och 
markuppfyllnaden av en jordhög förefaller vara utförd mellan mars och april 2017 enligt 
anmälan.  
 
Bakgrund och överväganden 
 
Det krävs bygglov inom detaljplanerat område för nybyggnad enligt 9 kapitlet 2 § 2 p 
plan- och bygglagen (2010:900). Marklov krävs för väsentlig ändring av höjdläget inom  
en tomt belägen inom detaljplanerat område enligt 9 kapitlet 11 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Enligt 11 kapitlet § 58 plan- och bygglagen (2010:900) får en 
byggsanktionsavgift inte beslutas om innan den som anspråket riktas mot fått möjlighet 
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att yttra sig, och en byggsanktionsavgift får inte beslutas om, om den som anspråket 
riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.  
 
Byggherren kommer att få möjlighet att yttra sig mellan byggnadsnämndens första och 
andra sammanträde och får därmed möjlighet att yttra sig inom fem år från det att 
överträdelsen ägde rum. 
 
Beslutsunderlag 
Anmälan om olovlig uppfyllnad daterad 2017-05-21 
Bildcollage carport och uppfyllnad 
Byggsanktionsavgift carport uträkning 
Byggsanktionsavgift uppfyllnad uträkning 
 
Beslutet skickas till: 
 
XXX 
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§ 277 XXX Bygglov för tillbyggnad av garage B2020-177 2020/3465 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglag (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten XXX. 
 
Byggherren XXX har inkommit med en ansökan om att få uppföra ett garage som en 
tillbyggnad på bostadshuset med en byggnadsarea på 40m².  
 
12.5m² av denna tillbyggnad hamnar på punktprickad mark, som inte får bebyggas enligt 
detaljplanen, upprättad 1970 med beteckningen C 18 som är en del av Mörrums-
Björkenäs. 
 
Detaljplanen tillåter en byggnadsyta på huvudbyggnaden med 155m². Den befintliga 
byggnaden upptar en yta på 84m² och kommer med det tillbyggda garaget få en 
byggnadsyta på 124m², klart under den tillåtna ytan. 
 
Avvikelsen blir ca 31 % av den nybyggda delen och ca 10 % av den totala ytan på färdig 
byggnad. 
 
Förhållande på plats: 
Garagebyggnaden kommer att hamna mer än 4.5 meter från tomtgräns. Den 
punktprickade marken följer fasaden på det befintliga husets västra fasad med en bredd 
på ca 7,5m ut mot den gamla byvägen, Krogvägen. 
 
Krogvägen är sedan länge avstängd framför det aktuella huset med staket och 
planteringar. Den del av vägen, ca 25m, som är framför det aktuella huset används i dag 
som parkeringsplats av byggherren och grannar. Garaget är tänkt att utgöra en ny plats 
för en till två fordon i framtiden. 
 
Den punktprickade ytan framför huset i detaljplanen har med stor säkerhet tillkommit på 
den tiden Krogvägen var trafikerad och hade utfart i den norra änden till 
Björkenäsvägen. Detta förhållande föreligger inte och utfarten från Krogvägen ligger nu 
mer söder ut med ur trafiksäkerhetssynpunkt är betydligt säkrare än tidigare. 
 
Gatuingenjör Ola Karlsson har getts möjlighet att yttra sig i ärendet och har inget att  
erinra.  
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Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler. 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig.  
 
Bygglov kan lämnas för en åtgärd som avviker från detaljplanen om avvikelsen är liten 
och förenlig med planens syfte. Bedömning har gjorts i ärende att bygglov kan ges med 
liten avvikelse.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31b § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-11-24 
Sammanställning av e-tjänst, inkommen 2020-10-27 
Karta, inkom 2020-11-24 
Fotografi, inkom 2020-11-24 
Situationsplan, inkom 2020-10-27 
Fasadritning, inkom 2020-10-27 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 
• relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN 
• brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden:  
XXX 
 
Avgift: 9 615 kronor    611-311-2021-670 
Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat 
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§ 278 XXX  Strandskyddsdispens för ändrad användning av enbostadshus samt 

uppförande av parkering  B2020-147 2020/3385 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 7 kap. 18 b och 18 c § miljöbalken ge dispens från bestämmelserna i 
7 kap. 15 § samma balk för åtgärder 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.  
 
Upplysningar 
 
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. 
 
Sammanfattning 
 
Ärende 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för Strandskyddsdispens 
för ändrad användning av enbostadshus till veterinärklinik samt uppförande av parkering 
på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
Byggnaden är belägen inom 100 m från Mieån och ligger därmed inom strandskyddat 
område. Byggnaden är en äldre tegelbyggnad i två våningar uppförd innan år 1975.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området: Redan är ianspråktaget på ett 
sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: I dagsläget bostadshus samt trädgård med tydlig avgränsning av häckar. Viss 
påverkan på växt- och djurliv då ny parkering anläggs och ökad trafikmängd. 
Förändringen bedöms dock som liten. Ingen påverkan på friluftslivet.  
 
Sökanden vill även förtydliga att det inte görs någon ny infart. Befintlig infart består och 
inne på fastigheten delas den körbara ytan i två grenar: en ny till den nya nedre 
parkeringen och en befintlig till den befintliga övre parkeringen. 
 
Yttranden 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
 
Skäl till beslut 
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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.  
 
Upplysningar 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-11-13 
Remissvar, inkom 2020-11-04 
Fotografi, inkom 2020-10-28 
Epostmeddelande, inkom 2020-10-28 
Ansökan, inkom 2020-10-19 
Situationsplan, inkom 2020-10-19 
Fotografi, inkom 2020-10-19 
Fotografi, inkom 2020-10-19 
Verksamhetsbeskrivning, inkom 2020-10-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9 933 kronor   611-311-2021-643. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 279 XXX Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (fritidshus), 

komplementbyggnad samt installation av eldstad B2020-158 2020/3386 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Sammanfattning 
 
Ärende 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus (fritidshus), nybyggnad av 
komplementbyggnad samt installation av eldstad på fastigheten XXX. 
 
En befintlig komplementbyggnad (gäststuga fritidshus) ska rivas. Del av byggnaden 
kommer att sparas och flyttas till ny placering på samma fastighet. Flytten ingår i 
ansökan. Ny byggnad föreslås på samma plats som den äldre byggnaden hade. 
Ansökan gäller alltså två byggnader. Byggnaderna har en total bruttoarea på ca 
113kvm. Den större byggnaden föreslås att utföras med falusvart stående träpanel på 
ytterväggar, mörkgrå listpapp på tak. Byggnaden är en lågmäld byggnad som gör 
intrycket av att vilja smälta in i landskapet.  
 
Förutsättningar 
Fastigheten som ansökan avser ligger utanför planlagt område men inom 
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger även inom strandskyddat område och 
inom landskapsbildskydd. Ansökan om strandskyddsdispens har beviljats av 
Länsstyrelsen.  
 
Byggnaden som ska rivas är inte huvudbyggnaden på fastigheten varvid en anmälan om 
rivning inte krävs.  
 
Höjden på grundläggningen bedöms klara Länsstyrelsens riktlinjer om lägsta 
grundläggningsnivå.  
 
Byggnationen följer lokaliserings- och utformningskraven enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och 
bygglagen.  
 
Yttranden 
Grannar på fastigheterna XXX, XXX och XXX har fått tillfälle att yttra sig. XXX har 
inkommit med information att de inte har något emot åtgärden.  
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Skäl till beslut 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). Föreslagen byggnad är en mindre byggnad med lågmält 
uttryck sam passar in i landskapet. Ny byggnad ersätter en befintlig byggnad. Inga 
grannar har varit negativa.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-11-18 
Situationsplan, inkom 2020-11-02 
Fotografi, inkom 2020-11-02 
Karta, inkom 2020-11-02 
Markhöjder situationsplan, inkom 2020-11-02 
Situationsplan, inkom 2020-11-02 
Fotografi, inkom 2020-11-02 
Fotografi, inkom 2020-11-02 
Fotografi, inkom 2020-11-02 
Fotografi, inkom 2020-11-02 
Karta, inkom 2020-11-02 
Situationsplan, inkom 2020-11-02 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-11-02 
Beslut, inkom 2020-11-02 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-10-22 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 
• uppgifter om kontrollansvarig lämnats in och godkänts av BN 
• relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN 
• tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
• handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
• färdigställandegaranti 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider 
för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 19 866 kronor    611-311-2021-670 
Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas 
separat. 
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§ 280 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och maskinhall, 

avstyckning B2020-140 2020/3387 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avvisa ansökan om strandskyddsdispens med stöd av 7 kap 13§ Miljöbalken 
(1998:808). Dispens krävs inte då det inte råder något strandskydd vid vattendraget då 
Länsstyrelsen Blekinge 2020-12-08 tagit beslut om att upphäva strandskyddet på berörd 
del av vattendraget. 
 
Sammanfattning 
 
Ärende 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av  enbostadshus samt maskinhall, avstyckning  på fastigheten XXX. 
 
Förutsättningar 
Ansökt åtgärd är belägen mindre än 100m från Gallån inom strandskyddat område. 
Marken är idag inte bebyggd utan utgörs av jordbruksmark. Mellan platsen och 
vattendraget går en mindre väg benämnd Gallerydavägen.  
 
Gallerydavägen är enligt Trafikverkets nationella trafikdatabas (Trafikverkets hemsida)  
en väg med: bredden 0-3,5m, hastighetsbegränsning 70km/tim (vilket är 
standardhastighet på mindre statliga vägar enligt Per Olsson på trafikenheten), 
årsdygnstrafik 0-250 bilar, ingen hållplats, 1 st körfällt och är statlig väg. 
 
Vid kartgranskning är området utpekat för risk för ras- och skred samt åkermark. Det 
finns en åkerholme på platsen som troligtvis är biotopskyddad. Bedömning därom görs 
av Länsstyrelsen i Blekinge.  
 
Sökanden beskriver: vägen har stundtals har ganska livlig biltrafik. Gallerydavägen har 
sedan ombyggnaden av E 22 blivit betydelsefull. Bra anslutning till E 22 har gjort att den 
i förekommande fall trafikeras av ambulans och räddningsbilar, då Gallerydavägen kan 
ses som det snabbaste sättet att komma till ex. Gustavstorp, Gränum, Brinkamåla m.fl. 
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Områdets betydelse för växt- och djurlivet samt friluftslivet är litet eller 
obefintligt. 
 
Yttranden 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och bedömer att ansökan 
saknar särskilt skäl och att dispens därmed inte bör beviljas. 
 
Skäl till beslut 
2020-12-09 fick byggnadsnämnden information om att Länsstyrelsen 2020-12-08 
upphävt strandskyddet på berörd del av vattendraget Gallån. Byggnadsnämnden ser 
därför ingen möjlighet att gå vidare i detta ärende då strandskydd inte längre gäller för 
vattendraget. Byggnadsnämnden anser därför att ansökan ska avvisas. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-11-09 
Yttrande, inkom 2020-11-03 
Fotografi, inkom 2020-10-28 
Fotografi, inkom 2020-10-28 
Fotografi, inkom 2020-10-28 
Fotografi, inkom 2020-10-28 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-10-28 
Ansökan, inkom 2020-10-28 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-10-28 
Fotografi, inkom 2020-10-27 
Fotografi, inkom 2020-10-27 
Fotografi, inkom 2020-10-27 
Fotografi, inkom 2020-10-27 
Fotografi, inkom 2020-10-27 
Skrivelse, inkom 2020-10-27 
Fotografi, inkom 2020-10-27 
Fotografi, inkom 2020-10-27 
Fotografi, inkom 2020-10-27 
Fotografi, inkom 2020-10-27 
Karta, inkom 2020-10-27 
Fotografi, inkom 2020-10-27 
Ansökan, inkom 2020-10-15 
Situationsplan, inkom 2020-10-15 
Karta, inkom 2020-10-15 
Länsstyrelsen Blekinge beslut 2020-12-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 993 kronor   611-311-2021-643. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 281 XXX Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintlig stuga 

B2020-163 2020/3459 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus 
på fastigheten XXX i Yttervägga. 
 
Området, som är ett fritidshusområde vid havet med 42 tomter utgörs av småkuperad 
mark med inslag av små kala höjder. Vegetationen består främst av långsamväxande 
lövträd, mestadels ek. 
 
Den nya byggnaden har en föreslagen placering något väster om den befintliga 
byggnaden för att inte göra åverkan på den stora eken som finns på fastigheten. 
Byggnaden utförs i en våning med pulpettak klätt med sedum och papp, fasad av trä 
som grånar. Beräknad byggnadsarea för åtgärden är 90 kvm, beräknad bruttoarea för 
åtgärden är 90 kvm. Byggnadshöjden är ca 4 m. Nockhöjden kommer höjas ca 30 cm 
jämfört med befintlig byggnad.  
 
På fastigheten finns sedan tidigare en attefallskomplementbyggnad samt en friggebod.  
 
Gällande bestämmelser 
 
Fastigheten omfattats av strandskyddsbestämmelser. Strandskyddsdispens har 
hanterats och beviljats i ett separat ärende.  
 
För fastigheten gäller områdesbestämmelser (A318) som reglar fastighetens minsta 
storlek (700 kvm) samt maximal bruttoarea till 90 kvm. 
 
Yttranden 
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Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Det har inkommit negativa yttranden från en 
granne, fastighetsägare till XXX som har synpunkter på husets totala höjd eftersom det 
tar bort hennes havsutsikt mot inloppet till Väggahamnen. Grannen menar att beslut i 
ärendet kan påverka framtida byggnationer för de husen som ligger närmst mot 
havslinjen med konsekvensen att de som ligger innanför kan förlora stora delar av 
utsikten, samt drabbas av en avsevärd värdeminskning.  
 
Sökande har inkommit med ett svar på grannens yttrande och menar i detta att de följt 
områdesbestämmelserna. De beskriver att deras ambition har varit att bygga ett hus 
som smälter in i omgivningen, det är bl.a. därför vi valt ett svagt sluttande pulpettak med 
sedum som  blir lägre än ett sadeltak. Sökande håller med om att det blir en viss 
påverkan på havsutsikten men menar att den är  liten och i nederkant av synfältet. Från 
marknivå finns idag ingen havsutsikt över aktuell tomt p.g.a. av träd och buskar menar 
de. Däremot bedömer sökande att grannen kommer behålla sin havsutsikt från sin 
balkong och sin övervåning.  
 
Skäl till beslut/motivering  
Förslaget innebär ett fritidshus som arkitektoniskt följer områdets karaktär med enklare 
sportstugor samt en fasad och ett takmaterial som smälter in i naturen, bedöms följa 
lokaliserings- och utformningskraven enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och bygglagen och 
kraven på god färg form och materialverkan enligt 8 kap 1 § plan och bygglagen.  
  
Åtgärder får enligt plan och bygglagens andra kapitel 9 § inte utgöra en fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. Taket höjs 
något jämfört med befintlig stuga, och havsutsikten åt inloppet i Väggahamnen kan 
komma att begränsas något för grannen på XXX. Men byggnaden på XXX, är högre (1,5 
planshus) och bedöms (efter platsbesök) ha havsutsikt åt flera håll. Åtgärden bedöms 
därför inte utgöra en betydande olägenhet i lagens mening. Området har relativt små 
tomter och är tätt bebyggt, därmed bör det vara rimligt att acceptera att man inte har full 
havsutsikt i samtliga riktningar.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-11-23 
Bilaga, inkom 2020-11-20 
Yttrande, inkom 2020-11-20 
Remissvar, inkom 2020-11-20 
Yttrande, inkom 2020-11-17 
Situationsplan, inkom 2020-10-23 
Sektionsritning, inkom 2020-10-23 
Nybyggnadskarta, inkom 2020-10-23 
Situationsplan, inkom 2020-10-23 
Planritning, inkom 2020-10-23 
Fasadritning, inkom 2020-10-23 
Fasadritning, inkom 2020-10-23 
Sammanställning e-tjänst, inkom 2020-10-23 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
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För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

• byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 
• tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
• handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
• rivningsplan med inventering av rivningsavfall.  

 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman (Pär Jansson) med 
förslag på tider för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor 
före det att byggåtgärden är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
Grannar/Sakägare: XXX 
 
Avgift: 21 356 kronor    611-311-2021-670 
 
Avgiften är inte reducerad eftersom handläggningstiden inte har överskridits. Taxan är 
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
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§ 282 Stadsbyggnadspriset 2020, val av finalister 2020/2040 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna ”Villa Sjöö” och ”SynVillan” som finalister till 2020 års stadsbyggnadspris. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) deltar ej i beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadspriset avser medverka till att sätta god arkitektur och stadsbyggnad i 
fokus samt öka allmänhetens intresse för vår byggda miljö. Priset ska tilldelas den som 
gett den byggda miljön i Karlshamns kommun ett värdefullt tillskott och som färdigställts 
under de senaste fem åren. Priset kan tilldelas ett projekt tillhörande något eller några 
av följande fyra kategorier, god arkitektur, god byggnadsvård, god livsmiljö och god 
tillgänglighet. Priset delas ut på Karlshamns näringslivsgala, KAN-galan, och består av 
ett diplom med motivering samt en skylt att fästa vid det vinnande objektet.  
 
Konkurrensen har i år varit hård, flera objekt av hög kvalitet har nominerats. Av totalt sju 
nomineringar har årets jury slutligen tagit fram ett förslag på två finalister till årets 
stadsbyggnadspris:  
 
Villa Sjöö på Sjöö (XXX) 
Byggherre: XXX   
Arkitekt: Sven Gustafsson, White Arkitekter 
Entreprenör: Snickar´n i Asarum 
 
SynVillan på Eriksberg (Eriksberg 1:2) 
Byggherre: Eriksberg Vilt & Natur AB 
Arkitekt: Thomas Sandell, ÅF Sandellsandberg arkitekter AB 
Entreprenör: PMB Sverige AB 
 
De utvalda finalisterna visar på stort engagemang från både byggherre, arkitekt och 
entreprenör, hela vägen från idéskapande till själva genomförandet. Det rör sig om två 
mycket högkvalitativa kandidater som båda två håller den kvalitetsnivå som krävs för att 
vinna Karlshamns stadsbyggnadspris. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Anna Lyggemark, planarkitekt 
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§ 283 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic informerar om: 
 
På grund av pandemin jobbar många medarbetare hemifrån, däribland samtliga 
planarkitekter. Det digitala verksamhetssystemet ByggR har gjort detta möjligt. 
 
Förvaltningen har fått dispens att anställa en planarkitekt. 
 
Upphandling av planarkitektstjänster har gjorts. 
 
Inga förändringar i ärendeflödet har skett. 
 
På fråga om nämnden kommer att få boken Carlshamniana som julklapp svarar 
ordföranden att detta kommer att hanteras när det blir möjligt. 
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§ 284 Redovisning av delegationsbeslut december 2020/5 
 
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 fattade under perioden 2020-11-04 – 2020-11-24. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2020-11-04 – 2020-11-24 ePhorte 
Rapport delegationsbeslut 2020-11-04 – 2020-11-24 ByggR 
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§ 285 Underrättelser från Lantmäteriet december 2020/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 
2020-11-12 Ringamåla 2:1 Underrättelse om avslutad 

förrättning – avstyckning från 
Ringamåla 2:1 
K20213 
 

2020-11-16 Åryd 1:105 och Åryd 1:78 Underrättelse om avslutad 
förrättning – fastighetsreglering 
berörande Åryd 1:105 och Åryd 
1:78 samt ledningsrätt för 
vatten- och avloppsledningar 
K19615 
 

2020-11-16 Tärnö 1:27 och Tärnö 
1:66 

Underrättelse om avslutad 
förrättning – fastighetsreglering 
berörande Tärnö 1:27 och 
Tärnö 1:66 
K20153 
 

2020-11-19 Hästaryd 8:1 Underrättelse om avslutad 
förrättning – avstyckning från 
Hästaryd 8:1 
K20389 
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§ 286 Handlingar för kännedom december 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2020-11-04 – 2020-11-24 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag  
 
Handlingar för kännedom 2020-11-04 – 2020-11-24 ePhorte. 
Handlingar för kännedom 2020-11-04 – 2020-11-24 ByggR 
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§ 287 Beslutsuppföljning december 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2020-11-24 
Ärenderapport mätning 2020-11-24 
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§ 288 Stilleryd 8:8 (Öresundsvägen 49-0) Bygglov för tillbyggnad av 

kontorsbyggnad B 2020-86 2020/3463 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31c§ plan- och bygglag (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Görgen Lennarthsson (SD), Lars Hasselgren (M) och Stefan Sörensson (L) anmäler jäv 
och deltar inte i beslutet. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad på fastigheten Stilleryd 8:8 
(Öresundsvägen 49-0). 
 
Ansökan avser om och tillbyggnad av befintligt konor till passagerarterminal samt 
kontor. Beräknad tillkommande byggnadsarea för åtgärden är 98 kvm. Tillbyggnaden 
ges en fasad av trä med vit kulör och tak av papp i svart kulör. Fönster av trä/alu i vit 
kulör.  
 
Gällande bestämmelser  
 
Området där byggnaden är belägen omfattas av stadsplan 10-ASA-2546 från 1970 och 
det aktuella området i denna stadsplan är avsedd för storindustriändamål. 
 
Yttranden 
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 
Miljöförbundet har valt att avstå från att yttra sig eftersom det är Länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet.  
 
Länsstyrelsen har yttrat sig. De skriver: ”den ansökta ombyggnationen bedöms inte 
påverka något av länsstyrelsen identifierade, misstänkta förorenade områden. Det kan 
dock inte uteslutas att verkstadsdelen som är föremål för ombyggnation innehåller 
föroreningar som härrör från verksamheten som tidigare har bedrivits i denna byggnad, 
föroreningar som kan behöva åtgärdas med hänsyn till byggnadens framtida 
användning. Frågor om föroreningar i byggnader inför ombyggnation bör lämpligast 
hanteras i enlighet med nu aktuell bygglovshandläggning i vilken frågor om förorenings- 
och avfallshantering bör ingå.”  
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Sökande uppger att det är osannolikt att det finns några föroreningar från tidigare eller 
befintliga verksamheter. Gällande befintlig kontorsbyggnad så är det baracker som 
flyttade hit från Hallandsåsen tunnelbygge, verkstadsdelen är ett tillbygge (nybygge i det 
skedet). 
 
NCC har använt nedervåning som kontor hela tiden och verkstadsbyggnaden har 
använts som material och verktygsförråd. Övervåning har varit och är uthyrd till mindre 
företag samt användes av Nordstream till kontor under rörprojektet. Sökande har tagit 
fram en utredning avseende eventuellt behov av provtagningar med tanke på historiken. 
Utredningen är gjord av Anna-Karin Jonsson, miljömanagement WSP, utredningen 
konstaterar att den verksamhet som bedrivits i byggnaden inte är av sådan karaktär att 
riskerna med den skulle föranleda att någon provtagning i byggnaden behövs i samband 
med att verksamheten ändras till färjeterminal.  
 
Skäl till beslut/motivering  
Åtgärden följer lokaliserings- och utformningskraven enligt 2 kapitlet 6 § i plan- och 
bygglagen. Byggnationen bedöms uppfylla tillgänglighetskraven enligt Boverkets 
byggregler. 
 
Bedömning har gjorts i ärendet att bygglov kan ges eftersom åtgärden innebär en sådan 
användning av marken som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har 
bestämts i planen. Därför bedöms åtgärden uppfylla kraven  för att bevilja bygglov enlig 
9 kap 31c§ plan och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad: 2020-11-24 
Remissvar Länsstyrelsen, inkom 2020-11-16 
Ansökan, inkom 2020-10-01 
Planritning, inkom 2020-09-22 
Situationsplan, inkom 2020-09-22 
Kontrollansvarig, inkom 2020-09-22 
Ansökan, inkom 2020-09-22 
Fasadritning, inkom 2020-09-22 
Fasadritning, inkom 2020-09-22 
Sektionsritning, inkom 2020-09-22 
Sökandes yttrande på remissvar inkom 2020-11-24 
PM från WSP avseende behov av provtagningar, inkom 2020-12-07 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 

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

• byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 
• intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 
• brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 
• tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
• handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
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Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider 
för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
Sökanden: Karlshamns Hamn Aktiebolag, Johan Nordgren, Box 8, 374 21 Karlshamn 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift: 20 582 kronor  611-311-2021-670 
 
Avgiften är inte reducerad eftersom handläggningstiden inte har överskridits. Taxan är 
fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
 


