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Plats och tid Årydssalen, klockan 08:15 – 11:45, Ajournering klockan 9:10 – 9:30 

Beslutande Jan Bremberg ej § 11 Ordförande (S) 
Magnus Olsson §§ 1-6 2:e vice ordf (M) 
Mats Bondesson, ordf. § 11 1:e vice ordf (C) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Månsson (S)  Gitte Ejdetjärn (S)  
Ulrika Berggren (SD)  Tonnie Philipsson (V)  
Kerstin Linde (S)  Magnus Olsson §§ 7-29 
Ingvar Andersson (S)   Jan Bremberg (S) § 11 
 

Närvarande 
ersättare 

Kerstin Linde (S)  
Johan Wolgast (MP)  
Ingvar Andersson (S)  
Lennart Lindqvist (S)  
 

Övriga Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt   
Anna Lyggemark, planarkitekt §§ 1-9  
Nanny Strand, planarkitekt §§ 5-7  
Pär Jansson, byggnadsinspektör §§ 9-10  
Adam Lorentsson, byggnadsinspektör §§ 9-14  
Matilda Natt och Dag, bygglovarkitekt §§ 12-21  
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt §§ 12-24  
Mathias Wijk, närligslivschef §§ 1-3 
Mikael Persson, näringslivsutvecklare §§ 1-3 

 

Katharina Rödl,teckentolk 
Janeth Gummesson, teckentolk 

 

Emma Håkansson, sekreterare  
 

Paragrafer §§ 1-29  

Utses att justera Stefan Sörensson (L) 

Justeringsdatum  2020-01-28 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Emma Håkansson  
   
Ordförande ………………………………………… ...................................................... 
 Jan Bremberg ej § 11 Mats Bondesson § 11 
   
Justerande …………………………………………  
 

          Stefan Sörensson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
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Beslutsdatum: 2020-01-22 
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§ 1 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Stefan Sörensson (L) till att justera protokollet. 
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§ 2 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med ändring enligt sammanfattning. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet ny plan- och bygglovstaxa lyfts ut från dagordningen och flyttas till ett 
kommande sammanträde. 
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§ 3 Näringslivsinformation  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Mathias Wijk, näringslivschef och Mikael Persson, näringslivsutvecklare på 
näringslivsenheten informerar nämnden om sin verksamhet och varför de jobbar som de 
gör.  
 
Näringslivsenhetens främsta uppgift är att skapa förutsättningar för att företag ska kunna 
starta och växa i Karlshamns kommun. De jobbar med olika projekt t ex, Karlshamn tar 
plats, vilket handlar om att synliggöra Karlshamn på olika sätt och att Karlshamns som 
ort ska ta plats. De jobbar även med handelsanalyser, framtidsdialoger, strategiska 
markköp, Karlshamn 50 000 mm.  
 
De erbjuder näringslivslots, där de varje fredag har möte för aktuella ärenden med 
berörda på kommunen t ex bygglovhandläggare, markförvaltare eller Karlshamn Energi. 
Företagare kan även få råd om vilka funktioner de ska kontakta som i olika frågor. Allt 
detta förenklar ofta för företagaren. Karlshamns företagsklimat mäts varje år av Svenskt 
Näringsliv. I undersökningen mäts hur företagare upplevt attityder från olika instanser  
t ex myndigheter, politiker, och skola. I denna mätning kan det vara svårt att klättra i 
ranking eftersom alla Sveriges kommuner ingår och väldigt många jobbar engagerat för 
dessa frågor. Fokus under 2020 kommer att vara företagskontakter, näringslivslots, 
aktiviteter, som luncher, frukostar, KAN gala mm. 
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§ 4 Ny plan- och bygglovstaxa 2019/3775 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet lyfts ut från dagordningen och flyttas till ett kommande sammanträde. 
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§ 5 XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, 

avstyckning 2019/3136 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
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.  
 
För prövning av bygglov ska bygglovsansökan med tillhörande handlingar lämnas in. 
Hustyp och färgsättning bör bestämmas i samråd med bygglovarkitekten. 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän sökanden mottagit beslut om bygglov och 
startbesked. Innan ansökan om bygglov görs bör radonprov tas. Alternativt kan 
byggnationen utföras radonsäkert. 

 
Sammanfattning 
 
Den 25 september 2019 inkom en ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus på 
del av fastighet XXX. Ansökan rör avstyckning på cirka 1 600 m2 av befintlig fastighet för 
byggnation av ett enbostadshus i två våningar. Huset planeras bli cirka 96 m2 stort.  
 
Den 20 november 2019 valde sökanden att ändra placering av det föreslagna huset på 
grund av rådande översvämningsrisker vid den gamla placeringen. Den reviderade 
situationsplanen skickades åter till grannarna för att ge dem möjlighet att yttra sig om 
den nya placeringen.  
 
Sammanfattningsvis går ansökan i enlighet med kommunens översiktsplan och bedöms 
inte strida mot några allmänna intressen. Däremot finns det konflikter från närliggande 
fastigheter gällande husets placering vilket gör att byggnadens utformning och exakt 
placering är viktig att övervaka i bygglovsskedet för att minska påverkan så mycket som 
möjligt. Påverkan bedöms dock inte vara tillräckligt stor för att ansökan ska bedömas 
olämplig.  
 
På platsen finns inga utpekade naturvärden eller strandskydd. Däremot finns en 
stenmur som kan vara skyddad enligt miljöbalken 7 kap. Om stenmuren är skyddad 
krävs dispens från Länsstyrelsen.  
 
Den aktuella tomten ingår i Långasjönäs vattenskyddsområde, sekundär skyddszon, 
vilket innebär vissa restriktioner och generella bestämmelser för viss typ av användning. 
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Den användning som föreslås i ansökan (bostadsändamål) bedöms inte påverkas 
negativt av dessa restriktioner.   
 
Den föreslagna åtgärden bedöms därmed i sin helhet vara lämplig på den föreslagna 
platsen.  
 
 

 Upplysningar från Miljöförbundet Blekinge Väst: 
 

a. Platsen ligger inom Långasjöns vattenskyddsområde, sekundär 
skyddszon. Särskilda föreskrifter finns för markanvändningen. Dessa 
finns bland annat tillgängliga på Karlshamns kommuns hemsida: 
https://www.karlshamn.se/kommun-och-
politik/kommunfakta/forfattningssamling/lokala-forordningar/.  
Inom sekundärzon för vattenskyddsområdet krävs bland annat en 
anmälan från gräventreprenören för hantering av petroleumprodukter. För 
vattenskyddsområden finns också generella bestämmelser. Mer 
information om finns i miljöförbundets yttrande.  

 
b. Tillstånd för ny eller ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos 

Miljöförbundet Blekinge Väst. Ansökan blir då ett separat ärende, som 
prövas av miljöförbundet. 

 
c. Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga 

radonsäkert. 
 

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

e. Av översända handlingar framgår inte vilken uppvärmning som planeras.  
Miljöförbundet därför information om värmepumpar, vilket är relativt 
vanligt. Att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark eller vatten ska anmälas till Miljöförbundet. 
 

 Den nya in- och utfarten ska placeras rakt mot den befintliga vägen och vara 
minst är 4 meter bred för att tillgodose svängradien på fordon som skall ta sig till 
och från fastigheten. Däremot finns ingen idag inget dike för vattenavrinning på 
berörd sträcka vilket man behöver ta hänsyn till vid byggnationen av in- och 
utfarten. 
 

 På fastigheten finns en stenmur, vilken kan omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt 7 kap. miljöbalken. Vid åtgärder som riskerar påverka dessa 
värden negativt krävs dispens från skyddet. Länsstyrelsen är den myndighet som 
hanterar frågor rörande detta. Länsstyrelsen kan endast ge dispens om det finns 
särskilda skäl. En dialog med Länsstyrelsen Blekinge är därför viktig innan 
någon åtgärd genomförs som riskerar att påverka stenmurens värden. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-03 
Ansökan, inkommen 2019-09-25 
Reviderad situationsplan inkommen 2019-11-20 
Yttrande från fastighetsägare till XXX, inkommet 2019-10-28 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2019-11-01 
Yttrande från fastighetsägare till XXX, inkommet 2019-12-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXX 
Fastighetsägare XXX 
Fastighetsägare XXX 
 
Avgift 7 813 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 6 Detaljplan för Guö 1:31 - beslut om att starta planarbete 2018/2435 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende detaljplan för 
Guö 1:31. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om planläggning gjordes 2018-07-02. Byggnadsnämnden beslutade  
2018-10-03 att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess, att 
planavtal ska upprättas samt att planarbetet ska bekostas av sökanden. Nu föreslås att 
byggnadsnämnden tar beslut om att stadsbyggnadsavdelningen påbörjar planarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planbesked, daterat 2018-10-03. Protokollsutdrag BN § 2018/162. 
 
Beslutet skickas till 
 
Emina Kovacic stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Jeanette Conradsson, planarkitekt 
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§ 7 XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av 

marklägenheter, avstyckning 2019/3422 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
Upplysningar 
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande om kungörelsen skickas till berörda grannar. 
 
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.  
 
För prövning av bygglov ska bygglovsansökan med tillhörande handlingar lämnas in. 
Hustyp och färgsättning bör bestämmas i samråd med bygglovarkitekten. 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän sökanden mottagit beslut om bygglov och 
startbesked. Innan ansökan om bygglov görs bör radonprov tas. Alternativt kan 
byggnationen utföras radonsäkert. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan inkom 15 november 2019 och gäller en avstyckning av fastighet samt 
nybyggnation av fyra marklägenheter. Enligt ansökan planeras fastigheten bli 2500 m2 
och bostäderna planeras att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. I ansökan 
framgår att infart planeras från korsningen där XXX möter och övergår till XXX vid den 
norra delen av den tilltänkta fastigheten. Karlshamns Kommun är väghållare för XXX 
samt gång- och cykelvägen. Bruksvägen är en enskild väg. 
 
Söder om tänkt avstyckning ligger ett fornlämningsområde. I form av en fossil åker och 
husgrund. Fornlämningarna bedöms i fornminnesregistret som att de är av så pass ungt 
datum (efter 1850) att de inte är fornlämningar. Således behövs inte tillstånd för den 
tänkta exploateringen utifrån Kulturmiljölagen. Då byggnationen ligger utanför det 
registrerade området, borde inte heller lämningarna påverkas i någon större grad av den 
tänkta exploateringen. Inga andra kända natur- eller kulturvärden påverkas av ansökt 
åtgärd. 
 
Marken är inte detaljplanelagd, men gränsar till sammanhållen bebyggelse samt 
detaljplan B36. Platsen omfattas av gällande översiktsplan Karlshamn 2030 under 
område B4. Korpadalen – Granfors. Huvudsaklig utvecklingsinriktning är bostäder. 
Översiktsplanen anger att området ska utvecklas för bostäder och förskola genom ett 
detaljplanearbete. Fastigheten omfattas av riksintresse för totalförsvaret, område med 
särskilt behov av hinderfrihet samt ligger den inom försvarsmaktens MSA-område för 
luftrum. 
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Enligt gällande översiktsplan ska området som ansökan gäller användas för bostäder 
och förskola i framtiden. Avsikten är att området ska utvecklas för bostäder och förskola 
genom ett detaljplanearbete där kommunen tar ett större helhetsbegrepp. Att bygga fyra 
marklägenheter överensstämmer därmed inte med översiktsplanen. Enligt plan- och 
bygglagen ska markområden användas för det ändamål som området är mest lämpat 
för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges för sådan 
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Om förhandsbesked 
för fyra marklägenheter beviljas på den aktuella platsen kan den framtida utvecklingen 
av området genom en detaljplan hindras (2 kap 2 §, 9 kap 31 § PBL). Området som 
ansökan gäller ligger även i direkt anslutning till detaljplan B36 och sammanhållen 
bebyggelse. 
 
Rågrannar, Miljöförbundet Blekinge Väst, Trafikverket, Länsstyrelsen och berörda 
tjänstemän inom kommunen har tillskrivits. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-07 
Ansökan, inkommen 2019-11-15 
Situationsplan, inkommen 2019-11-15 
Yttrande från XXX, inkommen 2019-11-25 
Yttrande från Gata- och Trafik, inkommen 2019-11-26 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkommen 2019-12-02 
Yttrande från Räddningstjänsten, inkommen 2019-12-03 
Yttrande från XXX, inkommen 2019-12-03 
Yttrande från XXX, inkommen 2019-12-07 
Yttrande från XXX, inkommen 2019-12-07 
Yttrande från XXX, inkommen 2019-12-08 
Yttrande från Miljöförbundet, inkommen 2019-12-09 
Yttrande från Karlshamn Energi Vatten AB, inkommen 2019-12-09 
Yttrande från Karlshamn Energi AB, inkommen 2019-12-10 
Yttrande från Trafikverket, inkommen 2019-12-13 
Yttrande från XXX, inkommen 2019-12-13 
Yttrande från XXX inkommen 2019-12-18 
 
Yrkanden 
 
Mats Bondesson (C), Lars Hasselgren (M) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till 
ansökan om förhandsbesked med motiveringen att den tänkta nybyggnaden inte 
bedöms hindra en fortsatt utveckling av området med bostäder och förskola genom ett 
detaljplanearbete. För ytterligare etablering i området ska dock ett detaljplanearbete där 
kommunen tar ett större helhetsgrepp krävas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer tjänstemannaförslaget dvs. att med stöd av 9 kap. 
17 § plan- och bygglagen (2010:900) föreslå avslag på ansökan om förhandsbesked  
mot Mats Bondessons (C), Lars Hasselgrens (M) och Görgen Lennarthssons (SD) 
yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet om att bifalla ansökan om 
förhandsbesked. 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Nanny Strand 
 
Avgift 10 742 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 8 XXX, Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av lokal, 

avstyckning 2019/3198 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt 
förhandsbesked enligt ansökan. 
 
att med stöd av 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (2010:900) villkora att ett byggnadsfritt 
avstånd från vägområde på 12 meter säkerställs samt att övriga villkor i Trafikverkets 
yttrande, daterat 2019-12-20 uppfylls. 
 
att resterande jordbruksmark ska hållas tillgänglig för jordbruksändamål från 
Vekerumsvägen. 
 
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. 
 
För prövning av bygglov ska bygglovsansökan med tillhörande handlingar lämnas in. 
Hustyp och färgsättning bör bestämmas i samråd med bygglovarkitekten. 
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän sökanden mottagit beslut om bygglov och 
startbesked. Innan ansökan om bygglov görs bör radonprov tas. Alternativt kan 
byggnationen utföras radonsäkert. 
 
Trafikverket ställer krav på att förhandsbeskedet villkoras med att ansökan om bygglov 
ska föregås av trafikutredning, ändring av anslutning och parkeringsutredning. Villkoren 
ska uppfyllas i enlighet med trafikverkets yttrande daterat 2019-12-20. 
 
Information i Miljöförbundets yttrande daterat 2019-11-13 ska beaktas. 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av företagshotell 
på del av fastigheten XXX inkom 2019-10-01. Fastigheten ägs av Karlshamns kommun 
och området arrenderas för närvarande ut till jordbrukare. Tilltänkt avstyckning omfattar 
ca 3 800 m2 och ligger utmed XXX som är en statlig väg. På platsen avses en 
huvudbyggnad med måtten 14 x 102 meter uppföras. Enligt ansökan ska egen brunn 
och eget reningsverk för spillvatten anläggas.  
 
I Karlshamns kommuns översiktsplan Karlshamn 2030 ingår området i 
utvecklingsstrategin benämnd J1 Stilleryd-Kölö med huvudsaklig utvecklingsinriktning 
Verksamheter. I översiktsplanen föreslås att ett strategiskt program tas fram för 
området. Byggnation enligt ansökan bedöms vara förenlig med intentionerna i 
kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030. 
 
Området är utpekat som brukningsvärd jordbruksmark. I Karlshamns översiktsplan 
omfattas området av utvecklingsinriktningen Verksamheter, varför bedömningen görs att 
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den del som ansökan avser kan tas i anspråk för annat ändamål. Den aktuella 
avstyckningen bedöms inte påverka jordbruksintresset i ett större sammanhang. 
 
Grannar, Mark- och exploateringsavdelningen, Miljöförbundet, Länsstyrelsen och 
Trafikverket har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 
Trafikverket upplyser om att inga byggnader får uppföras inom 12 meter från 
vägområdet. Befintlig anslutning uppfyller inte gällande krav för sökt verksamhet. För 
ändring av befintliga till‐ och utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, som berör allmän 
väg där staten är väghållare, krävs att anslutningstillstånd söks hos Trafikverket. 
Trafikverket ställer krav på att förhandsbeskedet villkoras med att ansökan om bygglov 
ska föregås av trafikutredning, ändring av anslutning och parkeringsutredning i enlighet 
med Trafikverkets yttrande daterat 2019-12-20.  
 
Mark- och exploateringsavdelningen anger att det finns en politisk vilja att sälja marken 
och har inget att erinra mot att förhandsbesked lämnas.  
 
Miljöförbundet avstyrker att positivt förhandsbesked för företagshotell ges på fastigheten 
XXX. Miljöförbundets bedömning är att aktuell lokalisering inte är förenlig med 
lokaliseringsprincipen, som är en av de grundläggande, allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. miljöbalken. Vid ett positivt förhandsbesked ska information i Miljöförbundets 
yttrande daterat 2019-11-13 beaktas inför bygglovsgivning. Tillstånd för ny enskild 
avloppsanläggning krävs och ska sökas hos Miljöförbundet Blekinge Väst. 
 
Byggnation enligt ansökan bedöms vara förenlig med intentionerna i kommunens 
översiktsplan, Karlshamn 2030. Åtgärden bedöms inte stå i konflikt med något allmänt 
eller enskilt intresse. 
 
Med beaktande av ovanstående föreslås byggnadsnämnden ställa sig positiv till 
lokalisering av en lagerbyggnad på platsen då marken bedöms vara lämplig för 
ändamålet. Dock med villkoret att kraven i Trafikverkets yttrande, daterat 2019-12-20 
ska uppfyllas.  
 
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-20 
Ansökan, inkommen 2019-10-01 
Situationsplan, inkommen 2019-10-24 
Komplettering, inkommen 2019-12-06 
Yttrande Mark- och exploateringsavdelningen, inkommet 2019-11-19 
Yttrande från Miljöförbundet, inkommet 2019-11-13 
Yttrande från Trafikverket, inkommet 2019-12-20 
Yttrande från arrendator, inkom 2020-01-20 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkom 2020-01-16 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennartsson (SD) yrkar att nämnden beslutar om att föreslå avslag på ansökan 
om förhandsbesked. 
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Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget med tillägget att 
resterande jordbruksmark ska hållas tillgänglig för jordbruksändamål från 
Vekerumsvägen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer tjänstemannaförslaget med tillägg mot Görgen 
Lennarthssons (SD) yrkande och finner att nämnden bifaller tjänstemannaförslaget med 
tillägg. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
 
Avgift 7 813 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
 
(faktura skickas separat) 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-01-22 

Sida 18(57) 

 
 
§ 9 Detaljplan för Älgen 5 m.fl. (Norreport) - Beslut om granskning 2015/3723 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättad samrådsredogörelse, daterad 
2019-12-20 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till granskningshandling, 
daterat 2019-12-20, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra granskning enligt 5 kap. 18 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanens syfte är att skapa ett funktionsblandat kvarter i ett centralt läge. 
Planförslaget innebär att användningarna bostäder, centrumändamål, tillfällig vistelse 
och vård medges inom området. Kvarteret får därmed en enhetlig reglering och en ökad 
flexibilitet när det gäller användning och funktion. Planen syftar också till att bekräfta 
befintliga verksamheter. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få någon betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
                                                                      
Byggnadsnämnden beslutade 31 oktober 2018, § 182 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 26 november – 17 december 2018. Totalt inkom 
30 yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse.  
 
Mellan samråds- och granskningsskede har ett utredningsskede följt. Utredningar 
avseende förorenad mark, trafik, buller och dagvatten har tagits fram. Utredningarna har 
nu inarbetats i planförslaget och byggnadsnämnden kan fatta beslut om att ställa ut 
detaljplanen för granskning.   
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-20  
Plankarta, daterad 2019-12-20  
Planbeskrivning, daterad 2019-12-20 
Samrådsredogörelse, daterad 2019-12-20 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2018-10-09, rev. 2019-12-20 
Miljöteknisk markundersökning inom kvarteret Älgen, daterad 2018-07-13 
Markteknisk undersökningsrapport, daterad 2018-07-13 
Teknisk geoteknik, daterad 2018-07-13 
Kompletterande miljöteknisk markundersökning, daterad 2019-09-03 
Dagvattenutredning med bilaga, daterad 2019-06-28 
Trafikutredning, daterad 2019-05-13 
Bullerutredning med bilagor, daterad 2019-05-14 
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Beslutet skickas till 
 
Sökande XXX 
Sökande XXX 
Sökande XXX 
Utredningsingenjör/Mark och exploateringsingenjör Liselott Skough 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofi Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 10 Olovlig byggnation av enbostadshus XXX 2016/3418 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastighetsägare XXX påförs en sanktionsavgift på 116 018 kronor med stöd av 11 
kap. 51 § Plan-och Bygglagen (2010:900) och 9 kap. 6 § Plan- och byggförordningen 
(2011:338). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit byggsanktionsavgift har fastighetsägaren fått 
möjlighet att yttra sig om detta innan nämnden fattar beslut i ärendet. Fastighetsägaren 
har inte yttrat sig.  
 
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. 
 
Sammanfattning 
 
En anonym anmälan om olovlig byggnation på fastigheten XXX inkom 2016-10-04. 
 
Efter kontroll via flygfoton kunde inte några nya byggnader upptäckas jämfört med äldre 
flygfoton. Däremot såg takpannor nya ut på huvudbyggnaden. Efter detta beslutades att 
via telefon prata med fastighetsägaren för att få ytterligare information. I samtal med 
fastighetsägaren framkom att det hade skett en totalrenovering av huvudbyggnaden 
med bl.a. nya takpannor. Denna förklaring godtogs och avskrivning av ärendet 
förbereddes.  
 
Vid ett platsbesök på XXX 2017-04-25 så passerade byggnadsinspektör XXX och kunde 
inte se något konstigt på fastigheten mer än att någon form av arbete på fasaden 
förkom. Inget som uppfattades som nybyggnation. 
 
2018-12-17 inkom det en bygglovsansökan för ett bostadshus på samma plats där det 
gamla hade stått. Detta resulterade i en vidare undersökning som visade att det gamla 
huset hade rivits och ett nytt, nästan identiskt utformat hade uppförts på samma plats 
utan bygglov och startbesked. Att riva en byggnad och bygga en ny kräver ett bygglov 
som vilken nybyggnad som helst av ett enfamiljshus. 
 
Att byggherren inkom med ett bygglov i efterhand kan ses som en vilja att legalisera 
byggnaden. Bygglov för det nya huset gavs i efterhand med § 129/19, daterad  
2019-06-13. 
 
2019-01-18 var fastighetsägaren på besök hos byggnadsinspektör. Då informerades 
byggherren om att den åtgärd som var utförd med byggnationen var olovlig och att det 
så småningom skulle tas upp som ett ärende för olovlig byggnation med en 
sanktionsavgift som följd. Byggherren erbjöds då att inkomma med ytterligare 
yttrande/synpunkter. Några ytterligare yttrande har ej inkommit. 
 
Vid ett samtal via telefon framkom att fastighetsägaren pratat med någon kollega 
tidigare i ärendet där han har uppfattat att det var ok att bygga huset på XXX. Det var 
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dock svårt att avgöra om den diskussionen hade handlat om en helt ny byggnad eller att 
det utgick från att vara en totalrenovering där stora delar av det gamla huset skulle 
behållas. 
 
Ett beslut att påföra fastighetsägaren en sanktionsavgift på 116 018 kronor stöds av 11 
kap. 51 § Plan-och Bygglagen (2010:900) och 9 kap. 6 § Plan- och byggförordning 
(2011:338). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-11-26 
Anonym anmälan, inkommen 2016-10-04 
Brev till byggherren, daterat 2018-12-12 
Ansökan för återuppbyggnad, inkommen 2018-12-17 
Flygfotografier, daterade 2018-12-12 
Beviljat bygglov, daterat 2019-06-13 
Uträkning av sanktionsavgift, daterad 2019-11-26 
 
Beslutet skickas till  
 
Fastighetsägare XXX 
 
Avgift 116 018 kronor   611-311-2021-687. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 11 XXX Olovlig byggnation av balkong och ändrad användning 2017/1891 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastighetsägaren XXX påförs en byggsanktionsavgift om 21 280 kronor i enlighet 
med 9 kap. 9 § 2 p Plan- och byggförordningen (PBF) för att ha inrett ytterligare bostad 
utan bygglov och startbesked 
 
att fastighetsägaren XXX påförs en byggsanktionsavgift om 19 600 kronor i enlighet 
med 9 kap. 11 § 3 p Plan- och byggförordningen (PBF) för att väsentligen ha ändrat 
planlösningen från kylrum och förråd till bostad, gjort en väsentlig ändring som påverkar 
brandskyddet samt ha installerat och väsentligen ändrat anläggningen avseende 
vattenförsörjning och avlopp avseende det nybyggda badrummet i den utbyggda 
lägenheten 
 
att fastighetsägaren XXX påförs en byggsanktionsavgift om 81 955 kronor i enlighet 
med 9 kap. 11 § 3 p Plan- och byggförordningen (PBF) för att ha väsentligen ändrat 
planlösningen och gjort en väsentlig ändring som påverkar brandskyddet genom 
byggnation av nya innerväggar i tidigare XXX till planlösning som passar för uthyrning 
av magasin och förråd till allmänheten    
 
att fastighetsägaren XXX påförs en byggsanktionsavgift om 12 481 kronor i enlighet 
med 9 kap. 10 § 3 p Plan- och byggförordningen (PBF) för att ha utfört en 
bygglovspliktig fasadändring utan bygglov och startbesked  
 
att fastighetsägaren XXX påförs en byggsanktionsavgift om 6 675 kronor i enlighet med 
9 kap. 14 § 1 p Plan- och byggförordningen (PBF) för att monterat bygglovspliktig skylt 
utan bygglov och startbesked.  
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte ordförande Jan Bremberg (S) i handläggningen av detta 
ärende. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit att fastighetsägaren påförs 
byggsanktionsavgifter har sökanden fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden 
fattar beslut i ärendet. Ett yttrande från sökanden inkom 2019-12-30. Yttrandet ändrar 
dock inte nämndens bedömning i ärendet. 
 
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. 
 
Sammanfattning 
 
2012-12-18 köpte XXX fastigheten och detta skrevs in i fastighetsregistret 2013-02-08. 
XXX kontaktade 2013-08-08 Stadsmiljöavdelningen och frågade om möjligheten att 
konvertera före detta XXX till lägenheter. XXX rekommenderades att söka 
villkorsbesked för att få veta vilka krav byggnadsnämnden ställer på fastigheten vid 
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ombyggnad från XXX till bostad. 2017-05-11 ringde en granne in och anmälde att 
byggnation av balkong pågår och att XXX lokal har byggts om till boende och förråd. 
Villkorsbesked söktes aldrig, dock ändades användningen på nästan hela bottenplanet 
och togs i bruk för den nya användningen utan vare sig villkorsbesked, bygglov, 
startbesked eller slutbesked trots att XXX upplysts om att det krävs bygglov att 
konvertera före detta XXX till lägenheter. Platsbesök ägde rum 2018-04-24 med XXX 
närvarande vilket räknas som kommuniceringen som enligt 11 kap. 58 § plan- och 
bygglagen (2010:900) måste ske senast fem år efter att det olovliga byggandet 
påbörjades för att byggnadsnämnden ska ha rätt att utfärda byggsanktionsavgift.  
 
Platsbesök ägde rum 2018-04-26 och 2018-05-16 tillsammans med räddningstjänsten 
vid vilket det konstaterades att anmälan är riktig och att den forna XXX numera är 
ombyggd till bostads- och uthyrning av förrådsändamål. Vissa tveksamheter kring 
utförandet med tanke på brandsäkerhet och elsäkerhet uppmärksammades. Det fattas 
utrymningsvägar, brandavskiljningen mellan förrådet och lägenheterna är oklar och 
vissa elinstallationer känns tveksamt utförda. På plats konstaterades att även en 
bygglovspliktig fasadändring har utförts utan vare sig bygglov eller startbesked.  
 
Delegationsbeslut om lovföreläggande för att erbjuda möjligheten att söka bygglov i 
efterhand för inredandet av den nya lägenheten, och fasadändringen och skyltarna 
fattades på delegation 2018-06-01 och vann laga kraft 2018-08-21. Delegationsbeslut 
om rättelseföreläggande av den väsentligt ändrade planlösningen/väsentliga ändringen 
som påverkar brandskyddet genom att erbjuda möjligheten att riva de byggda 
innerväggarna som avskiljer de olika förråden vann laga kraft 2018-08-21. 2018-11-16 
inkom bristfälliga planritningar och fasadritningar utan ifylld bygglovsansökanblankett. 
Detta bedöms inte som en bygglovsansökan och därmed har inte lovföreläggandet följts. 
Det finns inte heller något som tyder på att rättelseföreläggandet avseende de nya 
förrådsinnerväggarna följts eftersom en planritning med de nya förrådsväggarna inritade 
redovisats 2018-11-16. Därmed bedöms skäl föreligga att utfärda byggsanktionsavgift 
för att tvinga fram en rättelse av det som är olovligt utfört tillbaka till utseende och 
användning enligt senast kända beviljade bygglov.  
 
Inga skäl för nedsättande av byggsanktionsavgiften enligt 11 kap. 53 § 
plan- och bygglagen (2010:900) bedöms finnas. 
 
1. Olovligt inredande av ytterligare bostad 
 
2018-05-16 genomfördes platsbesök 2 vid vilket det konstaterades att en ny lägenhet 
med tre rum på, enligt uppgift från XXX, 60m2 byggts bakom den forna XXX där det 
tidigare varit lager, personalutrymmen och kylrum. Ett nytt kök har byggts i det forna 
lagret, två sovrum har byggts i utrymmen som tidigare användes som kylrum och lager, 
nya innerväggar har byggts mot den tidigare XXX för att skapa ett vardagsrum, befintliga 
innerväggar har rivits samt ett nytt badrum har byggts. Det är tveksamt om 
brandskyddsreglerna och kraven på avskiljning mellan olika brandceller uppfylls.   
 
Att inreda ytterligare bostad kräver bygglov enligt 9 kap. 2 § 3b. plan- och bygglagen 
(2010:900). Innan åtgärder som kräver bygglov eller anmälan får påbörjas krävs 
startbesked enligt 10 kap. § 3 plan- och bygglagen (2010:900). Innan åtgärder som 
omfattas av ett startbesked får tas i bruk krävs slutbesked enligt 10 kap. 4 §. 
 
Eftersom inredande av ytterligare bostad har skett utan bygglov, startbesked och 
slutbesked är det förenligt med en byggsanktionsavgift som beräknats till 21280 kronor 
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enligt 9 kap. 9 § 2 p plan- och byggförordningen (2011:338). Det finns möjlighet till att 
göra rättelse enligt 11 kap. 54 § plan- och bygglagen (2010:900). Rättelse bedöms vara 
att återställa planlösningen till utseende enligt senast kända beviljade bygglov, senast 
inom 6 månader från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
2. Olovlig ändring från personalutrymmen till bostad, tillbyggnad uppåt av befintlig 
källarlägenhet: 
 
2018-05-16 genomfördes platsbesök 2 vid vilket det konstaterades att den befintliga 
äldre lägenheten i källaren byggts ut uppåt i den forna XXX där det tidigare varit kylrum 
och förråd. Den utbyggda delen av lägenheten har även tagits i bruk. För att få plats 
med en invändig trappa som förbinder den äldre källarlägenheten med den nya 
etagevåningen ett plan upp har huset byggts ut med hjälp av en ny yttervägg, vilken 
bedöms som en bygglovspliktig fasadändring och omnämns under rubriken olovlig 
fasadändring.   
 
Innan planlösningen väsentligen ändras, åtgärder som väsentligt påverkar brandskyddet 
eller väsentlig ändring av VA installation utförs krävs enligt 6 kap. § 5 3 p, 6 p och 5 p 
plan- och byggförordningen (2011:338) anmälan och startbesked. Innan åtgärder som 
omfattas av ett startbesked får tas i bruk krävs slutbesked enligt 10 kap. 4 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Eftersom lägenheten byggts ut och detta har skett utan anmälan, startbesked och 
slutbesked är det förenligt med en byggsanktionsavgift som beräknats till 19600 kronor 
enligt 9 kap. 11 § 3 p plan- och byggförordningen (2011:338). Det finns möjlighet till att 
göra rättelse enligt 11 kap. 54 § plan- och bygglagen (2010:900). Rättelse bedöms vara 
att återställa planlösningen till utseende enligt senast kända beviljade bygglov, senast 
inom 6 månader från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
3. Olovlig väsentligen ändrad planlösning till verksamheten uthyrning av förråd: 
 
Förrådsväggar har byggts upp i den forna XXX på bottenplan samt nya gipsväggar har 
byggts mot de nya lägenheterna. Detta har försämrat möjligheten till utrymning eftersom 
en tidigare utrymningsväg till trapphuset förefaller byggts igen i samband med detta. Två 
utrymningsvägar, utrymningskylt, brandsläckare och brandvarnare saknas. Det är 
tveksamt om de nya avskiljande gipsväggarna är uppförda i rätt brandklass. 
     
Innan planlösningen väsentligen ändras eller åtgärder som väsentligt påverkar 
brandskyddet utförs krävs enligt 6 kap. 5 § 3 p och 6 p plan- och byggförordningen 
(2011:338) anmälan och startbesked. Det finns möjlighet till att göra rättelse enligt 11 
kap. 54 § plan- och bygglagen (2010:900). Rättelse bedöms vara att återställa 
planlösningen till utseende enligt senast kända beviljade bygglov, senast inom 6 
månader från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Eftersom planlösningen väsentligen ändrats samt väsentlig ändring som påverkar 
brandskyddet har skett utan anmälan, startbesked och slutbesked är det förenligt med 
en byggsanktionsavgift som beräknats till 81955 kronor enligt 9 kap. 11 § 3 p plan- och 
byggförordningen (2011:338). Det finns möjlighet till att göra rättelse enligt 11 kap. 54 § 
plan- och bygglagen (2010:900). Rättelse bedöms vara att återställa planlösningen till 
utseende enligt senast kända beviljade bygglov, senast inom 6 månader från att detta 
beslut vunnit laga kraft. 
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4. Olovlig fasadändring samt nybyggnation av ytterväggar  
 
Fasaden är på baksidan ändrad genom att ett fönster murats igen delvis och ett mindre 
fönster monterats för att hindra insyn i det nybyggda badrummet. På framsidan har en 
ny vägg byggts för att kunna få plats med en ny trappa som förbinder den äldre 
lägenheten i källaren med de två sovrummen och badrummet en trappa upp. Även två 
ytterdörrar har byggts igen.  
 
Sammantaget bedöms åtgärderna som en bygglovspliktig fasadändring som kräver 
bygglov enligt 9 kap. 2 § 3c. plan och bygglagen (PBL 2010:900).   
Eftersom detta gjorts utan bygglov och startbesked är det förenligt med en 
byggsanktionsavgift som beräknats till 12481 kronor enligt 9 kap. 10 § 3 p plan- och 
byggförordningen (2011:338). Det finns möjlighet till att göra rättelse enligt 11 kap. 54 § 
plan- och bygglagen (2010:900). Rättelse bedöms vara att ta bort de nya ytterväggarna 
samt ändra fasaden så att utseendet blir i enlighet med senast kända beviljade bygglov, 
senast inom 6 månader från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
5. Montage av olovlig skylt 
 
Bygglovspliktig skylt över 1 m2, vilket är gränsen för bygglovsplikt i detta fall, har enligt 
uppgift monterats 2015. Denna skylt på runt 2 m2 kräver bygglov enligt 6 kap. § 3 plan- 
och byggförordningen (2011:338). Eftersom skylten monterats utan bygglov, startbesked 
och slutbesked är det förenligt med en byggsanktionsavgift som beräknats till 6675 
kronor enligt 9 kap. 14 § 1 p plan- och byggförordningen (2011:338). Det finns möjlighet 
till att göra rättelse enligt 11 kap. 54 § plan- och bygglagen (2010:900). Rättelse bedöms 
vara att ta bort skylten så att utseendet blir i enlighet med senast kända beviljade 
bygglov, senast inom 6 månader från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslutsunderlag 
 
1. Mail från byggherren rörande kompletterande handlingar, inkom 2019-12-30 
2. Tjänsteskrivelse 2019-11-14 
3. Fem uträkningar av de olika byggsanktionsavgifterna som alla har varsin att sats. 
4. Byggsanktionsavgiftsgrundande areor, uträkningar 
5. Tjänsteanteckning daterad 2013-08-08, XXX är medveten om att bygglov krävs. 
6. Anonym anmälan om olovligt byggande från granne, daterad 2017-05-11 
7. Fasadritningar från senast kända beviljade bygglov 1969-01-14 
8. Planritningar från senast kända beviljade bygglov 1969-01-14 
9. Bilder på hur huset såg ut 2011 innan olovlig byggnation 
10. Nya fasadritningar som visar den olovliga fasadändringen och skylten,  diarieförda 
2018-11-16 
11. Nya planritningar olovliga lägenheter och olovligt ändrad planlösning, diarieförda 
2018-11-16 
12. Bildspel olovlig fasadändring, fotograferade 2018-04-26 
13. Bildspel olovligt utbyggd lägenhet, fotograferade 2018-05-16 
14. Bildspel olovligt nybyggd lägenhet, fotograferade 2018-05-16 
15. Bildspel olovlig ändring av planlösningen, fotograferade 2018-04-26 
16. Bilder på hur huset ser ut 2018 efter olovlig byggnation 
17. Lokaliseringskarta XXX 
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Beslutet skickas till  
 
Fastighetsägaren och byggherren XXX (med rekommenderat brev med personlig 
utlämning) 
Lantmäteriets Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje 
Räddningstjänsten, Rörvägen 3, 374 32 Karlshamn 
 
Avgift 141 991 kronor   611-311-2021-687. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 12 XXX Anmälan om olovlig tillbyggnad 2017/3275 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att fastighetsägarna och byggherrarna XXX påförs en byggsanktionsavgift 
enligt 9 kap. 7 § 1 p plan- och byggförordningen (2011:338) med ett belopp av 22250 
kronor om inte rättelse sker inom 60 dagar från att detta beslut vunnit laga kraft. 
Rättelse bedöms vara att bygga om tillbyggnaden till ett bygglovsbefriat skärmtak 
genom att ta bort ytterväggarna och fönstren på tillbyggnaden.  
 
att med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga byggherrarna 
och fastighetsägarna XXX bygga om balkongräcket till utformning i enlighet med 
Boverkets byggregler (2011:6) avsnitt 8:2321 senast inom 60 dagar från att detta beslut 
vunnit laga kraft.  
 
Upplysningar  
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att fastighetsägarna och byggherrarna påförs 
byggsanktionsavgift ges ni möjlighet att yttra er om detta innan det fattas beslut i 
ärendet på nämndens sammanträde 2020-02-19. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit 
in till byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-02-17. 
 
Sammanfattning 
 
2017-09-29 anmäldes den olovliga byggnationen av tillbyggt uterum och nybyggd 
balkong ovanpå det äldre befintliga uterummet. Anmälaren anser att den nybyggda 
altanen med räcket på det ursprungliga uterummet ger insyn till grannarna. Enligt 
anmälan är byggnationen utförd under 2017. Balkongen med räcke som är byggd 
ovanpå det gamla uterummet bedöms inte kräva bygglov, eftersom detta inte kan ses 
som en tillbyggnad eller ett bygglovspliktigt plank i dagsläget. Altanräcket på den nya 
balkongen uppfyller inte kraven enligt Boverkets byggregler, BBR med tanke på 
utformningen avseende barnsäkerhet. Det är klättringsbart och har mer än 10 cm mellan 
spjälorna. Max avstånd mellan spjälorna får enligt Boverkets byggregler 8:2321 (2011:6) 
vara maximalt 10 cm och räcket får inte vara klättringsbart upp till 80 cm mätt från 
golvet.  
 
Anmälan kommunicerades tillsammans med ett brev till byggherren och 
fastighetsägaren XXX 2017-10-24. I detta brev upplystes X om att en anonym anmälan 
inkommit och om att utförd tillbyggnad kräver bygglov/anmälan innan den får byggas, 
om möjligheten att söka bygglov i efterhand samt om möjligheten att göra rättelse 
genom att riva tillbyggnaden. X informerades även om att byggsanktionsavgift kommer 
att utfärdas om inte rättelse genom rivning sker.  
 
Byggherrarna yttrade sig 2017-12-01 och anger att enbostadshuset byggts till med ett 
trädäck och skärmtak på enligt uppgift 11,2 m2 under 2014/2015. I detta yttrande angav 
de att räcket ska kompletteras med stående brädor med max 10 cm avstånd från 
varandra för att uppfylla kraven på barnsäkerhet. Byggherrarna anser att detta inte 
kräver bygglov. Eftersom skärmtaket har väggar är det inte ett skärmtak som byggts 
utan en anmälanspliktig tillbyggnad på enligt uppgift 11,2 m2. Eftersom fastigheten 
bedöms ligga inom sammanhållen bebyggelse kräver tillbyggnaden anmälan och 
startbesked innan den får utföras. Tillbyggnaden kan inte bedömas som ett 
bygglovsbefriat skärmtak eftersom utrymmet under skärmtaket har två ytterväggar med 
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ett fönster i varje vägg. 2018-01-09 och i början på december 2019 har byggherrarna 
söks via telefon utan resultat. 2019-12-05 genomfördes försök till platsbesök på 
fastigheten. Detta gick dock inte att genomföra eftersom byggherren inte vill prata med 
Stadsbyggnadsavdelningens representanter.  
 
Byggherrarna har trots förbudet enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) utfört 
en byggåtgärd som kräver anmälan med stöd av 9 kap. 2 § 2, 9 kap. 6 § andra och sista 
stycket, 9 kap. 4b § 1. och 9 kap. 16 § plan- och bygglagen (2010:900) utan anmälan 
och startbesked. Inga skäl för nedsättning av byggsanktionsavgiften bedöms finnas lag- 
eller rättspraxis stöd för.  
 
Upplysningar 
 
Om inte rättelse genom rivning av ytterväggarna, enligt förslag till beslut, sker måste 
tillbyggnaden anmälas till byggnadsnämnden inom skälig tid i efterhand för att inte ännu 
en ytterligare dubblerad byggsanktionsavgift, med stöd av 9 kap. 2 § plan- och 
byggförordningen (2011:338), ska utfärdas. Skälig tid bedöms vara att lämna in en 
fullständig anmälan av tillbyggnaden inom 60 dagar från att detta beslut vunnit laga 
kraft. 
 
Räcket till balkongen kan byggas om till utformning som bedöms som ett bygglovspliktigt 
plank. Om detta avses göras måste bygglov för plank sökas innan arbetet får utföras. 
Om balkongräcket byggs om så att det blir minst 50 % genomsiktligt bedöms det ej 
utgöra ett bygglovspliktigt plank. Exempel på utformning för att uppnå en hög 
genomsiktlighet är 5 cm tryckimpregnerad stående ribba, 10 cm luft, 5 cm 
tryckimpregnerad stående ribba, 10 cm luft och så vidare vilket ger en hög 
genomsiktlighet samt uppfyller kraven på barnsäkerhet enligt Boverkets bygg regler, 
BBR (2011:6). Det är byggherrens ansvar att utforma balkongräcket så att det uppfyller 
kraven i Boverkets bygg regler, BBR (2011:6) samt att utforma det så att det inte enligt 
rättspraxis/lagstiftning byggs om till ett bygglovspliktigt plank.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-11   
Bild på uterum före tillbyggnad från 2012 
Anmälan olovlig byggnation till diariet, daterad 2017-09-29  
Bilder på tillbyggnad från 2017 och 2019 
Yttrande, från byggherrarna diariefört 2017-12-01    
Byggsanktionsavgift uträkning  
 
Beslutet skickas till: 
 
Byggherrarna: XXX 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-01-22 

Sida 29(57) 

 
 
§ 13 XXX Olovlig byggnation utan startbesked 2018/3948 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att byggherren XXX påförs en byggsanktionsavgift enligt 9 kap. 7 § 1 p plan- 
och byggförordningen (2011:338) med ett belopp av 26 922 kronor om inte rättelse sker 
inom 5 månader från att detta beslut vunnit laga kraft. Rättelse bedöms vara att 
tillbyggnaderna tas bort 
 
att med stöd av 9 kap. 3 a § PBF sätta ned byggsanktionsavgiften till hälften, 13461 
kronor 
 
att med stöd av 10 kap 9,11,13 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga byggherren 
XXX att utse en ny kontrollansvarig, senast inom 5 månader från att detta beslut vinner 
laga kraft, som upprättar och till Byggnadsnämnden redovisar en kontrollplan i enlighet 
med 10 kap. 5, 6,8,11 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar  
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att byggherren påförs byggsanktionsavgift ges ni 
möjlighet att yttra er om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-02-19. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-02-17. 
 
Sammanfattning 
 
Bygglov beviljades 2014-03-19 med delegationsbeslut § 190 för 16 kvm entré/badrum 
och 20 kvm uterum, men någon kontrollplan inkom aldrig till byggnadsnämnden varför 
inget startbesked kunde ges. Enligt byggherren lämnades projektet över till XXX som 
skulle sköta allting. Tillbyggnaderna utfördes med bygglov och utsedd kontrollansvarig, 
men utan start/slutbesked och kontrollplan. Kontrollansvarige skrev på som 
kontrollansvarig på bygglovsansökan och hörde ingenting mer. När X pratade med 
byggherren behövdes inte X tjänster och X har inte sett några ritningar på 
tillbyggnationerna. 2017-10-28 avsade sig kontrollansvarige sitt uppdrag som 
kontrollansvarig men någon ny kontrollansvarig utsågs aldrig och fattades aldrig beslut 
om. 
 
2018-11-12 skickades ett brev till byggherren angående det beviljade bygglovet utan 
startbesked efter att byggnation med bygglov utan startbesked konstaterats. Detta 
styrker att lagstadgad kommunicering, enligt 11 kap. 58 § plan- och bygglagen 
(2010:900), skett inom fem år från det att tillbyggnaderna utfördes vilket är kravet för att 
ha rätt att utfärda byggsanktionsavgift.  
 
Platsbesök ägde rum 2019-12-19 vid vilket byggnationerna bedömdes i stort sett följa 
beviljat bygglov. Endast en liten del av uterummet har ett annat utseende än 
bygglovsritningarna. 
 
I detta fall har fastighetsägaren brutit mot en bestämmelse i plan- och bygglagen (PBL) 
och enligt 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) ska tillsynsmyndigheten (BN) 
därför ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift). Byggsanktionsavgiften uppgår till 26 
922 kronor, då beviljat bygglov fanns innan byggnationen påbörjades, baserat på 2015 
års prisbasbelopp. Eftersom bygglov fanns innan byggnation ska byggsanktionsavgiften 
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sättas ner till hälften, och blir därmed 13461 kronor. Stöd i plan- och byggförordningen 
(2011:338) eller i tillhörande rättspraxis bedöms inte finnas för ytterligare nedsättning av 
byggsanktionsavgiften. 
 
Upplysningar om rättelsen som ska ske 
 
För att rättelse ska anses ha skett krävs att tillbyggnaderna tas bort. Eftersom bygglovet 
har gått ut krävs nytt bygglov om detta alternativ väljs. Dock är det osannolikt att detta 
alternativ väljs av byggherren eftersom det blir mycket dyrare än att riva de utförda 
tillbyggnaderna, söka bygglov och åter uppföra tillbyggnaderna än att betala 
byggsanktionsavgift.  
 
Innan start- och slutbesked kan utfärdas ska, enligt bygglovet, delegationsbeslut § 190 
2014-03-19 en ”relevant kontrollplan för åtgärden upprättats och godkänts”. Det är 
byggherrens kontrollansvarige som upprättar kontrollplanen och byggnadsnämnden 
som godkänner den. Eftersom kontrollansvarige skriftligt avsagt sig sitt uppdrag ska 
byggherren utse en ny kontrollansvarig som ska redovisas till byggnadsnämnden och 
med ett delegationsbeslut godkännas av byggnadsinspektör. 
  
Om rättelse, genom att utse ny kontrollansvarig som upprättar och redovisar 
kontrollplan, inte sker inom skälig tid, ska ytterligare dubblerad byggsanktionsavgift, med 
stöd av 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338), utfärdas. Skälig tid bedöms 
vara att lämna in en anmälan om ny kontrollansvarig samt objektanpassad kontrollplan 
inom 5 månader från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslutsunderlag  
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-28  
Bygglov 2016-11-04, delegationsbeslut § 190  
Plan- och fasadritningar  
Bilder på utförd tillbyggnad, daterade 2019-12-19 
Byggsanktionsavgift uträkning 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggherren: XXX 
Tidigare kontrollansvarige som avsagt sig uppdraget som kontrollansvarig: XXX 
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§ 14 XXX Olovlig byggnation utan startbesked 2018/4039 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 11 kap. 51, 52, 53 §§ plan- och bygglagen (2010:900, PBL) och 9 kap. 
6 § 2 punkt, plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) föreslå att byggherren XXX 
påförs en byggsanktionsavgift om 18802 kronor om inte rättelse har skett genom att 
carporten tagits bort senast 30 dagar efter att detta beslut har vunnit laga kraft.  
 
att med stöd av 9 kap. 3 a § PBF plan- och byggförordningen (2011:338, PBF) sätta ned 
byggsanktionsavgiften till hälften, 9 901 kronor. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att byggherren påförs byggsanktionsavgift ges ni 
möjlighet att yttra er om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-02-19. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-02-17. 
 
Sammanfattning 
 
Bygglov beviljades 2014-11-11, delegationsbeslut § 826, men någon kontrollplan eller 
takstolsritning inkom aldrig till byggnadsnämnden varför inget startbesked kunde ges.   
2018-11-13 skickades ett brev till byggherren angående det beviljade bygglovet utan 
startbesked. Detta styrker att lagstadgad kommunicering, enligt 11 kap. 58 § plan- och 
bygglagen (2010:900), skett inom fem år från det att tillbyggnaderna utfördes vilket är 
kravet för att ha rätt att utfärda byggsanktionsavgift. Innan beslut om startbesked kan 
fattas krävs enligt beviljat bygglov relevant kontrollplan för åtgärden.  
 
2019-12-04 framkom genom telefonsamtal med byggherren att carporten är färdigställd. 
Därefter informerades byggherren om ärendegången och ombads att yttra sig innan 
byggnadsnämndens sammanträde. 2020-01-07 diariefördes yttrande med beskrivning 
av carportbyggsatsen som bedöms likvärdig med takstolsritning och bilder från 
byggherren. 
 
I detta fall har fastighetsägaren brutit mot en bestämmelse i plan- och bygglagen (PBL) 
och enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten (BN) därför ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift). Byggsanktionsavgiften uppgår till 9 091 kronor, då beviljat 
bygglov fanns innan byggnationen påbörjades, baserat på 2015 års prisbasbelopp. 
Byggsanktionsavgiften halveras eftersom bygglov, men inte startbesked, fanns innan 
byggnation. Inget lagstöd eller stöd i tillämplig rättspraxis bedöms finnas för att sätta ner 
byggsanktionsavgiften ytterligare. 
 
Upplysningar om byggherrens valmöjligheter 
 
För att rättelse ska anses ha skett krävs att carporten tas bort. Eftersom bygglovet har 
gått ut krävs nytt bygglov om detta alternativ väljs. Dock är det osannolikt att detta 
alternativ väljs av byggherren eftersom det blir mycket dyrare att riva carporten, söka 
bygglov och åter uppföra den än att betala byggsanktionsavgift.  
 
Innan start- och slutbesked kan utfärdas ska, enligt bygglovet, delegationsbeslut § 826 
2014-11-11 en ”relevant kontrollplan för åtgärden upprättats”. Det är byggherren som 
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upprättar kontrollplanen och byggnadsnämnden som godkänner den. När en relevant 
kontrollplan redovisats kan beslut om start- och slutbesked fattas i efterhand. 
  
Om rättelse, genom redovisning av kontrollplan, inte sker inom skälig tid, ska ytterligare 
dubblerad byggsanktionsavgift, med stöd av 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen 
(2011:338), utfärdas. Skälig tid bedöms vara att lämna in en objektanpassad 
kontrollplan inom 5 månader från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslutsunderlag 
 
Delegationsbeslut, bygglov. XXX Nybyggnad av garage, daterat  
2014-11-11  
Byggsanktionsavgift uträkning, daterad 2020-01-07 
Yttrande, E-post, från byggherren, diariefört 2020-01-07  
Bild på carportens gavel, diariefört 2020-01-07 
Bild på carportens långsida, diariefört 2020-01-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggherren: XXX 
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§ 15 Förslag till svar på motion om kulturell stadsplanering - Görgen 

Lennarthsson (SD) 2019/1920 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslag till yttrande och överlämna det till kommunfullmäktige för 
fortsatt beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har remitterats en motion, inlämnad av Görgen Lennarthsson (SD) 
och Ulrika Berggren (SD). I motionen förslås, 
 
Att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska 
vara generöst tilltaget. 
 
Att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt 
avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och inte kunna 
beslutas på delegation. 
 
Att kommunen ska tillämpa kulturell planering med fokus på medborgardialog, 
byggplatsens kulturhistoriska förutsättningar, det lokala kulturarvet, samt vikten av en 
social känsla och samhörighet. 
 
Kulturmiljön är en mångsidig resurs i samhällsutvecklingen som har stor betydelse för till 
exempel folkhälsa, friluftsliv och en hållbar livsmiljö. Byggnadsnämnden i Karlshamn 
arbetar redan aktivt med kulturmiljöfrågor och fortbildar sig kontinuerligt i kommunens 
arkitektur och kulturmiljö genom exempelvis stadsvandringar med Karlshamnskunnig 
bebyggelseantikvarie. Då Karlshamns innerstad är av riksintresse för kulturmiljövård 
initierade byggnadsnämnden en Bevarande- och utvecklingsplan i samband med 
framtagande av översiktsplanen Karlshamn 2030. Planen tydliggör kommunens ställning 
till bevarandeaspekter, vilka ska vara utgångspunkt för utveckling av fastigheter och 
stadsmiljöer och används i alla plan- och byggärenden i innerstaden. 
 
I Bevarande- och utvecklingsplanen tas också den nyskapande arkitekturens roll upp, 
vilken är att spegla aktuella samhällsstrukturer. Byggnadsnämndens ansvar är, förutom 
bevarande av befintliga värden, att skapa nya referensramar som kommande 
generationer kan känna tillhörighet till. Det är därför viktigt att inte främja pastischartad 
arkitektur som hellre tolkar en svunnen tid än aktivt bidrar till bildande av nya 
arkitekturhistoriska årsringar, som är så viktigt i ett större tidsperspektiv. Planen är ett 
viktigt kunskapsunderlag som tydliggör hur förändringar kan ske och är därför ett viktigt 
verktyg i byggnadsnämndens arbete, planen har uppmärksammats nationellt. 

 

”Att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska 
vara generöst tilltaget.” 
 
Det är en nationell angelägenhet för såväl enskilda som myndigheter att skydda och 
vårda kulturmiljön. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Den som äger 
eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från 
Länsstyrelsen för vård av värdefulla kulturmiljöer, tillgängliggörande av värdefulla 
kulturmiljöer och för framtagande av kunskapsunderlag som fördjupar kunskaperna om 
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platsen eller byggnaden. Kommunen har i dagsläget inga anslag för att bevara 
kulturhistoriska byggnader och miljöer.  
 
”Att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt 
avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och inte kunna 
beslutas på delegation.” 
 
Byggnadsnämnden är den nämnd som ska uppfylla kommunens uppgifter enligt plan- 
och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar bland annat om detaljplaner, lov och 
förhandsbesked, startbesked och slutbesked samt utövar tillsyn över byggandet och den 
befintliga bebyggda miljön. Byggnadsnämnden delegerar i vissa ärenden 
beslutanderätten till tjänstepersoner, men ärenden som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt får inte delegeras. Bygglov får heller inte ges av delegat för 
nybyggnad eller större ändring av ett gathus inom det område som omfattas av 
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad.  Idag fattas bygglovsbeslut 
som har stor påverkan på stadsmiljön av byggnadsnämnden. Vad som betraktas som 
svensk byggnadstradition förändras över tid, och har ofta influerats av omvärlden.  
 
”Att kommunen ska tillämpa kulturell planering med fokus på medborgardialog, 
byggplatsens kulturhistoriska förutsättningar, det lokala kulturarvet, samt vikten av en 
social känsla och samhörighet.” 
 

Kulturell planering eller Cultural planning är enligt Boverket en metod som syftar till att 
föra in kulturella perspektiv i samhällsplaneringen och att försöka fånga det som är unikt 
för en plats. Genom att utgå från platsens förutsättningar och historia, det lokala 
kulturarvet och omgivande bebyggelsestruktur skapas värden i den byggda miljön. 

Vår bedömning är att många av de aspekter som kulturell planering berör redan 
tillgodoses genom plan- och bygglagens krav. I översikts-och detaljplanering ska 
kulturmiljövärden beaktas. Vilka metoder som är lämpliga att använda för att komma 
fram till platsens värden kan variera beroende på planens syften. 

Alla ändringar av byggnader ska göras varsamt med hänsyn till byggandens 
karaktärsdrag och så att man tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Byggnader som är särskilt 
värdefulla från historisk kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får 
förvanskas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2020-01-09, Matilda Natt och Dag, bebyggelseantikvarie och  
Elisabeth Rydberg, arkitekt 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige  
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§ 16 XXX Utvändig ändring av flerbostadshus/affärshus 2019/2828 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 8 kap. 1 § samt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen avslå ansökan om 
bygglov för utvändig ändring i form av uppförande av två balkonger. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om bygglov har sökanden fått 
möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Ett yttrande från 
sökanden inkom 2020-01-15. Yttrandet ändrar dock inte nämndens bedömning i 
ärendet. 
 
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. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser uppförande av två balkonger mot XXX. Ansökan avser två balkonger 1,4 
meter djupa och 3 meter breda, vilka enligt ansökan ska ersätta de befintliga franska 
balkongerna. Enligt ansökan hängs balkongerna upp i tvärgående dragstag. Räcken 
utformas som stående spjälor i vitlackerad aluminium. Balkongplatta av betong som 
målas i vit kulör. Balkongerna utformas lika de befintliga som finns på den indragna 
byggnadskroppen mot XXX. 
 
Då balkongerna byggs över mark som i gällande detaljplan (A 123) är allmän plats gata 
utgör de en avvikelse från detaljplanen. Avvikelsen kan inte ses som liten då den inte är 
förenlig med detaljplanens syfte, vilket är en förutsättning för att kunna ge bygglov enligt 
9 kap. 31 b § plan och bygglagen (2010:900 PBL).   
 
Att uppföra balkonger på en i övrigt väl sammansatt byggnad kan anses strida mot 8 
kap. 1 § plan och bygglagen (2010:900) gällande god färg, form och materialverkan då 
åtgärden skapar en obalans i byggnadens arkitektoniska uttryck.  
 
Fastigheten är belägen centralt i rutnätsstaden Karlshamn. Rutnätsstaden är 
riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. Fastigheten omfattas av 
detaljplan från 1954 och enligt bevarade och utvecklingsplanen är byggnaden 
kvalificerad som gul, det vill säga en fastighet med ett visst kulturhistoriskt värde. De 
gula byggnaderna kopplas till plan och bygglagens 8 kap. 17-18 § som påbjuder 
varsamhet vid ombyggnad.  
 
Fastigheten beskrivs i bevarande och utvecklingsplanen som ett affärs- och bostadshus 
från 1950-talet med två byggnadskroppar med olika volymer och utformning med 
välbevarade och tidstypiska detaljer. Bostadsvåningarna har sentida aluminiumfönster 
med anpassad indelning. Fastigheten är också omskriven i ”Karlshamns 
innerstadsbebyggelse” (Cambell, 1992) där det skrivs att fastighetskomplexet tydligt 
uttrycker 1950-talets stilideal med välgjorda fasadkompositioner som inordnar sig i 
grannskapets blandade i huvudsak äldre bebyggelse.  
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De balkonger som tidigare beviljats på XXX är placerade på en indragen byggnadskropp 
samt är symmetriskt placerade på samtliga våningar vilket medför att de inte tar upp lika 
mycket plats i gaturummet och inte är påtagligt iögonfallande i en i övrigt symmetriskt 
uppbyggd fasad.  
 
Beslutsunderlag 
 
Yttrande över förslag på avslag i original, inkommen 2020-01-15 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-20 
Ansökan inkommen, 2019-08-29   
Planritning inkommen 2019-11-25 
Fasadritning, inkommen 2019-11-25 
Teknisk beskrivning, inkommen 2019-11-25  
Skrivelse inkommen 2019-11-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Avgift erlagd i tidigare beslut. 
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§ 17 XXX Nybyggnad av parhus 2019/3652 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att förlänga handläggningstiden med 10 veckor. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov/marklov ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-02-19. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-02-17. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av parhus och uppförande av murar samt parkeringsplatser 
på fastigheterna XXX och XXX.  
 
Bebyggelsen består av en byggnadsdel med två lägenheter på XXX som sammanbyggs 
med en byggnadsdel med två lägenheter på XXX. Byggnadsdelarna är 155,7 kvm per 
fastighet. Alla lägenheterna har en egen entré. Byggnadsvolymen som sträcker sig över 
två fastigheter får tack vare nivåskillnader och förskjutning i grundläggningsnivå ett 
visuellt intryck av två olika volymer. Bebyggelsen är därmed antingen 4 hopbyggda 
enbostadshus eller två stycken hopbyggda tvåbostadshus vilka båda kan tolkas som 
parhus. 
 
Enligt sökandens redovisning av tekniska installationer förses varje lägenhet med en 
egen värmepump. Vatten- och avloppsanslutning sker till respektive fastighets 
anslutningspunkt i gatan. Inga installationer sammankopplas med grannfastighetens 
byggnad. 
 
Murarna redovisas av sökanden som markstöd i form av L-stöd i betong. Parkeringarna 
till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. En parkering per lägenhet är 
redovisad på situationsplanen.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B85 och ansökan strider mot detaljplanens 
bestämmelse om avstånd till tomtgräns. Planens syfte för aktuellt område var att 
möjliggöra parhusbebyggelse. Planens bestämmelse om avstånd till fastighetsgräns gör 
det nära på omöjligt att följa planens syfte med parhusbebyggelse med tanke på 
bredden på de nu styckade fastigheterna som utgår från illustrationsplanen i 
detaljplanen. I detta fall bedöms därför avståndet till den tomtgräns, som ligger mellan 
de två hopbyggda byggnadsvolymerna, som en liten avvikelse.  
 
Bebyggelsen enligt ansökan strider även mot detaljplanens bestämmelse om största 
totala byggnadsarea per tomt för parhus som är 130 kvm. Avvikelsen är 20 % vilket i 
flera rättsfall inte har bedömts vara en liten avvikelse. Bedömning ska även göras om 
alla avvikelser tillsammans kan utgöra en liten avvikelse.  
 
Ansökan uppfyller inte kraven på dagsljus i BBR (Boverkets byggregler) då det inte finns 
något dagsljusinsläpp till köksdelen om den avskiljs från vardagsrumsdelen. I 
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detaljplanen finns n1 område som innebär att marken inte får ändras. Det är en del 
nivåskillnader i området så gör det att det med sökandens förslag på bebyggelse blir 
nödvändigt med stödmurar. Höga stödmurar gör dock att dagsljusinsläppet blir sämre 
och att vissa uteplatser får väldigt lite solljus under vissa delar av året.  
 
Parkeringarna till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. Detta kommer 
att medföra ett stort antal backande rörelser i början av den gata som fungerar som 
infart till övriga bostäder i området. Då det enligt detaljplaner från tiden då detaljplanen 
gjordes är tillåtet att ha parkering på prickad mark (mark som inte får bebyggas) så är 
det ingen avvikelse mot detaljplanen.  
 
Hastigheten på den aktuella sträckan är 30 km/h, vilket är positivt i sammanhanget. Det 
är dock viktigt att man inte skapar problem genom att bygga höga staket och anlägga 
häckar som skymmer sikten. Boende i området kan på sikt uppfatta situationen som 
trafikfarlig. I ansökan är en parkeringsplats redovisad per lägenhet. Detta är lägre än 
kommunens parkeringsnorm.  
 
Grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Nämnden gör bedömningen att det är positivt med nya bostäder, dock bör ny 
bebyggelse följa gällande detaljplan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Yttranden från grannar 10 st, inkomna 2020-01-20 samt 2020-01-21 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-19 
Ansökan, inkom 2019-11-13 
Skrivelse info teknik m.m. inkom 2019-12-05 
Nybyggnadskarta inkom 2019-12-05 
Markplaneringsritning/situationsplan, inkom 2019-12-05 
Planritning, inkom 2019-11-13 
Fasadritningar, inkom 2019-12-05 
Sektionsritning, inkom 2019-11-13 
 
Yrkanden 
 
Koalitionen (S, C och MP) yrkar att nämnden föreslår avslag på ansökan, med 
motiveringen att  förslaget avviker från vad detaljplanen medger vad det gäller 
byggnadsarean med ca 20 %. Förslaget avviker även från riktlinjer i BBR 6.3.2.2 vad 
avser dagsljusinsläpp främst till inritade kök. Sett till innanför liggande bostadsområde 
bestående av ett 30-tal möjliga fastigheter är det direkt olämpligt att förlägga 
parkeringsplatser med direkt utfart mot dessa fastigheters enda in-/utfartsväg. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar förslag till avslag på ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
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§ 18 XXX Nybyggnad av parhus 2019/3654 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att förlänga handläggningstiden med 10 veckor. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov/marklov ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-02-19. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-02-17. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av parhus och uppförande av murar samt parkeringsplatser 
på fastigheterna XXX och XXX.  
 
Bebyggelsen består av en byggnadsdel med två lägenheter på XXX som sammanbyggs 
med en byggnadsdel med två lägenheter på XXX. Byggnadsdelarna är 155,7 kvm per 
fastighet. Alla lägenheterna har en egen entré. Byggnadsvolymen som sträcker sig över 
två fastigheter får tack vare nivåskillnader och förskjutning i grundläggningsnivå ett 
visuellt intryck av två olika volymer. Bebyggelsen är därmed antingen 4 hopbyggda 
enbostadshus eller två stycken hopbyggda tvåbostadshus vilka båda kan tolkas som 
parhus (se mer information i bakgrund och överväganden). 
 
Enligt sökandens redovisning av tekniska installationer så förses varje lägenhet med en 
egen värmepump. Vatten- och avloppsanslutning sker till respektive fastighets 
anslutningspunkt i gatan. Inga installationer sammankopplas med grannfastighetens 
byggnad. 
 
Murarna redovisas av sökanden som markstöd i form av L-stöd i betong. Parkeringarna 
till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. En parkering per lägenhet är 
redovisad på situationsplanen.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B85 och ansökan strider mot detaljplanens 
bestämmelse om avstånd till tomtgräns. Planens syfte för aktuellt område var att 
möjliggöra parhusbebyggelse. Planens bestämmelse om avstånd till fastighetsgräns gör 
det nära på omöjligt att följa planens syfte med parhusbebyggelse med tanke på 
bredden på de nu styckade fastigheterna som utgår från illustrationsplanen i 
detaljplanen. I detta fall bedöms därför avståndet till den tomtgräns, som ligger mellan 
de två hopbyggda byggnadsvolymerna, som en liten avvikelse. Bebyggelsen enligt 
ansökan strider även mot detaljplanens bestämmelse om största totala byggnadsarea 
per tomt för parhus som är 130 kvm. Avvikelsen är 20 % vilket i flera rättsfall inte har 
bedömts vara en liten avvikelse. Bedömning ska även göras om alla avvikelser 
tillsammans kan utgöra en liten avvikelse.  
 
Ansökan uppfyller inte kraven på dagsljus i BBR (Boverkets byggregler) då det inte finns 
något dagsljusinsläpp till köksdelen om den avskiljs från vardagsrumsdelen. Då det i 
detaljplanen finns n1 område som innebär att marken inte får ändras, men det är en del 
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nivåskillnader i området så gör det att det med sökandens förslag på bebyggelse blir 
nödvändigt med en del stödmurar. Höga stödmurar gör dock att dagsljusinsläppet blir 
sämre och att vissa uteplatser får väldigt lite solljus under vissa delar av året.  
 
Parkeringarna till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. Detta kommer 
att medföra ett stort antal backande rörelser i början av den gata som fungerar som 
infart till övriga bostäder i området. Då det enligt detaljplaner från tiden då detaljplanen 
gjordes är tillåtet att ha parkering på prickad mark (mark som inte får bebyggas) så är 
det ingen avvikelse mot detaljplanen. Hastigheten på den aktuella sträckan är 30 km/h, 
vilket är positivt i sammanhanget. Det är dock viktigt att man inte skapar problem genom 
att bygga höga staket och anlägga häckar som skymmer sikten. Boende i området kan 
på sikt uppfatta situationen som trafikfarlig. I ansökan är en parkeringsplats redovisad 
per lägenhet. Detta är lägre än kommunens parkeringsnorm.  
 
Grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Nämnden gör bedömningen att det är positivt med nya bostäder, dock bör ny 
bebyggelse följa gällande detaljplan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Yttranden från grannar 10 st, inkomna 2020-01-20 samt 2020-01-21 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-19 
Ansökan, inkom 2019-11-13 
Skrivelse info teknik m.m. inkom 2019-12-05 
Nybyggnadskarta inkom 2019-12-05 
Markplaneringsritning/situationsplan, inkom 2019-12-05 
Planritning, inkom 2019-11-13 
Fasadritningar, inkom 2019-12-05 
Sektionsritning, inkom 2019-11-13 
 
Yrkanden 
 
Koalitionen (S, C och MP) yrkar att nämnden föreslår avslag på ansökan, med 
motiveringen att förslaget avviker från vad detaljplanen medger vad det gäller 
byggnadsarean med ca 20 %. Förslaget avviker även från riktlinjer i BBR 6.3.2.2 vad 
avser dagsljusinsläpp främst till inritade kök. Sett till innanför liggande bostadsområde 
bestående av ett 30-tal möjliga fastigheter är det direkt olämpligt att förlägga 
parkeringsplatser med direkt utfart mot dessa fastigheters enda in-/utfartsväg. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar förslag till avslag på ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-01-22 

Sida 41(57) 

 
 
§ 19 XXX Nybyggnad av parhus 2019/3655 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att förlänga handläggningstiden med 10 veckor. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov/marklov ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-02-19. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-02-17. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av parhus och uppförande av murar samt parkeringsplatser 
på fastigheterna XXX och XXX.  
 
Bebyggelsen består av en byggnadsdel med två lägenheter på XXX som sammanbyggs 
med en byggnadsdel med två lägenheter på XXX. Byggnadsdelarna är 155,7 kvm per 
fastighet. Alla lägenheterna har en egen entré. Byggnadsvolymen som sträcker sig över 
två fastigheter får tack vare nivåskillnader och förskjutning i grundläggningsnivå ett 
visuellt intryck av två olika volymer. Bebyggelsen är därmed antingen 4 hopbyggda 
enbostadshus eller två stycken hopbyggda tvåbostadshus vilka båda kan tolkas som 
parhus (se mer information i bakgrund och överväganden). 
 
Enligt sökandens redovisning av tekniska installationer så förses varje lägenhet med en 
egen värmepump. Vatten- och avloppsanslutning sker till respektive fastighets 
anslutningspunkt i gatan. Inga installationer sammankopplas med grannfastighetens 
byggnad. 
 
Murarna redovisas av sökanden som markstöd i form av L-stöd i betong. Parkeringarna 
till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. En parkering per lägenhet är 
redovisad på situationsplanen.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B85 och ansökan strider mot detaljplanens 
bestämmelse om avstånd till tomtgräns. Planens syfte för aktuellt område var att 
möjliggöra parhusbebyggelse. Planens bestämmelse om avstånd till fastighetsgräns gör 
det nära på omöjligt att följa planens syfte med parhusbebyggelse med tanke på 
bredden på de nu styckade fastigheterna som utgår från illustrationsplanen i 
detaljplanen. I detta fall bedöms därför avståndet till den tomtgräns, som ligger mellan 
de två hopbyggda byggnadsvolymerna, som en liten avvikelse. Ansökan strider mot 
planens bestämmelse om att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns mot tomtgräns på ytterligare ett sätt genom att byggnaden i det 
nordvästra hörnet placeras 2,6 meter från denna gräns.  
 
Bebyggelsen enligt ansökan strider även mot detaljplanens bestämmelse om största 
totala byggnadsarea per tomt för parhus som är 130 kvm. Avvikelsen är 20 % vilket i 
flera rättsfall inte har bedömts vara en liten avvikelse. Bedömning ska även göras om 
alla avvikelser tillsammans kan utgöra en liten avvikelse.  
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Ansökan uppfyller inte kraven på dagsljus i BBR (Boverkets byggregler) då det inte finns 
något dagsljusinsläpp till köksdelen om den avskiljs från vardagsrumsdelen. Då det i 
detaljplanen finns n1 område som innebär att marken inte får ändras, men det är en del 
nivåskillnader i området så gör det att det med sökandens förslag på bebyggelse blir 
nödvändigt med en del stödmurar. Höga stödmurar gör dock att dagsljusinsläppet blir 
sämre och att vissa uteplatser får väldigt lite solljus under vissa delar av året.  
 
Parkeringarna till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. Detta kommer 
att medföra ett stort antal backande rörelser i början av den gata som fungerar som 
infart till övriga bostäder i området. Då det enligt detaljplaner från tiden då detaljplanen 
gjordes är tillåtet att ha parkering på prickad mark (mark som inte får bebyggas) så är 
det ingen avvikelse mot detaljplanen. Hastigheten på den aktuella sträckan är 30 km/h, 
vilket är positivt i sammanhanget. Det är dock viktigt att man inte skapar problem genom 
att bygga höga staket och anlägga häckar som skymmer sikten. Boende i området kan 
på sikt uppfatta situationen som trafikfarlig. I ansökan är en parkeringsplats redovisad 
per lägenhet. Detta är lägre än kommunens parkeringsnorm.  
 
Grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Nämnden gör bedömningen att det är positivt med nya bostäder, dock bör ny 
bebyggelse följa gällande detaljplan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Yttranden från grannar 11 st, inkomna 2020-01-10, 2020-01-20 samt 2020-01-21 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-19 
Ansökan, inkom 2019-11-13 
Skrivelse info teknik m.m. inkom 2019-12-05 
Nybyggnadskarta inkom 2019-12-05 
Markplaneringsritning/situationsplan, inkom 2019-12-05 
Planritning, inkom 2019-11-13 
Fasadritningar, inkom 2019-12-05 
Sektionsritning, inkom 2019-11-13 
 
Yrkanden 
 
Koalitionen (S, C och MP) yrkar att nämnden föreslår avslag på ansökan, med 
motiveringen att förslaget avviker från vad detaljplanen medger vad det gäller 
byggnadsarean med ca 20 %. Förslaget avviker även från riktlinjer i BBR 6.3.2.2 vad 
avser dagsljusinsläpp främst till inritade kök. Sett till innanför liggande bostadsområde 
bestående av ett 30-tal möjliga fastigheter är det direkt olämpligt att förlägga 
parkeringsplatser med direkt utfart mot dessa fastigheters enda in-/utfartsväg. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar förslag till avslag på ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
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§ 20 XXX Nybyggnad av parhus 2019/3656 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att förlänga handläggningstiden med 10 veckor. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov/marklov ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-02-19. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-02-17. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av parhus och uppförande av murar samt parkeringsplatser 
på fastigheterna XXX och XXX.  
 
Bebyggelsen består av en byggnadsdel med två lägenheter på XXX som sammanbyggs 
med en byggnadsdel med två lägenheter på XXX. Byggnadsdelarna är 155,7 kvm per 
fastighet. Alla lägenheterna har en egen entré. Byggnadsvolymen som sträcker sig över 
två fastigheter får tack vare nivåskillnader och förskjutning i grundläggningsnivå ett 
visuellt intryck av två olika volymer. Bebyggelsen är därmed antingen 4 ihopbyggda 
enbostadshus eller två stycken ihopbyggda tvåbostadshus vilka båda kan tolkas som 
parhus (se mer information i bakgrund och överväganden). 
 
Enligt sökandens redovisning av tekniska installationer så förses varje lägenhet med en 
egen värmepump. Vatten- och avloppsanslutning sker till respektive fastighets 
anslutningspunkt i gatan. Inga installationer sammankopplas med grannfastighetens 
byggnad. 
 
Murarna redovisas av sökanden som markstöd i form av L-stöd i betong. Parkeringarna 
till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. En parkering per lägenhet är 
redovisad på situationsplanen.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B85 och ansökan strider mot detaljplanens 
bestämmelse om avstånd till tomtgräns. Planens syfte för aktuellt område var att 
möjliggöra parhusbebyggelse. Planens bestämmelse om avstånd till fastighetsgräns gör 
det nära på omöjligt att följa planens syfte med parhusbebyggelse med tanke på 
bredden på de nu styckade fastigheterna som utgår från illustrationsplanen i 
detaljplanen. I detta fall bedöms därför avståndet till den tomtgräns, som ligger mellan 
de två ihopbyggda byggnadsvolymerna, som en liten avvikelse. Bebyggelsen enligt 
ansökan strider även mot detaljplanens bestämmelse om största totala byggnadsarea 
per tomt för parhus som är 130 kvm. Avvikelsen är 20 % vilket i flera rättsfall inte har 
bedömts vara en liten avvikelse. Bedömning ska även göras om alla avvikelser 
tillsammans kan utgöra en liten avvikelse.  
 
Ansökan uppfyller inte kraven på dagsljus i BBR (Boverkets byggregler) då det inte finns 
något dagsljusinsläpp till köksdelen om den avskiljs från vardagsrumsdelen. Då det 
enligt detaljplanen finns n1 område där marken inte får ändras, men det är en del 
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nivåskillnader i området så gör det att det med sökandens förslag på bebyggelse blir 
nödvändigt med en del stödmurar. Höga stödmurar gör dock att dagsljusinsläppet blir 
sämre och att vissa uteplatser får väldigt lite solljus under vissa delar av året.  
 
Parkeringarna till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. Detta kommer 
att medföra ett stort antal backande rörelser i början av den gata som fungerar som 
infart till övriga bostäder i området. Då det enligt detaljplaner från tiden då detaljplanen 
gjordes är tillåtet att ha parkering på prickad mark (mark som inte får bebyggas) så är 
det ingen avvikelse mot detaljplanen. Hastigheten på den aktuella sträckan är 30 km/h, 
vilket är positivt i sammanhanget. Det är dock viktigt att man inte skapar problem genom 
att bygga höga staket och anlägga häckar som skymmer sikten. Boende i området kan 
på sikt uppfatta situationen som trafikfarlig. I ansökan är en parkeringsplats redovisad 
per lägenhet. Detta är lägre än kommunens parkeringsnorm.  
 
Grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Nämnden gör bedömningen att det är positivt med nya bostäder, dock bör ny 
bebyggelse följa gällande detaljplan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Yttranden från grannar 10 st, inkomna 2020-01-20 samt 2020-01-21 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-16 
Ansökan, daterad 2019-11-12 
Skrivelse info teknik m.m. inkom 2019-12-05 
Nybyggnadskarta inkom 2019-12-05 
Markplaneringsritning/situationsplan, inkom 2019-12-05 
Planritning, inkom 2019-11-12 
Fasadritningar, inkom 2019-12-05 
Sektionsritning, inkom 2019-11-12 
 
Yrkanden 
 
Koalitionen (S, C och MP) yrkar att nämnden föreslår avslag på ansökan, med 
motiveringen att förslaget avviker från vad detaljplanen medger vad det gäller 
byggnadsarean med ca 20 %. Förslaget avviker även från riktlinjer i BBR 6.3.2.2 vad 
avser dagsljusinsläpp främst till inritade kök. Sett till innanför liggande bostadsområde 
bestående av ett 30-tal möjliga fastigheter är det direkt olämpligt att förlägga 
parkeringsplatser med direkt utfart mot dessa fastigheters enda in-/utfartsväg. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar förslag till avslag på ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
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§ 21 XXX Nybyggnad av parhus 2019/3657 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att förlänga handläggningstiden med 10 veckor. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov/marklov ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-02-19. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-02-17. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av parhus och uppförande av murar samt parkeringsplatser 
på fastigheterna XXX och XXX.  
 
Bebyggelsen består av en byggnadsdel med två lägenheter på XXX som sammanbyggs 
med en byggnadsdel med två lägenheter på XXX. Byggnadsdelarna är 155,7 kvm per 
fastighet. Alla lägenheterna har en egen entré. Byggnadsvolymen som sträcker sig över 
två fastigheter får tack vare nivåskillnader och förskjutning i grundläggningsnivå ett 
visuellt intryck av två olika volymer. Bebyggelsen är därmed antingen 4 ihopbyggda 
enbostadshus eller två stycken ihopbyggda tvåbostadshus vilka båda kan tolkas som 
parhus (se mer information i bakgrund och överväganden). 
 
Enligt sökandens redovisning av tekniska installationer så förses varje lägenhet med en 
egen värmepump. Vatten- och avloppsanslutning sker till respektive fastighets 
anslutningspunkt i gatan. Inga installationer sammankopplas med grannfastighetens 
byggnad. 
 
Murarna redovisas av sökanden som markstöd i form av L-stöd i betong. Parkeringarna 
till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. En parkering per lägenhet är 
redovisad på situationsplanen.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B85 och ansökan strider mot detaljplanens 
bestämmelse om avstånd till tomtgräns. Planens syfte för aktuellt område var att 
möjliggöra parhusbebyggelse. Planens bestämmelse om avstånd till fastighetsgräns gör 
det nära på omöjligt att följa planens syfte med parhusbebyggelse med tanke på 
bredden på de nu styckade fastigheterna som utgår från illustrationsplanen i 
detaljplanen. I detta fall bedöms därför avståndet till den tomtgräns, som ligger mellan 
de två ihopbyggda byggnadsvolymerna, som en liten avvikelse. Bebyggelsen enligt 
ansökan strider även mot detaljplanens bestämmelse om största totala byggnadsarea 
per tomt för parhus som är 130 kvm. Avvikelsen är 20 % vilket i flera rättsfall inte har 
bedömts vara en liten avvikelse. Bedömning ska även göras om alla avvikelser 
tillsammans kan utgöra en liten avvikelse.  
 
Ansökan uppfyller inte kraven på dagsljus i BBR (Boverkets byggregler) då det inte finns 
något dagsljusinsläpp till köksdelen om den avskiljs från vardagsrumsdelen. Då det 
enligt detaljplanen finns n1 område där marken inte får ändras, men det är en del 
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nivåskillnader i området så gör det att det med sökandens förslag på bebyggelse blir 
nödvändigt med en del stödmurar. Höga stödmurar gör dock att dagsljusinsläppet blir 
sämre och att vissa uteplatser får väldigt lite solljus under vissa delar av året.  
 
Parkeringarna till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. Detta kommer 
att medföra ett stort antal backande rörelser i början av den gata som fungerar som 
infart till övriga bostäder i området. Då det enligt detaljplaner från tiden då detaljplanen 
gjordes är tillåtet att ha parkering på prickad mark (mark som inte får bebyggas) så är 
det ingen avvikelse mot detaljplanen. Hastigheten på den aktuella sträckan är 30 km/h, 
vilket är positivt i sammanhanget. Det är dock viktigt att man inte skapar problem genom 
att bygga höga staket och anlägga häckar som skymmer sikten. Boende i området kan 
på sikt uppfatta situationen som trafikfarlig. I ansökan är en parkeringsplats redovisad 
per lägenhet. Detta är lägre än kommunens parkeringsnorm.  
 
Grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Nämnden gör bedömningen att det är positivt med nya bostäder, dock bör ny 
bebyggelse följa gällande detaljplan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Yttranden från grannar 10 st, inkomna 2020-01-20 samt 2020-01-21 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-16 
Ansökan, daterad 2019-11-12 
Skrivelse info teknik m.m. inkom 2019-12-05 
Nybyggnadskarta inkom 2019-12-05 
Markplaneringsritning/situationsplan, inkom 2019-12-05 
Planritning, inkom 2019-11-12 
Fasadritningar, inkom 2019-12-05 
Sektionsritning, inkom 2019-11-12 
 
Yrkanden 
 
Koalitionen (S, C och MP) yrkar att nämnden föreslår avslag på ansökan, med 
motiveringen att förslaget avviker från vad detaljplanen medger vad det gäller 
byggnadsarean med ca 20 %. Förslaget avviker även från riktlinjer i BBR 6.3.2.2 vad 
avser dagsljusinsläpp främst till inritade kök. Sett till innanför liggande bostadsområde 
bestående av ett 30-tal möjliga fastigheter är det direkt olämpligt att förlägga 
parkeringsplatser med direkt utfart mot dessa fastigheters enda in-/utfartsväg. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar förslag till avslag på ansökan. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
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§ 22 Samariten 2, Länsmansvägen 1 Tidsbegränsat bygglov för befintliga moduler 

2019/3407 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på den tidsbegränsade bygglovsansökan med stöd av 9 kap 30 § ,8 
kap. 1 § och 9 kap 33 § plan- och bygglagen (2010:900)  
 
att förlänga handläggningstiden med 10 veckor. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om bygglov ges sökanden 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-02-19. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-02-17. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för enplans befintlig vårdbyggnad i 5 år på 
fastigheten Samariten 2. Sökanden redovisar att tillfälligt behov föreligger för att ge tid 
till en permanent lösning för psykiatrins mellanvård. Tiden behövs för att utreda och 
flytta verksamheten till andra lokaler.  
 
Den byggnad som ansökan avser, som står på platsen idag, är beviljade med 
tidsbegränsade bygglov och är av en tillfällig karaktär. Den skulle uppfylla ett tillfälligt 
behov och skulle sedan tas bort. Behovet förefaller inte ha varit tillfälligt då bygganden 
fortfarande finns kvar år 2020. Byggnaderna är av modulmodell och deras utseende och 
utformning står för en tillfällig arkitektur som ska vara lätta att ta bort eller att ersätta.  
 
Det tidsbegränsade lovet har löpt ut och byggnaden har idag inget bygglov. Byggnaden 
fick ett tidsbegränsat bygglov 2011 och lovet slutade att gälla 2014-02-23. Byggnaden 
skulle då ha tagits bort. Om de innan lovets utgång ansökt om nytt tidsbegränsat lov så 
hade lov troligtvis kunnat beviljas för ytterligare tidsperiod då den maximala tiden för 
tidsbegränsat lov får uppgå till max 15 år.  
 
Sedan det tidsbegränsade lovet gavs har detaljplanen ändrats. Detaljplanen vann laga 
kraft 2015-01-22 Bland annat har bestämmelse i detaljplanen F1 införts: ”Byggnad ska 
gestaltas med hänsyn till det exponerade läget vad gäller utformning samt material- och 
färgval. Byggnad ska utföras med en variation i fasadmaterial och fasadliv”. I ansökan är 
byggnaden redovisad med materialen grå skiva och grå plåt på fasad, svart papptak och 
vita lättmetallfönster. Utseendet på byggnaderna strider mot planbestämmelsen F1 och 
uppfyller inte heller de krav på god form-, färg- och materialverkan som finns i 8 kap. 1 § 
plan- och bygglagen.  
 
Grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter. Inga negativa yttranden har inkommit.  
 
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran 
förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år 
endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900). 
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Åtgärden bedöms inte vara förenlig med förutsättningar för tidsbegränsat bygglov enligt 
9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) då tidsbegränsat lov löpt ut och byggnaden 
inte har flyttats. Det är även tveksamt om tillfälligt behov föreligger då byggnaden stått 
på platsen sedan 2011.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-16 
Ansökan, daterad 2019-10-02 
Situationsplan, inkom 2019-10-18 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkom 2019-10-18 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Region Blekinge, 37181 Karlskrona 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 5000 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
 
(faktura skickas separat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-01-22 

Sida 49(57) 

 
 
§ 23 XXX Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av enbostadshus  

2019/3520 
 
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 rivning och nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnader i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som redovisas på till beslutet 
hörande karta. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken gällande rivning av 
befintligt bostadshus inklusive två intilliggande bodar samt uppförande av nytt 
bostadshus med tillhörande gästhus och sidobyggnad (carport och verkstad). I ansökan 
ingår även uppförande av altandäck och anläggande/återställande av gräsmatta. 
 
Nytt bostadshus uppförs i läge som är något sydligare än det befintliga, medan gästhus 
och sidobyggnad placeras något mer norrut än de befintliga bodarna. 
I sydlig anslutning till nytt bostadshus och gästhus planeras träbelagt altandäck. Anlagd 
tomtdel, i huvudsak gräsbevuxen planeras främst söder om bostadshusets altandäck 
ner till öst-västligt belagt stengärde mitt på fastighet. Mellan anslutningsgata 
(Gunnövägen), bostadshus, gästhus och ny sidobyggnad planeras anlagd gårdsyta. De 
iordningställda ytorna kräver viss utplaning av marknivåer, men inga större förändringar 
av marknivåerna förväntas behövas. 
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan har 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. Fastigheten är bevuxen, med varierande buskar och träd. Växligheten består 
främst av gräs, slånbär, taggrosor, ek, bok, och hassel. Det finns också enstaka gran-, 
tall-, lönn- och fruktträd. Fastighetens strandkant är till viss del vassbevuxen. 
Fastigheten har varit obebodd och växtlighet har fått pågå i stort sett helt fritt i cirka 15 
år. Sökande känner inte till något om att fastigheten erbjuder några speciella värden för 
djurlivet.  
 
Sökanden menar att troligtvis speglar djurlivet och dess värden den variation som finns i 
övriga Blekinges kustnära områden med gles bebyggelse. Inga ovanliga djurarter har 
iakttagits på plats. Fastigheten omges delvis av Östersjön med Natura 2000-klassat 
område varför värdefullt fågelliv dock kan förväntas. 
 
Fastigheten har enligt sökanden varit så igenvuxen att den varit svår att beträda 
landvägen från annat håll än via infart direkt till befintligt bostadshus. Utöver tät 
vegetation avgränsas hela fastighetsgränsen mot gata av staket, förutom vid infart. 
Fastighetsgräns mot grannfastigheter utgörs av stengärden. Sjövägen har fastigheten 
kunnat beträdas med grunt gående båtar, men det är knappast troligt att så har skett. 
 
Den önskade åtgärden bedöms av sökanden inte nämnvärt påverka något av 
ovanstående värden negativt. Växligheten kring nytt bostadshus och anlagda ytor 
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kommer att återgå mot hur fastighetens fauna såg ut för cirka 15 år sedan då den var 
bebodd 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inkommit med 
synpunkter. Miljöförbundet anser bland annat att sökandens föreslagna 
tomtplatsavgränsning bör göras mindre och att det inte finns skäl för dispens för 
nedtagning av träd.   
 
Sökanden har, efter att ha fått Miljöförbundets yttrande för kännedom, valt att revidera 
sin ansökan och ta bort den del som berör nedtagning av träd. De har också inlämnat ett 
yttrande som ger deras syn på vissa av synpunkterna i Miljöförbundets yttrande.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets ställningstagande att avgränsningen 
bör göras mindre än den som sökanden önskat. 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 för den 
del av ansökan som föreligger efter revidering inom beslutad tomtplatsavgränsning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-01-02 
Karta tomtplatsavgränsning, daterad 2020-01-02 
Ansökan, inkommen 2019-10-30 
Skrivelse särskilda skäl m.m.  (Strandskyddsdispens XXX),  inkom 2019-10-30 
Situationsplaner ( A-01.1-0021, A-01.1-0011, A-01.1-0001) , inkom 2019-10-30 
Foton, inkom 2019-10-30 
Äldre kartmaterial, (Avstyckning 1938) , inkom 2019-10-30 
Prospekt från 2005, inkom 2019-10-30 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkl bilaga 1 och bilaga 2, daterat 2019-11-
29  
Sökandens bemötande av Miljöförbundets yttrande,( kommentar yttrande) inkom 2019-
12-27 
Fasader mot havet enbostadshus, inkom 2019-12-27 
PM, inkom 2019-12-27 
Revidering beskrivning, inkom 2019-12-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9765 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 24 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 2019/3817 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att ansökan avslås, då särskilt skäl saknas, 7 kap. 15, 18 b och 18 c § 
miljöbalken. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om strandskyddsdispens ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-02-19. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-02-17. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten XXX. I ett senare skede planerar sökanden att stycka 
”tomten” till en egen fastighet.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan har 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. På tomten växer tall, björk och ek och enstaka andra träd. Omgivningen runt 
tomten är bevuxen av gles skog, Tomtgränsen är ca 50 meter från havet och ligger på 
en kulle. Åtgärden kommer att påverka de träd som växer på platsen i övrigt kommer det 
inte påverka djur eller friluftsliv med tanke på de övriga hus som ligger längs med 
kustremsan, vilket är ca 35 hus inom strandskyddat område. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har gjort bedömningen att 
särskilt skäl saknas. Platsen för dispens är idag inte ianspråktagen på det sätt som är 
beskrivet i lagtext, förarbeten och handböcker för att kunna räknas som särskilt skäl.  
 
Stadsbyggnadsavdelningen bedömning är att platsen inte är ianspråktagen och att 
särskilt skäl därmed saknas och att det därför inte finns skäl för att ge dispens för ansökt 
åtgärd. Ansökan bör avslås. 7 kap. 15, 18 b och 18 c § miljöbalken. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-05 
Ansökan, inkom 2019-11-29 
Situationsplan, inkom 2019-11-29 
Foton, inkom 2019-11-29 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2019-12-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
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Avgift 3000 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 25 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om, 
 

 Interna utbildningar i arbetsmiljö, svåra samtal mm 
 Den årliga bostadsmarknadsenkäten 
 Medarbetarsamtal 
 Info om detaljplanen kv Lasarettet 
 Workshop Stärnö sjöstad 
 Företagsbesök 
 Warm up inför KAN galan 
 Dialogmöte 
 Möte med hamnen 
 Chefsdag på samhällsbyggnadsförvaltningen 
 JO tog inte upp anmälan där sökande anmält nämnden 
 Matvik - byggnadsnämnden fick rätt i Miljööverdomstolen 
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§ 26 Redovisning av delegationsbeslut januari 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 
2019-04-17, § 98. Dessa beslut ska anmälas till byggnadsnämnden för att vinna laga 
kraft. Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2019-11-27 – 2020-01-08.  
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-11-27 – 2020-01-08. 
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§ 27 Underrättelse från Lantmäteriet januari 2020/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
 
 Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 

2019-11-25 XXX Fastighetsreglering – avslutad förrättning 
   
2019-11-29 XXX Beslut i preliminär fråga rörande sammanläggning 

av XXX samt klyvning av den 
sammanlagda fastigheten 

   
2019-12-12 XXX Begäran om samråd gällande avstyckning 
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§ 28 Handlingar för kännedom januari 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2019-11-27 – 2020-01-08 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för kännedom 2019-11-27 - 2020-01-08 
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§ 29 Beslutsuppföljning januari 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2020-01-07  
Ärenderapport mätning 2020-01-09 
 
 
 
 
 
 
 


