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Plats och tid Rådhussalen, klockan 08:35—11:45. Ajournering kl. 09:05-09:20. 

Beslutande Jan Bremberg Ordförande (S) 
Magnus Olsson 2:e vice ordf (M) 
Mats Bondesson 1:e vice ordf (C) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 
Kennet Bengtsson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Gitte Ejdetjärn Ledamot (S) 
Stefan Sörensson Ledamot (L) 
Ulrika Berggren Ledamot (SD) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Ulf Månsson (S) 
Ulf Månsson (S) 
Ulf Månsson (S) 
Kerstin Linde (S) 

 Kennet Bengtsson (S) § 80 
Mats Bondesson (C) § 84 
Magnus Olsson (M) § 91 
Ulrika Berggren (SD) § 91 
 

 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Ulf Månsson (S) §§ 78-79, 81-83, 85-90, 92-99 
Kerstin Linde (S) §§ 78-90, 92-99 
Catarina Flod (M) 
Ingvar Andersson (S) 
Lennart Lindqvist (S) §§ 78-79, 81-99 

Övriga Emina Kovacic, stadsbyggnadschef/stadsarkitekt  
Adam Lorentsson, byggnadsinspektör §§ 85-87  
Lena Jarl Hellgren, planarkitekt §§ 80, 85-86  
Matilda Natt och Dag, bygglovarkitekt §§ 78-79, 88-90, 98-99  
Sofi Ridbäck, bygglovarkitekt §§ 78-79, 80-82, 85-91, 98-99 
Elisabeth Rydberg, arkitekt § 91 
Jeanette Condradsson, planarkitekt §§ 80-84 
Anna Lyggemark, planarkitekt §§ 83-84 

 

Katharina Rödl, teckentolk 
Janeth Gummesson, teckentolk 

 

Anna Persson, utredare  
 

Paragrafer §§ 78-99  

Utses att justera Gitte Ejdetjärn 

Justeringsdatum  2020-04-22 
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Sekreterare …………………………………………  
 Anna Persson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Jan Bremberg  
   
Justerande ………………………………………… 

Gitte Ejdetjärn 
 

 

 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Byggnadsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-04-15 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-04-22 

Tillkännages t.o.m.: 2020-05-13 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 78 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Gitte Ejdetjärn (S) till att justera protokollet. 
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§ 79 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 80 Detaljplan för Älgen 5 m.fl. (Norreport) - Beslut om antagande 2015/3723 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat granskningsutlåtande, daterat 
2020-03-31 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2020-03-31, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 217, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar detaljplan för fastigheten Älgen 5 m.fl. 
(Norreport) Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § plan- och 
bygglagen (2010:900).  
 
Jäv  
 
Kennet Bengtsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
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 följde ett utredningsskede. Utredningar 
avseende förorenad mark, trafik, buller och dagvatten togs fram. Utredningarna 
inarbetades i planförslaget. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 22 januari 2020 att granskning skulle genomföras. 
Granskningen genomfördes under perioden 3 – 24 februari 2020. Totalt inkom 23 
yttranden under granskningstiden.  
 
Planförslaget har till vissa delar anpassats med hänsyn till inkomna synpunkter. Dock 
kvarstår synpunkter som inte har tillgodosetts, vilket framgår i samrådsredogörelsen och 
i granskningsutlåtandet. 
 
Efter granskningen har vissa mindre justeringar av planhandlingarna gjorts. Ändringarna 
bedöms inte utgöra någon väsentlig ändring och detaljplanen är därmed färdig för 
antagande. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-31  
Plankarta, daterad 2020-03-31 
Planbeskrivning, daterad 2020-03-31 
Granskningsutlåtande, daterat 2020-03-31  
Samrådsredogörelse, daterad 2019-12-20 
Fastighetsförteckning, daterad 2018-10-01, rev. 2020-01-29 
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 
Kompletterande PM avseende markföroreningar, daterat 2020-03-31 
Dagvattenutredning med bilaga, daterad 2019-06-28 
Trafikutredning, daterad 2019-05-13 
Bullerutredning med bilagor, daterad 2019-05-14 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande Pär Mörnhed fastigheter AB, Drottninggatan 100, 374 38 Karlshamn 
Sökande XXX, Dahla Gardin- och mattaffär, Drottninggatan 106, 374 38 Karlshamn 
Sökande XXX, Hermanssonbolaget AB, Ronnebygatan 13, 374 35 Karlshamn 
Mark och exploateringsingenjör Liselott Skough 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Ekonom Ann-Sofi Johansson 
Planarkitekt Lena Jarl Hellgren 
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§ 81 Planbesked för del av fastigheten Duveryd 5:1 2020/804 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att pröva ansökan i en detaljplaneprocess   
 
att planavtal ska upprättas 
 
att planarbetet ska bekostas av sökanden 
 
Sammanfattning 
 
En ansökan om planbesked inkom 2020-02-27 rörande del av Duveryd 5:1 i Asarum. 
Ansökan avser en detaljplan med syfte att utveckla ett verksamhetsområde genom att 
möjliggöra handel, kontor, drivmedelsförsäljning, restaurang och verksamheter. 
 
Området är beläget väster om Väg 29, såväl norr som söder om E 22. Idag kan området 
nås från Giselsbergsvägen i norr. Terrängen är omväxlande, med både kuperade 
skogspartier och flack åkermark. Inga kända naturvärden eller fornlämningar finns inom 
området. Det finns risk för ras och skred och översvämning inom delar av området. I 
anslutning till området finns potentiellt förorenade områden. 
 
Fastigheten är inte detaljplanelagd. I kommunens översiktsplan berörs två delområden, 
B6. Duveryd och J3. Västra infarten, båda utpekade i huvudsak för verksamheter, det 
vill säga olika typer av områden för industri, hantverk, logistik, kommunikationer, 
partihandel och service. 
 
I samband med översiktsplanearbetet har kommunen utrett vad som krävs för att skapa 
en totalt sett ändamålsenlig handelsstruktur i Karlshamn. I detta har vägts in flera 
aspekter. Såväl nuvarande som tidigare översiktsplaner i Karlshamns kommun har lagt 
fast att den typ av handel som skulle kunna passa utanför centrum är handel med det 
som är skrymmande och som därmed oftast kräver inköp med hjälp av bilen. Mot 
bakgrund av detta får det anses finnas skäl av betydande vikt för att begränsa typ av 
detaljhandel inom aktuellt området till handel med skrymmande varor. Även 
drivmedelsförsäljning bör kunna prövas inom ramen för kommande planarbete. Behovet 
och konsekvenserna av en begränsning av handeln får fördjupas och redovisas 
ytterligare i samband med kommande planarbete. 
 
Såväl stam- som regionnät avseende el finns inom området. För att inte riskera 
ledningarnas funktionalitet eller allmänhetens säkerhet måste erforderligt avstånd hållas 
till kraftledningarna vid placering av byggnader, anläggningar och andra funktioner inom 
området.  
 
Erforderligt avstånd behöver även hållas till de vägar av riksintresse som finns i 
området.  
Gällande möjligheterna till en ny anslutning till Väg 29 så kommer en åtgärdsvalsstudie 
att krävas. Kommunens viljeinriktning är att skapa en ny vägförbindelse mellan 
Janneberg och Väg 29. Till denna nya korsningspunkt bör även prövas möjligheterna att 
ansluta det nu aktuella området.  
 
Andra frågor att studera närmare och utreda under planarbetet är bland annat de 
geotekniska förutsättningarna, naturvärden, förorenad mark, trafikfrågor inklusive buller 
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och luft samt riskfrågor, dagvattenhantering, översvämningsrisk, klimatförändringar, 
vatten- och avloppsanslutning och påverkan på jordbruksmark. Länsstyrelsen anser inte 
att ansökan är förenlig med miljöbalken och översiktsplanen då det gäller 
ianspråktagande av jordbruksmarken. Flera av utredningarna bör göras gemensamt för 
det aktuella planområdet och Jannebergsområdet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, inkommen 2020-02-27 
Områdets avgränsning och förslagsskiss, inkommen 2020-02-27 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-30 
Yttrande Teknisk verksamhet gata/trafik, inkommet 2020-03-04 
Yttrande Karlshamn Energi AB, inkommet 2020-03-05 
Yttrande Svenska kraftnät, inkommet 2020-03-13 
Yttrande Räddningstjänsten, inkommet 2020-03-18 
Yttrande Länsstyrelsen, inkommet 2020-03-20 
Yttrande Trafikverket, inkommet 2020-03-20 
Yttrande Miljöstrateg, inkommet 2020-03-20 
Yttrande Teknisk verksamhet park/natur, inkommet 2020-03-24 
Yttrande Karlshamn Energi Vatten AB, inkommet 2020-03-24 
Yttrande E.ON med kartbilagor, inkommet 2020-03-26 
Yttrande Byggherre, 2020-04-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden SP Duveryd AB, Strandgatan 7, 216 12 Limhamn, XXX 
Projektledare William Lavesson 
Mark- och exploateringsingenjör Michael Mårtensson 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
 
Avgift 18 920 kronor      611-311-2020-689, Attest  
(faktura skickas separat) 
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§ 82 Planprogram för Janneberg-Duveryd - beslut om samråd 2019/2492 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till planprogram, daterat 
2020-03-31, och till detta hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av programförslaget bedöms få en betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen och att en miljökonsekvensbeskrivning därför 
krävs. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-07-22 att ge kommundirektören i 
uppdrag att beställa planprogram för området Janneberg-Duveryd. Beställningen är 
daterad 2020-09-20. 
 
Syftet med planprogrammet är att ta fram en utbyggnadsstruktur för en ny stadsdel 
bestående av delområden för bostäder inklusive samhällsfunktioner samt verksamhets- 
och handelsområden. Planprogrammet ska beskriva förutsättningar och konsekvenser 
för en sådan utbyggnad. Programmets ska sedan ligga till grund för flera detaljplaner 
inom programområdet. Planprogrammet innebär avseende bostadsbebyggelsens 
omfattning ett avsteg från översiktsplanens intentioner. 
 
Programområdet omfattar 111 hektar. Programområdet gränsar i norr till 
småhusområden och öppen jordbruksmark, i öster till Jannebergsvägen, i söder till 
naturmark och E22 och i sydväst och väst till riksväg 29 respektive Rosendalsvägen. 
 
Byggnadsnämndens bedömning är att ett genomförande av programförslaget innebär 
betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-31 
Planprogram, daterat 2020-03-31 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-03-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Mark- och exploateringsingenjör Liselott Skough  
Stadsarkitekt/Stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Planarkitekt Jeanette Conradsson 
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§ 83 XXX - Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av 

tvåbostadshus, avstyckning 2020/735 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) föreslå avslag på ansökan 
om förhandsbesked  
 
att med stöd av 9 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) förlänga 
handläggningstiden med 10 veckor 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om förhandsbesked ges 
sökanden möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-05-13. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-05-11. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om förhandsbesked inkom till stadsbyggnadsavdelningen den 21 februari 2020 
och bedömdes som komplett den 2 mars 2020. Förhandsbeskedet gäller en avstyckning 
och byggnation av ett tvåbostadshus på en tomt omfattande cirka 1840 m2. Tänkt 
huvudbyggnad föreslås uppföras i en våning utan inredd vind med yttermåtten 20 x 10 
meter.  
 
De nya bostäderna kommer att ligga i anslutning till fem tidigare avstyckade tomter, 
varav tre är bebyggda i dagsläget. Enligt ansökan planerar sökanden att ansluta 
bostäderna till kommunalt vatten och avlopp. Tomten nås från Gransforsvägen via en 
mindre väg. Den aktuella platsen ligger på en höjd sydväst om Mieån. Marken är 
trädbevuxen, bland annat tall och mindre ek- och bokträd finns i området. Den tänkta 
tomten ligger i kanten på ett område som pekats ut i Naturvårdsprogram från 1993 då 
det innehåller stora naturvärden som ej är skyddade enligt lag. 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utanför samlad bebyggelse. Enligt 
kommunens översiktsplan, Karlshamn 2030, antagen 4 maj 2015 och aktualitetsprövad 
8 april 2019, får ny bebyggelse tillkomma i form av kompletteringar till befintlig 
bebyggelse.  
 
Denna ansökan är en av flera ansökningar om förhandsbesked på den aktuella platsen 
som inkommit under senaste året. Det är tydligt att fastighetsägarens avsikt är att låta 
stycka av ytterligare tomter i området för byggnation av bostäder. Såväl tidigare 
ansökningar som den nu aktuella visar på denna intention och en utformning för att 
möjliggöra fler tomter. Den nu aktuella ansökan visar också på önskan att bebygga 
området med annat än enbostadshus. Mot denna bakgrund behöver det utredas om 
platsen är lämplig för en mer omfattande byggnation än de enstaka enfamiljshus som 
redan beviljats positivt förhandsbesked i området samt vilka konsekvenserna blir och 
vilka åtgärder som behöver vidtas vid en mer omfattande byggnation i området. 
Kommunens bedömning är att en detaljplan behöver upprättas i området för att lösa de 
gemensamma frågor som finns där och de som förväntas uppkomma på sikt. 
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Fastighetsägaren behöver tänka igenom sin fullständiga intention med området och 
därefter istället inkomma med en ansökan om planbesked. Sammantaget så handlar det 
inte längre om kompletteringar till befintlig bebyggelse, som översiktsplanen talar om, 
utan om ny sammanhållen bebyggelse som behöver prövas i ett sammanhang. Mot 
denna bakgrund bör inte ett positivt förhandsbesked enligt ansökan lämnas. 
 
Ansökan har behandlats av handläggare enligt 9 kap. 26-27 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900). Rågrannar, Miljöförbundet Blekinge Väst, Trafikverket och berörda 
tjänstemän inom kommunen har tillskrivits, liksom Länsstyrelsen. Fastighetsägare till 
XXX har framfört erinran mot planerad byggnation. Fastighetsägaren till XXX har yttrat 
sig över inkomna synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-02 
Ansökan, inkommen 2020-02-21 
Situationsplan, inkommen 2020-02-21 
Yttrande från Teknisk verksamhet gata/trafik, inkommet 2020-03-04 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkommet 2020-03-05 
Yttrande från fastighetsägare till XXX, inkommet 2020-03-06 
Yttrande från Karlshamn Energi Vatten AB, inkommet 2020-03-20 
Yttrande från Räddningstjänsten, inkommet 2020-03-18 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommet 2020-03-23 
Yttrande från fastighetsägaren gällande inkomna synpunkter, inkommet 2020-04-02 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) yrkar på att ansökan om förhandsbesked ska beviljas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden beslutar föreslå 
avslag på ansökan i enlighet med tjänstemannaförslaget.  
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
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§ 84 XXX Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, 

avstyckning 2020/384 
 
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 inga byggnader 
eller fasta föremål som kan inverka på trafiksäkerheten placeras inom ett avstånd på 12 
meter från XXX. Inga fasta föremål såsom fordon får placeras inom ett avstånd på 5 
meter från vägkant.  
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Mats Bondesson (C) i handläggningen av detta ärende. 
 
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. 
 
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. 
 
Upplysningar från Trafikverket 

 
Vid nybyggnad är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av 
riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga åtgärder 
som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren. 
 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) ska tillämpas vid 
bedömningen om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i ärenden 
om bygglov och förhandsbesked är uppfyllt. Följande riktvärden ska följas 

o 30 dBA ekvivalentnivå inomhus. 
o 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid. 
o 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
o 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. 
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Enligt 9 kap. 40 § PBL ska det, om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av 
bostadsbyggnad, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, 
även framgå beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och 
vid uteplats om en sådan anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
Ansökan om ny anslutning till XXX söks när ett beviljat bygglov erhållits. Ansökan är 
avgiftsbelagd. 
 
Upplysningar från Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Tillstånd för ny eller ändrad enskild avloppsanordning ska sökas hos Miljöförbundet 
Blekinge Väst. Ansökan blir då ett separat ärende, som prövas av miljöförbundet. Vilken 
reningseffekt som behövs för en enskild avloppsanläggning varierar, beroende på 
omgivningsfaktorer så som närliggande dricksvattenbrunnar och hur känslig recipienten 
är. Detta granskas vid en ansökan om enskilt avlopp. 
 
Ansökan om enskild avloppsanläggning görs på en särskild blankett, som finns på 
miljöförbundets hemsida (http://www.miljovast.se/1307 ). Man kan också kontakta 
miljöförbundet och få blanketten hemskickad. 
 
Markradonmätning bör göras. Alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 
 
Upplysningar från Karlshamn Energi Vatten AB (Kommunens vattenhuvudman) 
 
Fastigheten ligger utanför befintligt verksamhetsområde för vatten men bedöms kunna 
tas in i verksamhetsområdet.  
 
Ny anslutning till det kommunala ledningssystemet och verksamhetsområdet kräver att 
fastighetsägaren skickar in en ansökan till Karlshamn Energi AB. 
 
Sammanfattning 
 
Den 23 januari 2020 inkom en ansökan om förhandsbesked/lokaliseringsprövning till 
kommunen. Ansökan rör avstyckning (ca 3 200 m2) av fastighet XXX samt byggnation 
av enbostadshus i ett plan (ca 170 m2) med tillbyggnader och VA-lösningar. Den 21 
februari inkom en reviderad situationsplan med ändrad placering av föreslagen infart (i 
enlighet med Trafikverkets synpunkter). Reviderad situationsplan skickades åter ut till 
grannar/myndigheter. 
 
Ansökan bedöms vara i enlighet med kommunens översiktsplan. Det finns dessutom 
inga utpekade värden på platsen som skulle riskeras att byggas bort. Platsen är utpekad 
som brukningsvärd jordbruksmark men brukas inte idag. Platsen är även utpekad som 
ängsmark men objektet är avskrivet som igenvuxet. Möjlighet att bruka resterande delar 
av fastighet XXX kommer fortfarande finnas kvar även efter avstyckningen då fastighet 
XXX kommer kunna nås från XXX öster om den av avstyckade tomten.  
 
All viktig information finns med i ”Upplysningar” samt i de yttranden som finns med som 
bilagor. Den samlade bedömningen är att lämna positivt förhandsbesked med villkor att 
Trafikverkets riktlinjer kring byggnation intill vägen följs.   
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-30 
Ansökan, inkommen 2020-01-23 
Situationsplan (reviderad), inkommen 2020-02-21 
Yttrande från Miljöförbundet, inkommet 2020-02-13 
Yttrande från Karlshamn Energi Vatten AB, inkommet 2020-02-13 
Yttrande från fastighetsägare XXX, inkommet 2020-02-16 
Yttrande från Trafikverket, inkommet 2020-02-20 
Yttrande från fastighetsägare XXX, inkommet 2020-03-01 
Svar från Sökanden till fastighetsägare XXX, inkommet 2020-03-06 
Yttrande från Trafikverket, inkommet 2020-03-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Fastighetsägare XXX 
Berörd sakägare XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
 
Avgift 10 927 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat 
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§ 85 Karlshamn 5:39 Kolleviks Camping Olovligt: markarbete, skövling av 

stengärdsgårdar och nedtagning av träd 2020/771 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att byggherren My Camping I Sverige AB påförs en byggsanktionsavgift på 
78 754 kronor med stöd av 9 kap. 17 § 1 p Plan- och byggförordningen (2011:338) om 
inte rättelse sker inom 4 månader från att detta beslut vunnit laga kraft.  
 
att föreslå att byggherren My Camping I Sverige AB påförs en byggsanktionsavgift på 
11 825 kronor med stöd av 9 kap. 17 § 4 p Plan- och byggförordningen (2011:338) om 
inte rättelse sker inom 4 månader från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår byggsanktionsavgift ges sökanden möjlighet att 
yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens sammanträde 2020-05-
13. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till byggnadsnamnden@karlshamn.se 
senast 2020-05-11. 
 
Lagstödet som ger rätt att utfärda byggsanktionsavgift i detta fall 
 
Att ändra färdig marks nivå väsentligt kräver marklov enligt 9 kap. 11 § plan- och 
bygglagen (2010:900) samt startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) innan det får utföras. För träd som är skyddade i detaljplanen krävs marklov 
enligt 9 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900) samt startbesked enligt 10 kap. 3 § 
plan- och bygglagen (2010:900) innan de får fällas och tas bort från fastigheten. 
Byggnadsnämnden ska enligt 11 kap 53§ plan- och bygglag (2010:900) ta ut 
byggsanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. I 11 kap 58 § plan- och bygglagen (2010:900) står följande: Innan 
tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket 
riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som 
anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen. 
Byggnadsnämnden har bevisbörda.  
 
I detta fall bedöms följande uppfyllas som ger rätt att utfärda byggsanktionsavgift.  
 

1. Åtgärden kräver marklov och startbeked innan den får utföras. 
2. Dokumentation på markarbetet och hur det såg ut innan markarbetet påbörjades 

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

överträdelsen skedde.  
 
Sammanfattning  
 
Stadsbyggnadsavdelningen har 2020-02-25 fått kännedom om att markarbeten, 
trädfällning och stamkvistning av träd skett på Kolleviks camping. Enligt uppgift från 
byggherren påbörjades detta månadsskiftet januari/februari 2020. Campingen bedrivs 
på Karlshamns kommuns mark genom avtal om tomträttsupplåtelse. Platsbesök har 
skett 2020-02-25 och 2020-03-10 varvid det sista besöket byggherrens representant och 
miljöförbundets Ekolog närvarade. På plats konstaterades att uppfyllnad och 
nedschaktning på en yta på runt 2613 m2 skett, ett stort träd som var skyddat i 
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detaljplanen tagits bort, att beskärning skett på träd på kommunens naturmark samt att 
vissa träd bedöms ha stamkvistats och beskärts på ett felaktigt sätt, vilket kan leda till att 
träden dör, samt att stengärdsgårdar som enligt detaljplanen ska bevaras i möjligaste 
mån, skövlats och motfyllts med jordmassor. 1640,5 m2 av denna yta samt 
nedtagningen av det i detaljplanen skyddsvärda trädet bedöms kräva prövning av 
marklov i efterhand eftersom markens nivå väsentligen ändrats samt stengärdsgårdarna 
och trädet som var skyddat i detaljplanen. 146m2 bedöms har schaktats på kommunens 
naturmark utanför byggherrens egna fastighet. 35 m2 har schaktats under ett i detaljplan 
skyddat träd som kräver marklov att ta ner vilket har skadat trädets rötter. Formellt 
beslut om förbud mot fortsatt markarbete och om lovföreläggande fattades 2020-03-04 
genom ett delegationsbeslut. 2020-03-13 diariefördes en icke komplett 
marklovsansökan i efterhand. 2020-03-18 förlades byggherren att komplettera 
marklovsansökan senast 2020-03-31. Komplettering av ansökan har 2020-03-30 ej 
skett. 2020-03-24 skedde inmätning av schaktade ytor enligt byggnadsnämndens 
önskemål vilket byggherren 2020-03-25 fick ta del av. Länsstyrelsen är informerade om 
ärendet och kommer eventuellt att vidta åtgärder mot byggherren. Markens nivå 
förefaller ha ändrats och nerschaktade slänter på upp till 2 meter mellan överkant 
schaktyta och schaktbotten finns. Uppfyllnader upp emot 1,5 meter bedöms även finnas 
på fastigheten.  
 
Några stenmurar finns inom planområdet. Dessa tillför enligt detaljplanen karaktär till 
området och har vissa natur- och kulturmiljövärden. Stenmurarna inom kvartersmark 
skyddas i detaljplanen genom bestämmelse. Stenmurar ska så långt möjligt bevaras. 
Rivningslov bedöms inte krävas för att riva stenmurar däremot kan återuppbyggnad av 
rivna stenmurar bli aktuellt om det ställs krav på detta i bygglovet eller av Länsstyrelsen. 
Ekologen anser att stengärdsgårdarna ska återställas till utseende innan markarbetena 
påbörjades. Runt 10 meter stengärdsgård som i detaljplanen i möjligaste mån ska 
bevaras bedöms vara riven, skadad eller motfylld med schaktmassor.  
 
Upplysningar angående möjligheten till rättelse för att undgå byggsanktionsavgift 
 
Det finns enligt 11 kap. § 54 plan- och bygglagen (2010:900) möjlighet till rättelse för att 
undgå byggsanktionsavgift för markabetena och trädfällningen. Rättelse bedöms vara 
att återställa marknivåerna till ursprunglig höjd innan markarbetena påbörjades, att 
återställa stenmuren som motfyllnad skett emot till ursprungligt utseende och utformning 
i samråd med Länsstyrelsen och ekolog, samt att återplantera ett nytt träd av samma 
slags rödek på en lämplig plats i närområdet samt att valet av placering sker i samråd 
med parkingenjör.  
 
Upplysningar 
 
Komplettering av ofullständigt ansökan om marklov i efterhand ska snarast möjligt ske. 
Ytterligare markarbeten får inte ske förrän marklovet vunnit laga kraft och startbesked 
för marklovet utfärdats. Om inte rättelse, genom marklov och startbesked i efterhand, 
sker inom skälig tid ska ny fördubblad byggsanktionsavgift enligt 9 kapitlet § 2 plan- och 
byggförordningen (2011:338) utfärdas. Skälig tid bedöms vara att söka komplettera 
marklovsansökan snarast möjligt, dock senast när detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslutsunderlag 
 

1. Tjänsteskrivelse 
2. Situationsplan med inmätta schaktade areor 
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3. Situationsplan på skyddad borttagen ek 
4. Inmätt schaktad area 1361m2, hur det såg ut innan olovliga markarbeten 
5. Inmätt schaktad area 318/146m2, hur det såg ut innan olovliga markarbeten 
6. Inmätt schaktad area 241m2, hur det såg ut innan olovliga markarbeten 
7. Bild på borttagen skyddad ek 
8. Gällande detaljplan över området  
9. Planbeskrivning för skyddad ek och för skyddad stengärdsgård 
10. Arbetet påbörjades månadsskiftet januari-februari 2020 enligt byggherren   
11. Bild på stubbe som tillhör skyddad borttagen ek 
12. Bild schakt 1361m2 uppfyllnad vid stengärdsgård  
13. Bild schakt 1361m2 schakt i slänt  
14. Bild schakt 461m2 och 1361m2 
15. Bild schakt 318 m2 och 146 m2, schakt inom och utom fastigheten   
16. Bild schakt 241 m2, schakt vid stengärdsgård  
17. Bild schakt 241 m2, skadad stengärdsgård  
18. Bild schakt 46 m2, uppfyllnad         
19. Bild schakt 35m2, skyddsvärt träd med skadade rötter  
20. Uträkning byggsanktionsavgift markarbete 
21. Uträkning byggsanktionsavgift trädfällning utan marklov  
22. Yttrande från ekolog 
23. Yttrande från byggherren 
24. Yttrande 2 från byggherren 
25. Yttrande 3 från byggherren 

 
Beslutet skickas till: 
 
Byggherren: My Camping I Sverige Ab, Box 7, 374 21 Karlshamn 
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§ 86 Karlshamn 5:39 Marklov 2020/980 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå avslag på ansökan om marklov med stöd av 2 kap 6 § 1p, 9 kap 22 §, 9 kap 
35§ 1p och 9 kap 35§ sista stycket med hänvisning till 9 kap 11 och 12 § plan- och 
bygglagen (2010:900) 
 
att föreslå att nämnden med stöd av 11 kapitlet 17 § plan- och bygglagen (2010:900), 
med hänvisning till 9 kapitlet 11§ och 12§ och 10 kapitlet §3 plan- och bygglagen 
(2010:900) förelägga byggherren My Camping i Sverige AB att senast 30 dagar efter 
detta beslut vunnit laga kraft sökt marklov för markarbeten och marklovspliktig 
trädfällning i efterhand. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslår avslag på ansökan om marklov ges sökanden 
möjlighet att yttra sig om detta innan det fattas beslut i ärendet på nämndens 
sammanträde 2020-05-13. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-05-11. 
 
Sammanfattning av beslutsgrunden för avslag 
 
Föreläggandet om att komplettera marklovansökan har inte följts. Ansökan bedöms inte 
vara fullständig för att prövningen av marklov i efterhand ska kunna ske. Bland annat är 
det marklovspliktiga trädet som tagit bort från fastigheten är inte alls med i ansökan, och 
marksektioner och situationsplan med de inmätta areorna saknas samt beskrivning av 
hur stengärsgårdarna ska återställas saknas. Ansökan bedöms, med tanke av hur 
uppfyllnaderna har förvanskat och skadat stengärdsgårdarna, inte följa detaljplanen eller 
vara en liten avvikelse enligt 9 kap 35 § plan och bygglagen (2010:900). Avvikelsen 
avseende stenmurarna och det nedtagna trädet bedöms inte vara förenliga med 
detaljplanens syfte. Detta eftersom stengärdsgårdana, som enligt detaljplanen så långt 
möjligt ska bevaras, har emotfyllts eller skadats av grävmaskinen i samband med 
markarbetena samt ett i träd som är skyddat i detaljplanen tagits ner. Inget som 
beskriver eller redovisar hur stengärdsgårdarna eller det nedtagna skyddade trädet ska  
återställas eller hur ny höjd färdig marknivå ska ansluta på ett bra sett mot 
stengärdsgårdarna finns redovisat i marklovansökan. Länsstyrelsen bedömer att 
stengärdsgårdarna ska återställas på ett varsamt sätt till ursprungligt utseende. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Stadsbyggnadsavdelningen har 2020-02-25 fått kännedom om att markarbeten, 
trädfällning och stamkvistning av träd skett på Kolleviks camping. 2020-03-04 fattades 
delegationsbeslut om lovföreläggande och förbud mot fortsatt arbete. Campingen 
bedrivs på Karlshamns kommuns mark genom avtal om tomträttsupplåtelse. Platsbesök 
har skett 2020-02-25 och 2020-03-10 då ekolog, företagets verkställande direktör och 
hans son närvarande. Byggherren fick då reda på att marklov måste sökas snarast 
möjligt i efterhand och även exempelritningar och ansökansblanketter delades ut. 2020-
03-24 skedde inmätning av schaktade ytor enligt byggnadsnämndens önskemål vilket 
byggherren 2020-03-25 fick ta del av. På plats konstaterades att uppfyllnad och 
schaktning på en yta på runt 2613 m2 skett, ett stort träd som var skyddat i detaljplanen 
tagits bort, att beskärning skett på träd på kommunens naturmark samt att vissa träd 
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bedöms ha stamkvistats och beskärts på ett felaktigt sätt, vilket kan leda till att träden 
dör, samt att stengärdsgårdar som enligt detaljplanen ska bevaras i möjligaste mån, 
skövlats och motfyllts med jordmassor. 1640,5 m2 av denna yta samt nedtagningen av 
det i detaljplanen skyddsvärda trädet bedöms kräva prövning av marklov i efterhand 
eftersom markens nivå väsentligen ändrats samt för att trädet som var skyddat i 
detaljplanen tagits ner. 146m2 bedöms har schaktats på kommunens naturmark utanför 
byggherrens egna fastighet. 35 m2 har schaktats under ett i detaljplan skyddat träd som 
kräver marklov att ta ner vilket har skadat trädets rötter. Detta har 2020-03-24 återställts 
så gott det går genom att matjord har lagts tillbaka över rötterna. Formellt beslut om 
förbud mot fortsatt markarbete och om lovföreläggande fattades 2020-03-04 genom ett 
delegationsbeslut. 2020-03-13 diariefördes en icke komplett marklovsansökan i 
efterhand. 2020-03-18 förlades byggherren att komplettera marklovsansökan senast 
2020-03-31. Komplettering av ansökan har 2020-03-31 ej skett. Länsstyrelsen är 
informerade om ärendet och kommer eventuellt att vidta åtgärder mot byggherren 
avseende träd och stengärdsgård. Markens nivå förefaller ha ändrats och nerschaktade 
slänter på upp till 2 meter mellan överkant schaktyta och schaktbotten finns. 
Uppfyllnader upp emot 1,5 meter bedöms även finnas på fastigheten. Att ändra färdig 
marks nivå kräver marklov enligt 9 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) samt 
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) innan det får utföras. För 
träd som är skyddade i detaljplanen krävs marklov enligt 9 kap. 12 § plan- och 
bygglagen (2010:900) samt startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen 
(2010:900) innan de tas bort från fastigheten. 
 
Några stenmurar finns inom planområdet. Dessa tillför enligt detaljplanen karaktär till 
området och har vissa natur- och kulturmiljövärden. Stenmurarna inom kvartersmark 
skyddas i detaljplanen genom bestämmelse. Stenmurar ska så långt möjligt bevaras. 
Rivningslov bedöms inte krävas för att riva stenmurar däremot kan återuppbyggnad av 
rivna stenmurar bli aktuellt om det ställs krav på detta i bygglovet eller av Länsstyrelsen. 
Ekologen anser att stengärdsgårdarna ska återställas till hur de så ut innan 
markarbetena påbörjades. Det bedöms lämpligt att runt 2 meter vid sidan om 
stengärdsgårdarna ska vara ouppfyllda för att stenmurens karaktär ska bevaras. Runt 
10 meter stengärdsgård bedöms vara överfylld med schaktmassor. Runt 15 meter 
stengärdsgård bedöms ha fyllnadsmassor invid sig eller närmre än 2 meter från sig. 
 
Upplysningar 
 
Om fastighetsägaren eller byggnadsverkets ägare inte följer ett lovföreläggande får 
byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och 
beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om 
lov. Detta enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap 27 §. 
Bestämmelsen har tillkommit för att byggnadsnämnden inte ska tvingas utfärda 
rättelseföreläggande för åtgärder som det skulle ha kunnat beviljas lov för i efterhand 
om ägaren lämnat in en fullständig lovansökan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 
Tillhör ansökan: Bilder och beskrivning av markarbeten   
Tillhör ansökan: Situationsplan           
Föreläggande om komplettering   
Föreläggande 2 om komplettering 
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Planbeskrivning för skyddade träd och för skyddad stengärdsgård          
Situationsplan för skyddat borttaget träd   
Situationsplan med inmätta schaktade areor           
Bild på borttagen skyddad ek   
Bild på stubbe som tillhör skyddat nedtaget träd           
Bild schakt 1361m2 uppfyllnad vid stengärdsgård  
Bild schakt 1361m2 schakt i slänt  
Bild schakt 461m2 och 1361m2          
Bild schakt 318 och 146 m2, schakt inom och utanför fastigheten  
Bild schakt 241 m2, skadad stengärdsgård         
Bild schakt 241 m2, schakt vid stengärdsgård          
Bild schakt 46 m2, uppfyllnad          
Inmätt schaktad area 35m2, skyddsvärt träd med skadade rötter   
Inmätt schaktad area 241m2, hur det såg ut innan olovliga markarbeten           
Inmätt schaktad area 318/146m2, hur det såg ut innan olovliga markarbeten           
Inmätt schaktad area 1361m2, hur det såg ut innan olovliga markarbeten         
Yttrande från ekolog 
Yttrande från Länsstyrelsen angående stenmurarna 
Byggherren upplysts om förslag till beslut om avslag på marklovsansökan skrivs          
Mail från byggherren som inte vill följa föreläggandet om komplettering av ansökan   
Yttrande 1 angående komplettering av ansökan från byggherren           
Yttrande 2 angående komplettering av ansökan från byggherren  
Yttrande 3 från byggherren  
   
Beslutet skickas med rekommenderat brev till: 
 
My Camping i Sverige AB, Box 7, 374 21 Karlshamn 
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§ 87 Karlshamn 5:1 XXX - Olovlig ändring och tillbyggnad av sidobyggnad 

2019/3254 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastighetsägaren påförs en byggsanktionsavgift om 3 488 kronor i enlighet med 9 
kapitlet 10 § 3 p Plan- och byggförordningen (PBF) för att ha utfört en bygglovspliktig 
fasadändring utan bygglov och startbesked om inte rättelse sker inom 60 dagar från att 
detta beslut vunnit laga kraft. 
 
att fastighetsägaren påförs en byggsanktionsavgift om 2 906 kronor i enlighet med 9 
kapitlet 11 § 2 p Plan- och byggförordningen (PBF) för att ha gjort en väsentlig ändring 
som berör bärande konstruktioner innan anmälan och startbesked om inte rättelse sker 
inom 60 dagar från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit 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 
 
Byggherrens kontakt med stadsbyggnadsavdelningen inleddes hösten 2019. 2019-10-
07 lades ett tillsynsärende upp eftersom olovlig fasadändring utan bygglov eller 
startbesked bedömdes ha utförts. Den 9 januari 2020 söktes bygglov, som 2020-03-16 
beviljades på delegation. Byggnaden ligger på allmän plats i Väggaparken på en 
arrendetomt som ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården. Byggnaderna 
inom tomtplatsavgränsningen bedöms ha högt kulturhistoriskt värde.  
 
Fasadändring inom detaljplanerat område kräver bygglov enligt 9 kap. 2 § 3.c och 
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) innan det får utföras. 
Ändring av en byggnads bärande delar kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § 3. och 
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) innan det utförs. Enligt 
plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap. 52 § ska byggsanktionsavgift tas ut när någon 
bryter mot dessa bestämmelser.  
 
Rättelse bedöms vara att återställa utseende och utformningen av byggnaden till det 
utseende som var innan fasadändringen och ändringen av de bärande konstruktionerna 
påbörjades, till utseende enligt ursprungligt bifogat foto. 
 
Beslutsunderlag 
 
Situationsplan med byggnaden inringad 
Lokaliseringskarta Karlshamn 5.1, XXX 
Bilder efter och före utförd fasadändring  
Uträkning byggsanktionsavgift fasadändring 
Yttrande från byggherrens representant 
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Tillägg tjänsteskrivelse: Uträkning byggsanktionsavgift, ändring som berör bärande 
konstruktioner 
Tillägg tjänsteskrivelse: Bygglovsgrundande plan- och fasadritningar 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggherre/fastighetsägare: XXX 
 
 
Avgift 6 394 kronor   Attest: 611-311-2021-687, Attest:  
(Faktura skickas separat) 
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§ 88 Munken 1 Tenngränden 2 Nybyggnad av industribyggnad 2020/232 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att avslå ansökan med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen ( 2010:900). 
 
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 2020-04-09. 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 nybyggnad av lagerlokal/ industribyggnad/garageplatser på fastigheten 
Munken 1. Byggnaden är enligt ritningarna 390 kvm stor och placeras 2,9 m från 
tomtgräns. Byggnaden föreslås enligt sökanden uppföras med grå putsfasad och 
antrasitfärgat plåttak. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan A257 och åtgärden strider mot gällande detaljplan 
vad gäller prickmark (mark som inte får bebyggas), samt mot avstånd till tomtgräns. 
(Byggnadsstadgan § 39, 4,5 m från tomtgräns). Byggnaden kommer enligt ritningar 
placeras ca 20 % på yta som inte får bebyggas och 2,9 m från tomtgräns. Alternativ 
placering för byggnaden med 4,5 m från tomtgräns bedöms av handläggare som goda. 
 
Grannar har getts möjlighet att lämna synpunkter. Inga negativa yttrande har inkommit. 
 
Åtgärden bedöms strida mot bestämmelserna i 9 kap. 30 § (2010:900) på ett sådant sätt 
att avvikelsen inte bedöms vara en liten avvikelse enligt 9 kap. 31b §. Förslag till beslut 
är därmed att ansökan avslås med stöd av 9 kap. 30 § (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 
Ansökan, daterad 2020-01-12 
Situationsplan, inkommen 2020-01-24 
Fasad- och sektionsritningar, inkomna 2020-01-13 
Planritning, inkommen 2020-01-24 
Yttrande sökanden, inkommet 2020-04-09 
 
Yrkanden 
 
Magnus Olsson (M) yrkar på att nämnden ska bevilja ansökan.   
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med tjänstemannaförslaget. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 3 000 kronor   Attest: 611-311-2021-670, Attest:  
(Faktura skickas separat) 
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§ 89 XXX Strandskyddsdispens för ändrad användning från verksamhet till bostad 

2020/651 
 
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 ändrad användning från verksamhet till bostad samt 
tillbyggnad i huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till tidigare uppfört bostadshus har givits en hemfridszon som även den här 
åtgärden ingår i. 
 
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 ändrad användning 
från verksamhet till bostad samt tillbyggnad på fastigheten XXX.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan är ianspråktaget.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden. Där tillbyggnaden föreslås finns bara grus och bilparkering. Inga växter eller 
träd. Sökanden menar att den ändrade användningen och tillbyggnaden inte kommer att 
påverka miljön då den närmaste platsen för växter och djurliv är på andra sidan vägen.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. 
 
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. 
 
Fastigheten styckades 1980 och enligt fastighetsrapporten är även huset från början av 
1980-talet. Tomt till tidigare uppfört bostadshus har givits en hemfridszon som även den 
här åtgärden ingår i. Det går även en mindre väg mellan fastigheten och vattendraget 
som gör att området ingår i strandskyddat område.  
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-27 
Ansökan, inkom 2020-02-25 
Situationsplan, inkommen 2020-02-14 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkom 2020-03-25 
 
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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§ 90 Karlshamn 5:1 (N114042 Yttervägga) Nybyggnad av mast och teknikbodar 

2019/3487 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap. 31 §  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. 
 
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. 
 
Mätning av strålningsnivåer ska ske vid idrifttagande enligt lämnade uppgifter från 
sökanden.  
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av mast för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål 
bestående av ett 42 meter högt ostagat torn samt två tillhörande teknikbodar på 
fastigheten Karlshamn 5:1.  
 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men innanför riksintresset för 
kulturmiljövård K6 Karlshamn. Masten placeras strax norr om område med strandskydd.  
Placeringen är i skogsbevuxet område i Väggaparken, drygt 100 meter från 
saltsjöbadsvägen. Närmsta bostadshus ligger ca 100 meter från den tänkta placeringen. 
Berörda grannar och remissinstanserna har beretts möjlighet att yttra sig. 
 
I översiktsplanen ingår området (A7 Vägga) inom område med utvecklingsinriktning 
Idrott och friluftsliv, i dessa områden ska kommunen verka för god infrastruktur, värna 
och utveckla natur, kultur och friluftsvärden mm. Området beskrivs i översiktsplanen 
som ett av Karlshamns viktigaste rekreationsområden och ett område av stor betydelse 
för turismen. (Karlshamn 2030, utvecklingsstrategier) 
 
I program för Väggaområdet ingår platsen för mastens placering i område I. Vägga 
rekreationsmiljö. 1898 invigdes Vägga rekreationsmiljö. Byggnaderna i området 
uppfördes företrädesvis i slutet av 1800‐ talet och början av 1900‐talet. Många av de 
stora villorna har välbevarade detaljer, tidstypiska tak‐ och fasadmaterial och fina 
trädgårdar eller rester av sådana runtomkring. Området är i främsta hand avsett som ett 
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rekreations‐ och friluftsområde. Inom området finns ett större sammanhängande 
naturområde och genom detta ett antal gångstråk av varierande storlek. I skogen finns 
både grövre bok, tall och ek och partier med senvuxen skog på hällmark samt 
kärrpartier.  
 
Vid prövning av frågor enligt plan och bygglagen ska hänsyn tas till både enskilda och 
allmänna intressen (Plan- och bygglag 2 kap 1 § 2010:900) I detta ärende behandlas två 
allmänna intressen som delvis står i motsats till varandra. God infrastruktur i form av 
mobiltäckning samt säkerställande av markens befintliga användning som skogspark 
och rekreationsområde, även det allmänna intresset att värna ett område med höga 
kulturhistoriska värden vägs in i bedömningen. 
 
Enligt plan- och bygglag, 2 kap 6 § (2010:900 ) ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda platsen på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Remissinstanser har inte påvisat att masten skulle 
medföra någon negativ påverkan på natur- och kulturvärdena på platsen. Bedömningen 
är dock att landskapsbilden kommer att påverkas negativt av ett högt torn som syns 
långt och är ett främmande inslag i miljön som består av park och kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader uppförda under sent 1800-tal som sommarvillor på naturtomter.  
En mast innebär en påverkan på landskapsbilden oavsett var den uppförs men detta är 
ett mycket känsligt område.  
 
Yttranden från Remissinstanser  
 
Lagfaren ägare kommunen 
Inget att erinra. Markförvaltare Martin Einarsson har varit på plats och träffat 
representant för mastägaren. Arrendeavtal kommer att tecknas när bygglov beviljats. 
Markförvaltare Linnéa Persson har inget att erinra, men påpekar att så få träd som 
möjligt ska tas ner.  
 
Sjöfartsverket har inga invändningar mot att bygglov ges i enlighet med ansökan. 
 
Miljöförbundet Blekinge väst  
Området kring Vägga hyser höga naturvärden knutna till de gamla, grova ädellövträden. 
Det finns flera skyddsvärda träd relativt nära aktuell plats. Platsen för bygglovet omfattas 
av kartskiktet ”Framtida havsnivåer  – säkerhetsnivåer”. Placeringen är i anslutning till 
en uppställningsplats för båtar, vilket medför att det kan finnas markföroreningar på 
platsen. 
 
Yttrande från länsstyrelsen ur kulturmiljösynpunkt 
Teletornet är högt och kommer att synas långt i öppna områden. Ur kulturmiljösynpunkt 
är det dock framförallt riksintresset för kulturmiljövård K6 Karlshamn och då i synnerhet 
Väggaparken som kan påverkas. Väggaparken har fungerat som ett sommarnöje och 
rekreationsområde för Karlshamnsborna sedan 1800-talet och framåt. Parken är 
trädbevuxen vilket kommer att minska det synliga inslaget från teletornet. Särskilt 
sommartid bedöms detta inte synas särskilt mycket. Ett anläggande av tornet bryter inte 
heller mot de Att tänka på-punkter som finns i kunskapsunderlaget för riksintresset. 
Tornet bedöms sammantaget inte ha någon större negativ påverkan ur 
kulturmiljösynpunkt. 
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Länsstyrelsen avdelningen för samhällsbyggnad och miljöskydd  
Ärendet har varit på samråd hos länsstyrelsen enligt miljöbalken 12 kap 6 §.  Platsen 
ligger inom ett område klassat som riksintresse för högexploaterad kust som inom 
biosfärsområde Blekinge Arkipelag. Enligt länsstyrelsens kartmaterial finns ett antal 
skyddsvärda träd i närområdet. Flera rödlistade och även fridlysta arter knutna till 
ädellövträd har enligt uppgifter i artprotalen påträffats i området. Dock finns inga fynd 
noterade i direkt anslutning till platsen där ni planerar att uppföra masten. Länsstyrelsen 
besökte den aktuella platsen den 21 november 2019. Länsstyrelsen har ingen 
information om några kända naturvärden som kan komma att påverkas på den aktuella 
platsen. Länsstyrelsen bedömer därför att den aktuella åtgärden kan ske enligt anmälan 
och kompletterande försiktighetsmått, utan att väsentligt ändra naturmiljön eller skada 
naturvärden. 
 
Trafikverket  
Trafikverket har gjort bedömningen att den föreslagna placeringen av tornet inte 
påverkar järnvägens radio‐ och telesystem (se bilaga) I samband med transport av torn 
till uppställningsplats kan det krävas förstärkningsarbeten på allmän väg. Trafikverket 
förutsätter att såväl kostnader för eventuella förstärkningsarbeten som kostnader för att 
åtgärda skador som kan uppkomma på och vid allmän väg vid transport av tornet 
bekostas av exploatören. 
 
Försvarsmakten 
Eftersom denna specifika mast inte är inom ett påverkansområde för buller eller annan 
risk eller påverkansområde övrigt samt är under 45 meter (totalhöjd över marken) och 
inom sammanhållen bebyggelse enligt Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000, 
behöver ärendet inte remitteras till Försvarsmakten. Försvarsmakten kommer således 
inte att handlägga detta ärende. 
 
Luftfartsverket  
Luftfartsverket har inget att erinra mot etableringen enligt remissvar. Sökande har 
beställt en flyghinderanlys av luftfartsverket. Analysen består av två delar, dels  
analys avseende CNS2-utrustning som ägs av LFV och dels analys avseende berörd 
flygplats med dess luftrum, in- och utflygningsprocedurer, CNS-utrustning samt 
hinderbegränsande områden. LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att 
invända mot planerad etablering. Masten hamnar inom luftrum för berörda flygplatser 
men påverkar inte höjdmässigt.  
 
Ronneby Flygplats   
Hänvisar till försvarsmakten.  
 
Kristianstad Flygplats 
Har inget att invända mot det planerade uppförandet av en telemast på fastigheten 
Karlshamn 5:1. Placeringen skulle inte påverka flygtrafiken på Kristianstad Österlen 
Airport på ett negativt sätt.  
 
Uppgifter om strålning från Strålskyddsmyndigheten:  
För att kunna bedöma om strålningen påverkar människors hälsa och säkerhet måste 
operatören redovisa radiovågornas effekttäthet (watt per kvadratmeter) för platser där 
allmänheten vistas. Dessa nivåer bör inte överstiga referensvärdena i SSMFS 2008:18 
(2-10 watt per kvadratmeter beroende på frekvens). Operatören bör även kunna visa på 
vilket avstånd som referensvärdena överskrids. Referensvärdena skyddar mot alla 
säkerställda hälsorisker. 
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Deras beräkningar ska utgå från värsta fall och baseras på uteffekt, antennvinst, 
frekvens, lobvinkel och antennhöjd summerat för de olika antennerna och systemen. 
 
Sökandes svar angående strålning:  
Vi kan inte redovisa radiovågornas effekttäthet för platser där allmänheten vistas före 
basstationen tagits i drift. Det måste mätas specifikt när basstationen är i drift. 
Det är inte sannolikheten att några gränsvärden överskrids om antenner placeras uppe i 
ett torn. Om oro för det finns efter att basstationen är byggd får väl kommunen låta 
utföra en kontroll för att säkerställa att värden inte överskrids. Om gränsvärden mot 
förmodan skulle överskridas får operatören stänga ner anläggningen eller reducera 
sändningseffekt för att komma till rätta med det. Det myndigheten rekommenderar för att 
minska exponeringen av radiovågor är att använda handsfree eller telefonens 
högtalarfunktion.(Se informationsblad från strålskyddsmyndigheten) 
 
Yttranden med erinran från grannar 
Ägare till byggnaden på XXX har anfört att underlaget för att kunna göra en bedömning 
är helt otillräckligt. Placeringen i Väggaparken ifrågasätts vill se förslag på alternativa 
lokaliseringar. 
 
Ägare till byggnaden på XXX vill inte ha någon mast med hänsyn till strålning och det 
kosmetiska, de skriver att de vill se alternativ till placeringen.  
 
Ägare till byggnaden på  XXX, bestrider tillstånd att etablera och bygga nämnda mast 
utifrån miljöbalken och riksintresset för Väggaområdet. Riksintresset innebär att 
naturvård, kulturmiljövård, och friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar 
natur- eller kulturmiljön. 3 kapitlet 6 paragrafen miljöbalken. 
 
Ägare till byggnaden på XXX på Karlshamn 5:1 motsätter sig planerna på byggnad av 
mast och teknikbodar. De skriver: ”Enligt situationsplanen är masten och övriga 
anläggningar placerade i Väggaparken på ett avstånd på ca 50-75 meter från vår bostad 
på Karlshamn 5:1. Placeringen i Väggaparken alldeles intill en högt frekventerad 
promenad och motionsstig (kärleksstigen) är högst förvånande. Politiker och tjänstemän 
har i alla sammanhang påpekat det unika med Väggaparken och att man vill värna 
området och dess unika karaktär. En dyl. anläggning förstör området. Vi vill också 
uttrycka vår oro för strålningsrisken från masten. Vi hoppas och förutsätter att ansökan 
avslås.” 
 
Ägare till byggnader på XXX är emot ansökan p.g.a. den stora strålningsrisken, enl. 
strålningsstiftelsen.se där de nämner extremt hög strålning på avstånd upptill 300 m. 
Samt att masten stör landskapsbilden och är dåligt för företaget Pys Inn som ligger i 
huset vilket ägaren bygger ut och satsar på. Ägaren tror inte att deras kunder ser 
strålningsrisken som positiv och hänvisar till att kommunen skulle bli mer 
företagsvänliga.  
 
Boende på XXX vill absolut inte ha telefonmast i Vägga på grund av strålningsfaran, de 
vill inte utsätta sina barn för farlig strålning.  
 
Sökandes svar på inkomna yttranden 
Operatörerna har i uppdrag att förbättra täckningen för elektronisk kommunikation. Detta 
för att möjliggöra att fler får tillgång till snabbt mobilt bredband samt ett stabilt och väl 
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fungerande nät för elektronisk kommunikation. I första hand används befintlig 
infrastruktur men där detta inte är möjligt måste nya master/torn etableras.  
 
Radiomaster utgör en del av infrastrukturen och tjänar ett stort allmännyttigt ändamål. 
Anläggningen är en del av det nationella mobilnätet och ska betjäna omkringliggande 
områden. Det är oundvikligt att en mast/torn på grund av sin höjd i många fall blir synlig 
från flera håll och ibland måste placeras nära bebyggelse och i områden där många 
människor vistas. Trots att en anläggning av aktuellt slag kan upplevas som en 
olägenhet måste därför enskilda räkna med att de kan tvingas tåla ett förhållandevis 
stort intrång i sin närmiljö.  
 
När det gäller rättspraxis där man i Rå 2010 ref 62 fått rätt till placering av basstation 
mindre än 50 meter från närmsta bostadsbyggnad. Det framhålls särskilt att det intrång 
som allmänheten måste tåla på grund av det starka samhällsintresset för utbyggnaden 
av trådlös kommunikation kan komma till stånd.  
 
Det är viktigt att ha jämn spridning på basstationerna så att de inte kommer för nära 
varandra och täcker samma område då de kan störa ut varandra. I det aktuella området 
finns inga befintliga master för Net4mobility att nyttja/samlokalisera med för att får 
erforderlig täckningsgrad i området: det planerade tornet på fastigheten Karlshamn 5:1 
behövs för att täcka in närområdet med omnejd där det periodvis vistas mycket 
människor.  
 
Sökande anser att bygglov bör beviljas enligt ansökan.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap. 31 § Plan- 
och bygglagen (2010:900). Nämnden gör bedömningen att det allmänna intresset av 
god telekommunikation ska prioriteras. Frågan om strålning regleras i annan lagstiftning 
och sökanden ansvarar för att gällande riktlinjer följs.  
 
Upplysningar 
 

 Efter att masten är färdigställd ska dess position och höjd rapporteras till 
ufs@sjofartsveket.se för bedömning om sjökort ska uppdateras. 
 

 Vid vägtransporter är det viktigt att hänsyn tas till övriga trafikanter, hur det 
påverkar framkomligheten (restiderna) för övrig trafik och om trafiksäkerheten 
påverkas negativt. Ytterligare information finns här: 
https://www.trafikverket.se/for‐dig‐i‐branschen/Planera‐och‐
utreda/samhallsplanering/Sakerhet‐ochkonflikter/Master‐och‐vindkraftverk/ 

 
 Skyddsvärda träd ska skyddas vid anläggningsarbeten. Även trädens rotsystem 

måste skyddas mot skador, till exempel till följd av uppläggning av massor och 
att man kör över dem med tunga maskiner. Detta görs lämpligen genom att ett 
område runt trädstammen, minst lika stort som trädkronans utbredning, spärras 
av med fysiska körhinder och att uppläggning av massor eller annat inte tillåts 
innanför dessa. Se även bilagan om hur man skyddar träd vid arbeten.  
 

 Vid byggnation av masten bör så få träd som möjligt tas ner för att skogens 
rekreationsvärden ska påverkas så lite som möjligt. Blir ytan väldigt öppen och 
solexponerad kommer mycket sly växa upp i området, detta kan ge ett ovårdat 
intryck av platsen och upplevas negativt för områdets besökare.  
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 Vid grundläggning behöver hänsyn tas till risken för framtida översvämning och 
vidta de försiktighetsmått som behövs för att säkerställa människors hälsa och 
säkerhet. 
 

 Marken kan vara förorenad, miljöförbundet har tillsyn över detta, ni ska följa  
miljöförbundets uppmaningar i yttrandet. 
 

 Beroende på provtagningsresultaten kan de planerade åtgärderna omfattas av 
anmälningsplikt enligt 28 § i Förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Anmälan ska i så fall göras till miljöförbundet. Krav på särskilt 
omhändertagande av massor kan komma att ställas. 
 

 Hindermarkering skall ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter, 
TSFS 2013:9 (omtryck av 2010:155). I de fall som hinderytor enligt ICAO Annex 
14 genomträngs, skall TSFS 2010:135 följas. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-30 
Ansökan, inkommen 2019-10-25 
Situationsplan, inkommen 2020-02-17 
Karta, inkommen 2019-10-25 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2019-10-25 
Yttrande från sjöfartsverket, inkommit 2020-02-20  
Yttrande från miljöförbundet, inkommit 2020-02-26 
Yttrande från Trafikverket inkommit 2020-03-10 
Yttrande från Ronneby flygplats inkommit 2020-0311 
Yttrande från Länsstyrelsen angående kulturmiljö inkommit 2020-03-05 
Beslut från Länsstyrelsen med bilagor, inkommit 2020-02-17 
Yttrande från luftfartsverket, inkommit 2020-03-04 
Yttrande med erinran XXX, inkommit 2020-03-02 
Yttrande med erinran XXX, inkommit 2020-03-13 
Yttrande med erinran XXX, inkommit 2020-03-15 
Yttrande med erinran XXX, inkommit 2020-03-17 
Yttrande med erinran XXX inkommit 2020-03-14 
Yttrande med erinran XXX inkommit 2020-03-13 
Sökandes svar på yttranden, inkommit 2020-03-27 
Fotomontage inkomna, 2020-03-09 
Informationsblad från strålsäkerhetsmyndigheten, inkomna 2020-03-20 
Yttrande från lagfaren ägare inkommit, 2019-11-08 
Yttrande från markförvaltare, inkommit 2020-04-09 
Yttrande från byggherren, 2020-04-13 
 
Yrkanden 
 
Jan Bremberg (S) yrkar, med instämmande av koalitionens ledamöter, på att nämnden 
ska bevilja ansökan. 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag, koalitionens yrkande. Han 
ställer yrkandet under proposition och finner nämnden besluta i enlighet med detsamma.  
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 
 Tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
 Handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 Teknisk beskrivning –grundläggning  
 Plan för hur skyddsvärda träd ska skyddas 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta Thomas Norman 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: Net4mobility HB c/o Netel AB, Pontonjärvägen 10, 961 43 
Kontrollansvarig: XXX 
Granne: XXX 
Granne: XXX 
Granne: XXX 
Granne: XXX 
XXX 
XXX 
 
Avgift: 30 507 kronor   Attest: 611-311-2021-670, 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 91 XXX Utvändig ändring och tillbyggnad av flerbostadshus 2020/1137 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja ansökan om bygglov med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Jäv 
 
På grund av jäv deltar inte Magnus Olsson (M) och Ulrika Berggren (SD) i 
handläggningen i detta ärende. 
 
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 och tillbyggnad av fläktrum på sex flerbostadshus på 
fastigheten Alingsås 28. Fasadändringen avser rivning av befintliga tegelfasader på 
husens långsidor. Ny fasad föreslås kläs med skiffer i en rödbrun kulör. Materialet skiffer 
är ett naturmaterial av sten. Teglet bevaras på husets gavlar. Fönster och fönsterdörrar 
byts till aluminiumklädda träfönster som utvändigt lackas i gråbrun kulör (Ral 8019). 
Invändigt ändras kulören på fönster från brunbetsat till vitt. Entrépartier byts till 
aluminium. Fasader kring entréer, balkonger och uteplatser kläs med ny träpanel i 
rödbrun kulör, NCS S 6020-R. Plåttak byts till svart papptak. På tak monteras solpaneler 
och fläktrum byggs för att möjliggöra installation av nya frånluftsaggregat. Påbyggnaden 
kläs i rött skiffer likt övriga fasader. Balkongfronter i betong med frilagd sjösten i ytan 
behålls. Längs husens kortsidor utgörs balkongernas yttre gavlar av grå betongelement, 
dessa lagas och målas i ljusgrått. 
 
De berörda byggnaderna, sex lamellhus orienterade runt två gårdar, är flerbostadshus 
byggda 1972 och ritade av Hanna Victorsson. Deras utformning är tidstypisk och 
karaktäriseras av Hannas tydligt minimaliska stil med utgångspunkt i funktionalismen. 
Byggnaderna är, med sina platta tak och låga socklar, skarpa i sin form och relativt rena 
från detaljer. Området har en tydlig karaktär, mycket tack vare den sammanhållna 
färgskalan, en kombination av mörkbrunt skånskt tegel, brunbetsat trä och de kraftiga 
balkongräckena i betong och sten. Husen är till det yttre välbehållna och väldigt små 
förändringar har gjorts sedan de byggdes.  
 
Nu aktuell åtgärd föranleds av att husen behöver renoveras. Sökanden framhåller stora 
problem med en otät fasad och kondensbildning på utfackningsväggar vilket har medfört 
svartmögel på delar av trästommen, gips och isolering. Husens långsidor är idag 
uppbyggda av en träregelstomme på 95 mm, eternitskiva och tegel. För att förbättra 
inomhusklimatet och minska energianvändningen önskar sökanden att öka väggens 
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isolerande skikt. Att tilläggsisolera inifrån kompliceras av husens värmesystem som då 
måste dras om samt att detta skulle ha stor påverkan på de boende. Gavlarna på husen 
är av betong och därför möjliga att bevara i befintligt skick. 
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska ändringar av en byggnad alltid utföras varsamt så 
att hänsyn tas till dess karaktärsdrag och så att dess tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara. Fastigheten ligger 
inom rutnätsstaden där riksintresse för kulturmiljö råder. Kravet på varsamhet vid 
ändring (8:17 PBL) ska därför beaktas särskilt noga då fastigheten är klassificerad i 
Bevarande- och utvecklingsplanen som Fastighet med visst kulturhistoriskt värde. 
Byggnaderna representerar en yngre och något mer storskalig arkitektur men planens 
syfte är att bevara och varsamt utveckla rutnätsstadens alla årsringar. 
 
Husen har ett mycket högt och synligt läge i centrala Karlshamn. Det bör därför ställas 
höga krav på förslagets kvalité och anpassning till byggnaderna och stadsrummet. 
Aktuellt förslag är en kombination av anpassning till husens befintliga karaktär samt en 
önskan att förbättra deras tekniska egenskaper och att därigenom förlänga deras 
livslängd. Skiffer är ett naturmaterial som, likt teglet, ger fasaden ett livfullt uttryck då 
varje stenskiva är unik och uppfattas olika beroende på ljus och färgsättning i den 
omgivande naturen. Skiffer bygger mindre än tegel och det möjliggör att fasadens 
tjocklek bibehålls vilket gör att taket kan behålla sin karaktäristiska, enkla utformning. 
Fasader kring entréer, balkonger och uteplatser behåller stående och liggande träpanel. 
Panelen målas i en kulör som går i samma ton som den rödbruna skifferfasaden. 
 
Bedömning har gjorts att tillbyggnaden på tak inte påverkar byggnadshöjden. Alltså 
föreligger ingen avvikelse mot planen. Däremot kommer fläktrummen bli synliga både på 
kort och långt avstånd. Föreslagen utformning utgår ifrån byggnadernas enkla former 
och är utformade utan takfötter och med fasader i skiffer.  
 
Bedömning har gjorts att aktuellt förslag utgår ifrån husens befintliga karaktär vad gäller 
material och färgval. Det kommer innebära en stor förändring att byta ut stora delar av 
teglet men då detta ersätts av ett ”levande”, hållbart material som skiffer och att 
träpanelen till stora delar finns kvar, visar förslaget förståelse för vad som ger husen 
deras karaktär.  
 
Förslag på nya fasadmaterial är välstuderat. Åtgärden bedöms som varsam (enligt 8:17 
PBL) och påverkar inte byggnadernas karaktärsdrag negativt. Sammantaget bedöms 
åtgärden vara förenlig med förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 30 § (2010:900).  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-01, reviderad 2020-04-07 
Ansökan, daterad 2020-03-24 
Situationsplan, inkommen 2020-03-31 
Plan- och fasad- och detaljritningar, inkomna 2020-04-06 
Visualisering av förslag, daterad 2020-04-06 
Kulturhistoriskt underlag, inkommet 2020-03-31 
Bilder från JSB och Torkovent, inkomna 2020-03-31 
Tolkning mikrobiologi, inkommen 2020-03-31 
Sökandens sammanställning av provtagning på Möllebacken, inkommen 2020-03-31 
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För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN 
 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 
 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 handläggande tjänsteman med förslag på tider 
för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Karlshamns bostäder, Kyrkogatan 21, 37421 KARLSHAMN  
Kontrollansvarig: XXX, Kurpromenaden 2, 37236 RONNEBY 
 
Avgift 49 000 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 92 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ärendet utgår. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutar att ärendet utgår från dagens sammanträde på grund av tidsbrist. 
Informationen samlas under punkten vid nästa sammanträde.  
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§ 93 Redovisning av delegationsbeslut april 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 2020-03-04 – 2020-03-31. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2020-03-04 – 2020-03-31 
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§ 94 Underrättelser från Lantmäteriet april 2020/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas. 
 
2020-03-06  XXX  Avstyckning – avslutad 

förrättning K18455 
 

2020-03-18  XXX  Avstyckning – avslutad 
förrättning K19447 
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§ 95 Handlingar för kännedom april 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2020-03-05 – 2020-03-31 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom april. 
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§ 96 Beslutsuppföljning april 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 31 mars 2020  
Ärenderapport mätning 2020-03-30 
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§ 97 Information och utbildning om digitalt videosystem  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen videomöte till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Revidering av arbetsordningen för styrelse och nämnder har reviderats för att möjliggöra 
för distanssammanträden. Nämnden informeras i hur modulen för att ansluta till 
videomöten används.  
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§ 98 Stampens Trädgård 2, Tidsbegränsat bygglov för tält i 6 månader 2020/913 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att föreslå att ansökan avslås med stöd av 2 kap. 6 och 9 §§  Plan- och bygglag 
(2010:900). 
 
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 2020-05-13. Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till 
byggnadsnamnden@karlshamn.se senast 2020-05-11. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält på fastigheten Stampens 
trädgård 2 under perioden 1/10-31/3 2021. Syftet är att anordna event i tältet. Tältet har 
måtten 20x30 meter och upptar därmed en yta på marken som är 600 kvm. Nockhöjden 
är 6,20 meter, byggnadshöjden är 3 m. Tältet har vit kulör.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B19. Åtgärden bedöms förenlig med denna. 
Byggnadsnämnden har därför inte hört grannar, berörda har ändå inkommit med 
yttranden med erinran. Remiss har skickats till Räddningstjänsten västra Blekinge och 
till Miljöförbundet Blekinge väst.  
 
XXX och XXX som bor på XXX har inkommit med ett yttrande. De bor i direkt anslutning 
till Best Western och upplever sådana bullernivåer att de inte kan bo i hemmet eller 
bjuda gäster och föra ett samtal i normal samtalston  
när evenemangen pågår. Att i ett tält, med omgivande bostadsbebyggelse, spela hög 
discomusik till mellan 02.00 och 03.00 om nätterna kan omöjligt vara förenligt med 
miljöbalkens bestämmelser skriver de. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens 
ansvar att arbeta förebyggande så att besökare eller närboende inte utsätts för skadliga 
ljudnivåer eller bullerstörningar. Att en verksamhetsutövare då väljer en tältduk för att 
dämpa buller är synnerligen oaktsamt. De vill poängtera att klagomålen inte gäller t ex 
trubadurkvällarna där evenemang pågår till kl. 22 eller 23. Dessa är vi endast positiva till 
då det både är viktigt och trevligt att det erbjuds nöjen och aktiviteter i kommunen.  
Att inte kunna vistas i sitt hem utan bli tvungen att åka iväg på helgerna för att kunna 
sova (vilket var fallet i december/januari) – det är helt enkelt oacceptabelt.  
 
Det har kommit in två stycken yttranden med erinran. XXX som bor på XXX, skriver att 
eventverksamheten är mycket störande på grund av den orimligt höga ljudvolymen, vid 
vissa tillfällen så sent som till kl. 03.00 på natten. Musiken och basljudet är så 
genomträngande att det skapar vibrationer inne i huset.  
 
Bygglovet avser tält utan adekvat ljudisolering och nu i sommar ett öppet tält med 
utomhusscen. Att bedriva denna typ av verksamhet i en byggnad som består av en tunn 
tältduk har visat sig vara en stor olägenhet för oss som bor i närområdet. Detta är tänkt 
att pågå under sammanlagt 7 månader och är därmed inte någon tillfällig verksamhet 
som man kan ha överseende med och ”ta sig igenom” skriver han. 
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Miljöförbundet skriver i sitt remissyttrande att verksamhetsutövaren tidigare har anordnat 
event på fastigheten i liknande tältbyggnad som bygglovet nu gäller. Miljöförbundet 
mottog då ett flertal klagomål från närboende gällande buller och höga ljudnivåer från 
verksamheten. Miljöförbundet bedömer därmed att denna typ av verksamhet kan 
innebära risk att närboende störs och därmed utgöra en olägenhet för människors hälsa. 
Folkhälsomyndighetens riktvärde för musik är strängare än för andra ljud eftersom ljud 
från musik som tränger in i bostaden ofta upplevs som mer störande än annat ljud vid 
samma dBA-nivå. En förklaring är att ljudet går att känna igen och identifiera. En annan 
orsak kan vara att basljudet från musiken sprids i byggnaden eftersom låga frekvenser 
dämpas dåligt av väggar, golv och tak. (se yttrandet i sin helhet)  
 
Räddningsförbundet Blekinge Väst skriver i sitt yttrande att grundkravet för att ett 
tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader ska erhållas är att 
byggnaderna uppförs med ett avstånd som överstiger 8 meter. Det anses inte lämpligt 
att tältet placeras precis intill hotellbyggnaden. Dels för risken för brandspridning mellan 
tält och byggnad men även för att utrymningsmöjligheterna från byggnaden påverkas 
(se yttrandet i sin helhet) 
 
Nämnden föreslår avslag på ansökan med stöd av 2 kap. 6 och 9 §§ Plan- och 
bygglagen (2010:900) då Räddningstjänsten lämnat yttrande att brandföreskrifter inte 
uppnås. Bedömning görs att uppförande av tält på fastigheten väsentligt ökar risk för 
uppkomst och spridning av brand mellan tält och hotellbyggnad vilket medför fara för 
människors hälsa. Närboendes yttranden om ljudproblematik bedöms därutöver kunna 
vara en olägenhet i enlighet med 2 kap. 9 § Plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Upplysningar 
 
På grannfastigheten Stampens Trädgård 1 har det bedrivits handelsträdgård. Om 
uppförandet av tälten medför schaktarbete och det uppkommer överskottsmassor, ska 
dessa provtas, för att säkerställa att massorna hanteras på rätt sätt och av rätt 
mottagare. I det fallet bör verksamhetsutövaren kontakta miljöförbundet, så att 
representativa prov tas ut och analyseras på relevanta parametrar. 
 
Verksamheten kan bedrivas under förutsättning att ljudnivåerna inte överstiger 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) och höga 
ljudnivåer (FoHMFS 2014:15). Riktvärde för bostadsrum är 25 dB för ljud med hörbara 
tonkomponenter och ljud från musikanläggningar, samt 30 dB ekvivalent ljud och 45 dB 
maximalt ljud. Riktvärde för lokaler och platser (ej bostäder) dit barn under 13 år inte har 
tillträde är 100 dB ekvivalent ljud och 115 dB maximalt ljud. Riktvärde för lokaler och 
platser dit både barn och vuxna har tillträde är 97 dB ekvivalent ljud och 110 dB 
maximalt ljud. 
 
Tältet ska vara besiktat och godkänt. Godkännandebevis ska finnas på plats under 
evenemangen och kunna visas upp. En samlingslokal ska ha obrännbara ytskikt vilket 
en godkänd tältduk har. Det är inte tillåtet att hänga upp tyger och annat brännbart som 
kan påverka brandskyddet i lokalen.  
 
Det är även viktigt att titta på hur uppvärmning av lokalen ska lösas och att 
verksamhetsutövaren kan visa på att en eventuell installation, av till exempel 
dieselvärmare, utförts på ett korrekt och säkert sätt.  
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I likande lokaler ställs det bland annat krav på utrymningslarm och det bör göra även här 
då det ju inte är mindre viktigt i ett samlingstält. Ett samlingstält som dessutom ska 
användas under lång tid och vid flera olika evenemang.  
 
Verksamheten ska följa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten med anledning av Corona.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-15 
Ansökan, inkommen  2020-03-13 
Situationsplan, inkommen 2020-03-13 
Plan- och fasad ritningar och inkomna 2020-03-13 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-03-21 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-03-22 
Yttrande från miljöförbundet inkommit, 2020-04-03 
Yttrande från Räddningstjänsten västra Blekinge, inkommit 2020-04-07  
 
Yrkanden 
 
Jan Bremberg (S) yrkar, med instämmande av koalitionens ledamöter, på att ansökan 
om bygglov ska avslås med hänvisning till Räddningstjänstens yttrande.  
 
Magnus Olsson (M) yrkar på att ansökan ska beviljas.  
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med koalitionens förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Nytäppets fastighet AB, Jannebergsv. 2, 37432, Karlshamn 
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§ 99 Stampens trädgård 2, tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält juli månad 

2020/995 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja tidsbegränsat bygglov för perioden 1 juli 2020 till och med 31 juli 2020 med 
stöd av 9 kap. 33 § Plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov på fastigheten Stampens trädgård 2, för 
uppförande av tält under perioden 1/7 -31/7 2020. Syftet är att anordna event i tältet. 
Tältet har måtten 20x10 meter och upptar därmed en yta på marken som är 200 kvm. 
Nockhöjden är 3.30 meter. Tältet har vit kulör.  
 
Fastigheten omfattas av detaljplan B19. Åtgärden bedöms förenlig med denna. 
Byggnadsnämnden har därför inte hört grannar, berörda har ändå inkommit med 
yttranden med erinran. Remiss har skickats till Räddningstjänsten västra Blekinge och 
till Miljöförbundet Blekinge väst.  
 
Det har kommit in två stycken yttranden med erinran. XXX som bor på XXX, skriver att 
eventverksamheten är mycket störande på grund av den orimligt höga ljudvolymen, vid 
vissa tillfällen så sent som till kl. 03.00 på natten. Musiken och basljudet är så 
genomträngande att det skapar vibrationer inne i huset.  
Bygglovet avser tält utan adekvat ljudisolering och nu i sommar ett öppet tält med 
utomhusscen. Att bedriva denna typ av verksamhet i en byggnad som består av en tunn 
tältduk har visat sig vara en stor olägenhet för oss som bor i närområdet. Detta är tänkt 
att pågå under sammanlagt 7 månader och är därmed inte någon tillfällig verksamhet 
som man kan ha överseende med och ”ta sig igenom” skriver han. 
 
XXX och XXX som bor på XXX har inkommit med ett yttrande. De bor i direkt anslutning 
till Best Western och upplever sådana bullernivåer att de inte kan bo i hemmet eller 
bjuda gäster och föra ett samtal i normal samtalston  
när evenemangen pågår. Att i ett tält, med omgivande bostadsbebyggelse, spela hög 
discomusik till mellan 02.00 och 03.00 om nätterna kan omöjligt vara förenligt med 
miljöbalkens bestämmelser skriver de. Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens 
ansvar att arbeta förebyggande så att besökare eller närboende inte utsätts för skadliga 
ljudnivåer eller bullerstörningar. Att en verksamhetsutövare då väljer en tältduk för att 
dämpa buller är synnerligen oaktsamt. De vill poängtera att klagomålen inte gäller t ex 
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trubadurkvällarna där evenemang pågår till kl 22 eller 23. Dessa är vi endast positiva till 
då det både är viktigt och trevligt att det erbjuds nöjen och aktiviteter i kommunen.  
Att inte kunna vistas i sitt hem utan bli tvungen att åka iväg på helgerna för att kunna 
sova (vilket var fallet i december/januari) – det är helt enkelt oacceptabelt.  
 
Miljöförbundet skriver i sitt remissyttrande att verksamhetsutövaren tidigare har anordnat 
event på fastigheten i liknande tältbyggnad som bygglovet nu gäller. Miljöförbundet 
mottog då ett flertal klagomål från närboende gällande buller och höga ljudnivåer från 
verksamheten. Miljöförbundet bedömer därmed att denna typ av verksamhet kan 
innebära risk att närboende störs och därmed utgöra en olägenhet för människors hälsa. 
Folkhälsomyndighetens riktvärde för musik är strängare än för andra ljud eftersom ljud 
från musik som tränger in i bostaden ofta upplevs som mer störande än annat ljud vid 
samma dBA-nivå. En förklaring är att ljudet går att känna igen och identifiera. En annan 
orsak kan vara att basljudet från musiken sprids i byggnaden eftersom låga frekvenser 
dämpas dåligt av väggar, golv och tak. (se yttrandet i sin helhet)  
 
Räddningstjänsten i Västra Blekinge har inget att erinra se deras upplysningar nedan. 
 
Byggnadsnämnden finner det lämpligt att ge tidsbegränsat lov då åtgärden uppfyller de 
förutsättningar som krävs för tidsbegränsat lov enligt 9 kap. 33 § plan och bygglagen 
(2010:900). Alla förutsättningar enligt 30-32 a §§  uppfyllds inte då byggnaden inte har 
god färg, form och materialsamverkan samt inte klarar energikrav för permanent 
byggnad. Då tältet ska stå uppställt en månad bedöms åtgärden pågå under en 
begränsad tid. 
 
Upplysningar 
 
På grannfastigheten Stampens Trädgård 1 har det bedrivits handelsträdgård. Om 
uppförandet av tälten medför schaktarbete och det uppkommer överskottsmassor, ska 
dessa provtas, för att säkerställa att massorna hanteras på rätt sätt och av rätt 
mottagare. I det fallet bör verksamhetsutövaren kontakta miljöförbundet, så att 
representativa prov tas ut och analyseras på relevanta parametrar. 
 
I ett samlingstält ska det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar med 
en bredd på minst 90 cm om personantalet är maximalt 150 personer. I det fall 
personantalet förväntas överstiga 150 personer ska utrymningsvägarna ha en bredd på 
120 cm. I detta fall finns inget personantal angivet. Enligt ritning finns det tre 
utrymningsvägar men bredden på dessa framgår inte. Oavsett personantal ska 
utrymningsvägarna alltid vara lätt öppningsbara och utmärkta med utrymningsskyltar.  
 
Är tältet avsett för fler än 150 personer ska det vara besiktat och godkänt. 
Godkännandebevis ska kunna visas upp under evenemanget.  
 
Brännbart material så som till exempel tyger får inte hängas upp i tak och på väggar.  
 
Handbrandsläckare ska placeras väl synlig i tältet.  
 
Verksamheten kan bedrivas under förutsättning att ljudnivåerna inte överstiger 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) och höga 
ljudnivåer (FoHMFS 2014:15). Riktvärde för bostadsrum är 25 dB för ljud med hörbara 
tonkomponenter och ljud från musikanläggningar, samt 30 dB ekvivalent ljud och 45 dB 
maximalt ljud. Riktvärde för lokaler och platser (ej bostäder) dit barn under 13 år inte har 
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tillträde är 100 dB ekvivalent ljud och 115 dB maximalt ljud. Riktvärde för lokaler och 
platser dit både barn och vuxna har tillträde är 97 dB ekvivalent ljud och 110 dB 
maximalt ljud. 
 
Verksamheten ska även följa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten med anledning av 
Corona.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-06 
Ansökan, inkommen 2020-03-13 
Situationsplan, inkommen 2020-03-13 
Plan- och fasad ritningar inkomna 2020-03-13 
Yttrande med erinran, inkom 2020-03-21 
Yttrande med erinran inkom 2020-03-22 
Yttrande från miljöförbundet inkom, 2020-04-03 
Yttrande från Räddningstjänsten västra Blekinge, inkom 2020-04-07  
 
Yrkanden 
 
Jan Bremberg (S) yrkar, med instämmande av koalitionens ledamöter, på att nämnden 
ska bevilja ansökan om tillfälligt bygglov. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag, koalitionens yrkande. Han 
ställer yrkandet under propositioner och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
yrkandet. 
 
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 

 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Nytäppets Fastighet AB, Jannebergsv. 2, 37432, Karlshamn 
Granne: XXX 
Granne: XXX 
Miljöförbundet Blekinge Väst, miljö- och hälsoskyddsinspektör Sofia Engzell, 
Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 5 300 kronor    611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
 
 
 


