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Ingvar Andersson (S)  
Lennart Lindqvist (S) §§ 30-50  
 

Övriga Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef §§ 30-33  
Ann-Sofie Johansson controller §§ 30-33   
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Paragrafer §§ 30 - 55  

Utses att justera Mats Bondesson (C) 

Justeringsdatum  2020-02-25 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Emma Håkansson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande …………………………………………  
 

          Mats Bondesson 
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§ 30 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Mats Bondesson (C) till att justera protokollet. 
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§ 31 Fastställande av dagordning 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 32 Resultatrapport för perioden januari-december 2019, byggnadsnämnden  

2019/118 
 
Byggnadsnämndens beslut  
 
att fastställa resultatrapport för perioden januari-december 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämndens verksamheter har upprättat resultatrapport för perioden januari-
december 2019. 
 
Byggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse om 805 tkr. 
Verksamheterna plan, bygglov och mätning balanserar varandra. 
 
Intern kontroll för 2019 kommer att behandlas på sammanträdet den 18 mars.  
 
Nämnden informeras om hur verksamheten arbetar för att nå beslutade inriktningsmål. 
En digitaliserad bygglovsprocess planeras att vara i drift under maj 2020.  
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatrapport jan-dec2019 exkl. intern kontrollplan 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
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§ 33 Internbudget 2020 2019/2781 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa internbudget 2020 för byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Beslut om internbudget togs i byggnadsnämnden 2019-12-11. 
Till grund för beslut fanns underlag med angiven budgetram om -6 752 tkr. 
 
På grund av tekniskt handhavandefel har siffror vänts i beslutsunderlag och nämnden 
har därmed tagit beslut om felaktig ram, differens om 180 tkr. 
 
Korrekt budgetram för internbudget 2020 är -6 572 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Controller Ann-Sofie Johansson tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-12 
Internbudget byggnadsnämnden 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Verksamhets controller Anette Ericson 
Verksamhetsstrateg Annelie Gustafsson 
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§ 34 Detaljplan för Marieberg 1:151 m.fl. - beslut om antagande 2017/1667 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2020-02-04 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2020-02-04, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 217, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar detaljplan för del av fastigheten Marieberg 
1.151 m.fl. Svängsta, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § plan- och 
bygglagen (2010:900).  
         
Sammanfattning 
 
Syftet med planen är att pröva möjligheten att komplettera användningen bostäder med 
vård och kontor för del av fastigheten Marieberg 1:151. Detaljplanen syftar också till att 
möjliggöra för en kommunal lekplats. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte. 
                                                                      
Byggnadsnämnden beslutade 21 augusti 2019, § 166 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 9 september– 27 september 2019. Totalt inkom 
19 yttranden. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad 
samrådsredogörelse.  
 
Byggnadsnämnden beslutade den 20 november 2019 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 2 december till och med 23 december 2019. 
Totalt inkom 19 yttranden under granskningstiden. Vissa mindre justeringar av 
planhandlingarna har gjorts. Justeringarna bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring 
och detaljplanen är därmed färdig för antagande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04 
Plankarta, daterad 2020-02-04 
Planbeskrivning, daterad 2020-02-04 
Granskningsutlåtande, daterat 2020-02-04 
Samrådsredogörelse, daterad 2019-11-05 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2019-03-07, reviderad 2019-11-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande Karlshamnsbostäder AB, Box 53, 374 21 Karlshamn 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 35 XXX Anmälan om olovligt byggande 2014/1271 
 
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 22150 kronor om inte rättelse sker 
inom 60 dagar från att detta beslut vunnit laga kraft. Rättelse bedöms vara att ta bort 
ytterväggarna och fönsterpartierna på tillbyggnaden. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Lars Hasselgren (M) i handläggningen av detta ärende. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att fastighetsägaren påförs en byggsanktionsavgift 
ges ni möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2019-03-18. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-03-16. 
 
Sammanfattning 
 
2014-03-24 kontaktade fastighetsägaren Stadsmiljöavdelningen angående en fråga om 
det krävs bygglov i efterhand för inglasning av uteplats på runt 9m2. XX upplystes om 
att detta kräver bygglov i efterhand och att detta är förenat med en byggsanktionsavgift 
eftersom bygglov inte fanns när tillbyggnaden utfördes. Något bygglov har dock inte 
sökts och numera räcker det med en anmälan om grannen ger sitt skriftliga medgivande 
till placeringen av uterummet invid gränsen. 2019-12-05 genomfördes platsbesök. Vid 
detta konstaterades att nytt uterum är byggt 2014 med nytt tak och nya ytterväggar med 
fönster och fönsterpartier, utan bygglov och startbesked. Tidigare fanns en pergola på 
platsen. Uterummets uppskattas till 3 x 3 m och yta beräknas till 9m2. Tillbyggnaden 
kräver anmälan och startbesked om samtliga av grannfastighetens ägare ger sitt 
skriftliga medgivande på alla ritningar, annars krävs bygglov om grannfastighetens 
ägare inte ger sitt skriftliga medgivande. 
 
Byggherren har trots förbudet enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) utfört 
en byggåtgärd som kräver anmälan med stöd 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 
startbesked. 
 
Upplysningar 
 
Om inte rättelse genom rivning av ytterväggarna och fönsterpartierna 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 
kapitlet § 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. Alternativet till anmälan, om grannens medgivande inte går att få, är att 
ansöka om bygglov i efterhand och få tillbyggnaden prövad mot detaljplanen. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-14 
Byggsanktionsavgift uträkning  
Skrivelse från byggherren från 2014 
Yttrande från byggherren  
Bilder på uterum 
 
Beslutet skickas till: 
 
Byggherren och fastighetsägaren: XXX 
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§ 36 XXX Olovlig byggnation av uterum 2018/2760 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att fastighetsägaren XXX påförs en byggsanktionsavgift enligt 9 kap. 7 § 1 p 
plan- och byggförordningen (2011:338) med ett belopp av 22750 kronor om inte rättelse 
sker inom 60 dagar från att detta beslut vunnit laga kraft. Rättelse bedöms vara att ta 
bort ytterväggarna och fönsterpartierna på tillbyggnaden.  
  
att förelägga XXX att riva växthuset senast 60 dagar efter att detta beslut vunnit laga 
kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår att fastighetsägarna påförs en byggsanktionsavgift 
ges ni möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2019-03-18. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-03-16. 
 
Sammanfattning 
 
2018-08-06 anmäldes den olovliga byggnationen anonymt. Platsbesök har ägt rum i  
januari 2020. Vid detta konstaterades att även ett växthus byggts på fastigheten. 
Uterummets yta beräknas till 11 m2 enligt uppmätning på plats. Tillbyggnaden kräver 
anmälan och startbesked innan den får utföras eftersom den ligger inom detaljplanerat 
område. Det syns tydligt på drönarfoton från 2017 och flygfoton från 2016 och 2018 att 
tillbyggnaden har tillkommit mellan 2017 och 2018. Kommunicering har skett inom 5 år 
från att tillbyggnaden utfördes vilket är ett krav för utfärdande av byggsanktionsavgift 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) 11 kapitlet § 58. Växthus och vedbod överskrider 
maximal tillåten yta för bygglovsbefriade komplementbyggnader, friggebod, med 10 m2. 
Total yta är 25 m2 jämfört med maximal tillåten area 15 m2. Detta löser byggherren som 
planerat genom att planenligt riva växthuset i vår eftersom det bara används vintertid för 
att skydda växterna. Nästa vinter ska byggherren antingen hålla 
komplementbyggnaderna inom maximal tillåten area 15 m2 eller anmäla och få 
startbesked för överytan. 
 
Byggherren har trots förbudet enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) utfört 
en byggåtgärd som kräver anmälan med stöd 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.  
 
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 kapitlet § 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. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-14 
Yttrande från byggherren och fastighetsägaren 
Byggsanktionsavgift uträkning  
Tre bilder på uterum 
Bild på vedbod och växthus  
Bild på växthus 
Utredning/bilder i ärendet som visar hur det såg ut före och efter tillbyggnad år från år. 
Anmälan olovligt byggt uterum 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsägaren: XXX 
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§ 37 XXX Anmälan om olovlig tillbyggnad 2017/3275 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att påföra fastighetsägarna och byggherrarna XXX 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 föreslagit att påföra en byggsanktionsavgift har sökanden 
fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Sökanden 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 
 
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 
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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 
ett fönster i varje vägg. 2018-01-09 och i början på december 2019 har byggherrarna 
sökts 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 
 
Avgift 22 250 kronor   611-311-2021-687. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 38 XXX Olovlig byggnation utan startbesked 2018/3948 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att påföra byggherren XXX 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. 5,6,7 och 8 § plan- och bygglagen (2010:900) förelägga 
byggherren XXX att till byggnadsnämnden redovisa ifylld och signerad kontrollplan samt 
enligt kontrollplan angivna intyg, senast inom 5 månader från att detta beslut vinner laga 
kraft. 
 
Upplysningar  
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit att påföra en byggsanktionsavgift har sökanden 
fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Sökanden 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 
 
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. 
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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 
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 
 
Avgift 13 461 kronor   611-311-2021-687. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 39 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) påföra byggherren XXX 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 föreslagit att påföra en byggsanktionsavgift har sökanden 
fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Sökanden 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 
 
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 
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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 
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 
 
Avgift 9 901 kronor   611-311-2021-687. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 40 Karlshamn 7:12, Öresundsvägen 23 Nybyggnad av lagerbyggnad 2019/4099 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda 
grannar. 
 
Sammanfattning 
 
DFDS Logistics Karlshamn AB har den 20 december 2019 inkommit med en ansökan 
om att få uppföra en lagerbyggnad på fastigheten Karlshamn 7:12, som har en storlek 
med en byggnadsarea på mark med 3 300 m². 
 
Fastigheten ligger inom en detaljplan med betäckningen A 329 från 1970.  
Den nämnda detaljplanen tillåter en byggnadshöjd på max 10 meter. Höjden på den 
byggnad man söker för har en byggnadshöjd på 11,5 meter. 
 
Byggnaden uppförs inom ett industriområde med en blandning av olika verksamheter. 
Bedömningen är att en ökad höjd på den aktuella byggnaden inte kommer att störa 
omgivande industrier, med hänsyn till utsikt, skuggbild mm. 
 
Byggnaden är tänkt att byggas i förlängning av en befintlig lika stor byggnad längs med 
ett industrispår för järnvägen som ägs av Karlshamns kommun. 
På andra sidan finns i dag en stor öppen plan för lastbilar. I västlig riktning ändras 
topografin dramatiskt med branta bergssidor (högsta punkt 10.5 m), som näst intill har 
höjden av den tänkta byggnaden. Bakom bergssidan skymtar man de höga 
skorstenarna på Kölö-verken. 
 
Syftet med byggnationen stämmer väl med syftet i detaljplanen. Närheten till 
hamnområdet med transportsektor som är en stor del i omgivningens verksamheter är 
en fördel. 
 
Bedömningen att föreslå avslag på ansökan beror på att den sökta åtgärden strider mot 
detaljplanen (A 329) vad gäller högsta tillåtna byggnadshöjden, 10 m.  
 
Sammantaget bedöms ansökan strida mot gällande detaljplan vad gäller byggnadshöjd. 
Avvikelsen är inte så liten att den kan anses vara en liten avvikelse. Förslag till beslut är 
därför att ansökan avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Inga negativa synpunkter har inkommit. 
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Nämndens bedömning gällande att detaljplanen tillåter en byggnadshöjd på max 10 
meter och att höjden på den byggnad man söker bygglov för har en byggnadshöjd på 
11,5 meter är, att avvikelsen utifrån platsens förutsättningar anses vara acceptabel.  
 
Beslutsunderlag  
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-03 
Ansökan, daterad  2019-12-19 
Nybyggnadskarta/situationsplan, inkommen 2019-12-20 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-12-20 
Bilder från byggplatsen, daterade 2020-01-30 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 
 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN 
 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 
 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN. 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta Pär Jansson med förslag på tider för samråd. 
Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgärden är 
tänkt att påbörjas. 
 
Yrkanden 
 
Gitte Ejdetjärn (S) och Lars Hasselgren (M) yrkar att bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 
31 c § Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer tjänstemannaförslaget dvs. att föreslå avslag på 
ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (2010:900) mot Gitte 
Ejdetjärns (S) och Lars Hasselgrens (M) yrkande och finner att nämnden bifaller 
yrkandet om att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: DFDS Logistics Karlshamn AB, Munkahusvägen 45, 374 31 KARLSHAMN 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 53 137 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 41 Linköping 21, Regeringsgatan 106 Fasadrenovering, stambyte och 

installation av FTX, flerbostadshus 2019/3769 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglag (2010:900)  
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig.  
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda 
grannar. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser fasadändring i form av byte av fönster och dörrar samt tilläggsisolering 
av fasaden. 
 
Fasaden tilläggsisoleras 50 mm och putsas i grågrön kulör med en skurad yta, 
fönstersmygar putsas utan isolering.  
 
Fönster byts från träfönster till aluminiumklädda träfönster med glasdelande ”mittpost”. I 
trapphuspartier byts fönster och fönsterdörrar till fasta fönster av trä klädda med 
aluminium, med glasdelande spröjs. Den befintliga träpanelen byts ut till en profilerad 
fibercementskiva med vit kulör.   
 
Entrépartier byts till likvärdiga de befintliga i ek med glaspartier, metallräcken slipas och 
målas. Entrépartiernas omfattningar i natursten bevaras. Träpanel på burspråk byts till 
profilerad fibercementskiva med vit kulör.  
 
Utfackningsväggar och fönster inne på balkonger byts till aluminiumklädda 
träglaspartier. Ytterväggar vid balkong putsas utan isolering i samma kulör som övriga 
fasader. Sockeln tilläggsisoleras och slätputsas i en mörkt grå kulör. 
 
I bevarande och utvecklingsplanen är fastigheten beskriven som ett storskaligt 
bostadshus från 1950-talet med fina detaljer och fönster och portar i original.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan C32 och åtgärden bedöms vara förenlig med denna.  
Åtgärden bedöms även vara förenlig med förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap.  
30 § plan och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-04  
Ansökan, inkommen 2019-11-25  
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Fasadritningar, inkomna 2020-02-04  
Dimensioner befintliga fönster, inkommen 2020-01-30  
Produktspecifikation fönster, inkommen 2020-01-30 
Produktspecifikation fibercementskiva, inkommen 2020-01-30 
Situationsplan inkommen, 2020-02-07 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 
 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN 
 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 
 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN. 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta Pär Jansson med förslag på tider för samråd. 
Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgärden är 
tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamnsbostäder AB, Box 53, 374 21, Karlshamn  
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 11 000 kronor   Attest:  611-311-2021-670 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 42 XXX Nybyggnad av parhus 2019/3652 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om bygglov och marklov med stöd av 9 kap 30 § och 35 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om bygglov/marklov har 
sökanden fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Sökanden 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 
 
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.  
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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. I 
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 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 5000 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 43 XXX Nybyggnad av parhus 2019/3654 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om bygglov och marklov med stöd av 9 kap 30 § och 35 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om bygglov/marklov har 
sökanden fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Sökanden 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 
 
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.  
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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 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 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 5000 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 44 XXX Nybyggnad av parhus 2019/3655 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om bygglov och marklov med stöd av 9 kap 30 § och 35 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om bygglov/marklov har 
sökanden fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Sökanden 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 
 
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.  
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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 
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 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
För kännedom granne: XXX 
 
Avgift 5000 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 45 XXX Nybyggnad av parhus 2019/3656 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om bygglov och marklov med stöd av 9 kap 30 § och 35 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om bygglov/marklov har 
sökanden fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Sökanden 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 
 
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.  
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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 
enligt detaljplanen finns n1 område där 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 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 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX  
 
Avgift 5000 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 46 XXX Nybyggnad av parhus 2019/3657 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan om bygglov och marklov med stöd av 9 kap 30 § och 35 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om bygglov/marklov har 
sökanden fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. 
Sökanden 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 
 
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.  
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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 
enligt detaljplanen finns n1 område där 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 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 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 5000 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 47 Samariten 2, Länsmansvägen 1 Tidsbegränsat bygglov för befintliga moduler 

2019/3407 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja tidsbegränsat bygglov i 5 år med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen 
(2010:900) för vårdbyggnad 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda 
grannar. 
 
Sammanfattning 
 
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 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.  
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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). 
 
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 
Yttrande från sökanden, inkom 2020-02-17 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 
 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Jan Bremberg (S), Kennet Bengtsson (S) och Lars Hasselgren (M) yrkar att 
ett tidsbegränsat bygglov i 5 år beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen 
(2010:900) för vårdbyggnad. Yrkandet motiveras mot ärendets bakgrund med att 
sökanden på så vis får de 5 åren på sig för att få en permanent och långsiktigt hållbar 
lösning på plats samt att samhällsnyttan är av vikt. Det betonas dock särskilt att det inte 
finns några garantier för att en framtida byggnadsnämnd beviljar fler tidsbegränsade lov 
om inte åtgärder nu vidtas för att få en permanent och långsiktigt hållbar lösning på 
plats. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Jan Bremberg (S) ställer föregående nämndsbeslut (2020-01-19, § 22) dvs. 
att avslå ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 § ,8 kap. 1 § och 9 kap 33 § plan- 
och bygglagen (2010:900) mot sitt eget, Kennet Bengtssons (S) och Lars Hasselgrens 
(M) yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet om att ett tidsbegränsat bygglov i 5 
år beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) för vårdbyggnad. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Region Blekinge, 37181 Karlskrona 
Faktureringsadress: GLN 7381010046039 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 25 646 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked (faktura skickas separat) 
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§ 48 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus 2019/3817 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan, då särskilt skäl saknas, 7 kap. 15, 18 b och 18 c § miljöbalken. 
 
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 2020-02-17. 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 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 
Yttrande från sökanden, inkommit 2020-02-17 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 3000 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 49 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 2019/3987 
 
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 fritidshus i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som fastigheten upptar vid 
datum för beslut.  
 
att dispens ska förses med villkor att rivningsmaterial bara får hanteras på den egna 
fastigheten innan det forslas vidare till återvinning eller deponi. 
 
Upplysningar 
 
Detta beslut gäller först när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva det. Därför 
uppmanas du som sökande att inte påbörja åtgärden förrän tiden för överprövning gått 
ut. Tiden för överprövning – tre veckor – räknas från den dag som detta beslut kommit in 
till länsstyrelsen. 
 
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser dispens från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för rivning samt 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten XXX.  
 
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. Fastigheten har varit 
bebyggd sedan tidigt 1900-tal och sökanden ser inte att det påverkar någon negativt 
med en nybyggnation.   
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden. Befintligt hus på fastigheten rivs på grund av att huset är i dåligt skick. Då 
tomten redan är bebyggd ser sökanden inget hinder för en nybyggnation. De har vidare 
vid översikt av tomten inte funnit några växter som har betydelsefulla värden.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges .Fastigheten ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård. 
Fastigheten ligger även nära naturreservat. Miljöförbundet anser med denna bakgrund 
att det är lämpligt att villkora dispensen med att rivningsmaterial bara får hanteras på 
den egna fastigheten.  
 
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. Dispens ska förses med villkor att rivningsmaterial bara få 
hanteras på den egna fastigheten innan det forslas vidare till återvinning eller deponi 
enligt godkänd rivningsplan. För att få riva befintligt hus krävs även en godkänd 
rivningsanmälan. För att få bygga ett nytt hus krävs även ett beviljat bygglov.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-03 
Ansökan, inkommen 2019-12-12 
Skrivelse gällande särskilt skäl, inkom 2019-12-18 
Situationsplan, inkommen 2019-12-18 
Foton, inkom 2019-12-18 
Ritningar, inkom 2019-12-18 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-01-09 
 
Yrkanden 
 
Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall till förslaget till beslut. 
 
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: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 50 XXX Strandskyddsdispens för betongplatta 2019/3735 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag till ansökan om dispens för rubricerad åtgärd, med stöd av 7 kap. 18 b 
och 18 c § samt 7 kap. 15 § 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 2019-03-18. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2019-03-16. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser dispens i efterhand från förbuden i 7 kap. 15 § miljöbalken för 
uppförande av betongplatta på fastigheten XXX.  
 
Sökanden redovisar att denne jämnade ut mellan två stora stenar till samma höjd som 
stenarnas höjd och lagt på ca 0,5 m grus i framkant mot havet. Ytan hårdgjordes sedan 
med betong för att motverka ras samt förebygga att havsytan stiger. Idag är ytan ca 3 m 
över havet. Ytan ska enligt sökanden användas som i och utlastning av båtar och som 
sittplats. Efter att åtgärden utfördes har sökanden uppmärksammats av 
tillsynsmyndigheten Miljöförbundet Blekinge Väst att dispens krävs.  
 
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, sökanden har inte redovisat eller beskrivit några av värdena på platsen utan 
gjort bedömningen att allmänhetens tillgång till stranden inte påverkas och att 
betongplattan inte anses försämra livsvillkoren för djur eller växtarter. Sökanden anser 
vidare inte att åtgärden strider mot bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och skriver bland annat 
följande i sitt yttrande. Miljöförbundet anser att det saknas särskilt skäl för att ge 
dispens. Detta då det inte går att säga att platsen lagligen har varit ianspråktagen sedan 
innan 1975. Historiska flygfoton visar att fastighetens strandnära delar har varit kraftigt 
trädbevuxna fram till ca 2004. Det är även svårbedömt om betongplattan påverkar djur- 
och växtliv på platsen. (Se yttrande i sin helhet daterat 2020-01-17) 
 
Stadsbyggnadsavdelningen delar Miljöförbundets bedömning att särskilt skäl saknas 
och att dispens därmed inte kan ges.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-03 
Ansökan, inkommen 2019-11-18 
Skrivelse med särskilt skäl, inkom 2019-12-01 
Situationsplan, inkommen 2019-11-18 
Foton, inkom 2019-11-18 
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Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-01-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
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§ 51 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om, 
 

 Möte med fastighetsägarna om kommande satsningar 
 Samverkansmöte med Länsstyrelsen, samtal om kulturmiljöfrågor, förorenad 

mark mm 
 Bostadsmarknadsenkät 
 Skärgårdsgrupp, samtal om skärgårdstrafiken 
 Handelsutveckling 
 Strategidag samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Intervju Boverket 
 Plankonferens  
 Digitalisering 
 Samråd med Miljöförbundet Blekinge Väst 
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§ 52 Redovisning av delegationsbeslut februari 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 2020-01-09 – 2020-02-04.  
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2020-01-09 - 2020-02-04 
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§ 53 Underrättelser från Lantmäteriet februari 2020/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas: 
 
 
2020-01-17 X antal fastigheter Ledningsrättsåtgärd  

avseende 50kV från 
Trensum till  
Djupafors via  
Hakarp.  

 

   
2020-01-17 X antal fastigheter Ledningsrättsåtgärd  

avseende luftledning 
för starkström 50kV 
från Trensum till  
Djupafors via  
Hakarp. 

   

2020-01-20 XXX och XXX Fastighetsreglering – 
avslutad förrättning 

   
2020-01-22 XXX och XXX Fastighetsreglering – 

inställd förrättning 
   
2020-01-24 XXX Begäran om samråd 

gällande avstyckning 
   
2020-01-29 XXX och XXX 

 

Fastighetsreglering – 
förfrågan om 
information från 
rättighetshavare 

   
2020-02-03 XXX, XXX och XXX Fastighetsreglering – 

avslutad förrättning 
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§ 54 Handlingar för kännedom februari 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2020-01-09 – 2020-02-04 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för kännedom februari 
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§ 55 Beslutsuppföljning februari 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2020-02-04 
Ärenderapport mätning 2020-02-06 
 
 
 
 
 
 
 


