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§ 100 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Stefan Sörensson (L) att justera protokollet. 
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§ 101 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med ändring enligt sammanfattning. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet planbesked Tärnö 1:34 och Tärnö 1:66 utgår vid dagens sammanträde. 
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§ 102 Besök av revisionen  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta frågor och svar till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Lars-Erik Johansson, lekmannarevisor besöker byggnadsnämnden och ställer ett antal 
frågor, både generella för alla nämnder och specifika för byggnadsnämnden. Nämndens 
presidium kommer längre fram att kallas revisorernas sammanträde för samtal kring 
ställda frågor.  
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic svarar på revisionens frågor, 
 
Sjukfrånvaron. Vilka åtgärder vidtas för sänkt sjukfrånvaro? 

Stadsbyggnadsavdelningen arbetar kontinuerligt med att sänka sjukfrånvaron. Stor vikt 
läggs därför på att medarbetare ska uppleva att de gör ett meningsfullt arbete med stor 
möjlighet att påverka det dagliga arbetet. Som medarbetare inom en myndighetsnämnd 
hanterar en tjänsteperson dagligen ärenden som rör olika lagar och förordningar. Det är 
därför väldigt viktigt att det finns möjlighet till kontinuerlig utbildning och uppdatering vad 
gäller lagändringar och utveckling inom sina respektive roller i syfte att behålla en god 
rättssäkerhet. Ömsesidig respekt mellan politiker och föredragande tjänstepersoner är 
en viktig och starkt bidragande faktor till bra arbetsmiljö och bidrar därmed till minskad 
sjukfrånvaro. 

Långtidssjukskrivna medarbetare följs upp genom upprättande av rehabiliteringsplaner i 
syfte att succesivt slussas tillbaka in i verksamheten. 

Prognosen visar på budget i balans (uppföljning per 29 febr.), vilka ev. svagheter finns i 
prognosen, med tanke på intäktsfinansieringen? 

Byggnadsnämndens intäkter baseras på antal inkomna ärenden inom bygglov, 
detaljplaner och grundkartaproduktion. Kommuninvånarnas och företagens benägenhet 
att starta byggnation är starkt beroende av rådande konjunktur. Det är därför svårt att 
veta hur intäktsbasen kommer att förändras framöver med tanke på Covid 19. För 
närvarande upplever inte stadsbyggnadsavdelningen att antal inkomna ärenden 
minskar. Vad gäller detaljplanering är det fördelaktigt att under lågkonjunktur upprätta 
nya detaljplaner och på så sätt skapa planeringsbuffert som gör det möjligt att bygga när 
konjunkturläget ändras. 

Under 2019 fanns det olika uppfattningar om vem som hade arbetsgivaransvaret för att, 

 Förebygga sjukfrånvaro 
 Anställningar och uppsägningar 
 Chefsutveckling och stöd till chefer (tidigare svårt att behålla chefer) 

Stadsbyggnadsavdelningens uppfattning är att det är tydligt vem har haft ansvaret för 
ovanstående punkter då det regleras genom mandat i delegationsordningen.  
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Specifika frågor 

Hur planerar nämnden inför den pågående pandemin? 

Byggnadsnämnden har skapat möjlighet till digitala nämndssammanträden och har 
ambitionen att korta ner mötestiden under pågående pandemi. Genom att PPT-
presentationen (med alla ärenden) tillgängliggörs dagen före sammanträdet har 
ledamöterna möjlighet att gå igenom densamma och vara mer förberedda inför 
respektive beslut.  

Verksamheten tillåter i större utsträckning arbete hemifrån för de som har möjlighet, 
personalen undviker att boka fysiska möten med konsulter utanför länet, med äldre 
kommuninvånare och vid interna möten bokas stora lokaler. Verksamheten har 
tillgängliggjort olika presentationer då de inte kan ha samrådsmöten i samband med 
större projekt mm.  

Hur har nämnden säkerställt en god kontrollmiljö vad gäller mutor och oegentligheter?  

Det finns gällande riktlinjer som upprättats av HR-enheten och som beslutats av 
kommunfullmäktige.  

Tydliga rutiner vid uppkomna situationer är att om en medarbetare har fått ett otillbörligt 
erbjudande av någon utomstående ska det tas upp med närmaste chef eller 
kommunledningsförvaltningens kansli, som därefter kan föreslå lämpliga åtgärder. 
 
Frågan tas alltid upp vid introduktionsmötet med nyanställda. 

Nämnden informeras när en situation uppstått och hur avdelningen har löst den. 

Sprids information om regelverk, riskanalys och kontroller till berörda medarbetare? 

Stadsbyggnadsavdelningen har regelbundna utbildningstillfällen gällande lagar och 
regler som rör avdelningens verksamhet. Byggnadsnämndens ledamöter erbjuds olika 
utbildningar och uppdateringar t ex Boverkets webbutbildningar som kompletteras med 
Karlshamns egna exempel. 

Hur samverkar nämnden med övriga verksamhetsgrenar? (t ex när det gäller 
Jannebergs gård).  

Samarbetet inom och utanför förvaltningen fungerar i huvudsak väl.  

I ärendet Jannebergs gård uppstod en kommunikationsmiss då pågående 
planprogrammets intentioner (som framfördes i form av en intern utredning till de 
inblandade) inte fanns med i underlaget när fastighetsenheten upprättade 
intressentanalys kring Jannebergs gård. I sitt ärende (som sedan beslutades i 
kommunstyrelsen) föreslog de rivning av gården. Då den interna utredningen visar att 
gården är värd att bevara utifrån kulturmiljöaspekter och rivningsbeslutet föregick själva 
arbetet med planprogrammet var det viktigt att kommunstyrelsen tog del av densamma. 
Inte minst då de beställt själva planprogrammet.  

Frågan har lyfts med inblandade chefer så att liknande situationer inte kan uppkomma i 
framtiden. Fastighetsenheten arbetar med en sk. projektmodell som innebär att samtliga 
intressenter måste höras och deras synpunkter behandlas i en sk. förstudie. Det innebär 
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att den interna utredningen kunde ha utgjort en bilaga i själva förstudien/ärendet och på 
så sätt blivit ett naturligt underlag inför kommunstyrelsens beslut. Konsekvent 
tillämpning av denna modell, bättre dialog och förståelse för varandras roller kommer att 
minska risken för att samma sak händer i framtiden.  

Stadsbyggnadsavdelningen anser att det är viktigt att föredragande tjänstepersoner och 
ansvariga för olika ärenden bereder dessa väl så att all känd fakta kommer fram innan 
ett beslut tas, oavsett beslutande instans. På detta sätt upprätthåller vi och värnar om 
den demokratiska processen samt skickliggör kollegor, våra folkvalda och oss själva och 
därmed skapar ännu bättre förutsättningar för välgrundade beslut.  
 

Klarar nämnden sina inriktningsmål? 

Nämnden klarar sina inriktningsmål förutom antal givna startbesked för nya bostäder. 
Det målet är svårt att styra, då det finns detaljplaner med privata beställare som trots 
lagakraftvunnen detaljplan inte startar någon byggnation. Sådana projekt råder inte 
byggnadsnämnden över. Överklagande av detaljplaner är en annan starkt bidragande 
faktor till att målet inte uppfylls.  

Får nämnden regelbunden information om budgetställningen? 

Nämnden får regelbunden information om budgetläget. 

Klarar nämnden att fullfölja utredningar som måste genomföras inför framtida 
exploateringar? 

Egna utredningar arbetas fram i enlighet med tidplan. När det gäller externa utredningar 
såsom naturinventeringar, dagvattenutredningar, vägstudier mm är vi beroende av 
konsulter och vår upphandlingsenhet. De brukar ta längre tid vilket påverkar våra 
tidplaner.  

Har nämnden upphandlat långtidskontrakt med ev. konsultföretag?  
 
Enskilda upphandlingar genomförs inför olika detaljplaner eller så används ramavtal när 
det är möjligt. När det gäller externa detaljplaner anlitas externa konsulter i större 
utsträckning vilket innebär att verksamheten enbart gör myndighetsdelen. Detta har varit 
ett önskemål från politiken. 
 
För närvarande saknas det en trafikingenjör, vilket innebär att utredningar och den typen 
av tjänster måste köpas in i större utsträckning än tidigare. Den tjänsten är viktig för 
stadsbyggnadsavdelningens verksamhet. 
 
Revisionen har tidigare även låtit nämndernas presidier göra en SWOT-analys. 
Revisionen ger därefter förslag på att skapa ökad tydlighet med fokus på risker och 
riskhantering. Tanken är att det ska ge en bättre och tydligare dialog mellan revisorerna 
och berörd nämnd, som också är anpassad till frågans betydelse.  
 
För byggnadsnämnden bedömde revisionen att den största risken är långsam 
digitalisering. 
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§ 103 Förslag till ny plan- och bygglovtaxa 2019/3775 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) samt 27 kap. 1 § 
miljöbalken (1998:809) godkänna redovisat förslag till Plan- och bygglovtaxa 2020. 
 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut om Plan- och bygglovstaxa, 
antagen av kommunfullmäktige KF § 69 daterat 2011-05-02, och att anta förslaget till 
Plan- och bygglovstaxa 2020 samt datum för ikraftträdande. 
 
att lägga till N-faktorn till tabellen för planbeskedsavgiften. 
 
att byta tabell för planavgift till föreslagen tabell under föredragning på 
byggnadsnämndens sammanträde 2020-05-13. 
 
Sammanfattning 
 
Den för Karlshamns kommun nu gällande Plan- och bygglovstaxa arbetades fram av 
SKL inför att Plan- och bygglagen (2010:900) skutte träda i kraft år 2011. Taxan 
tillhandahölls kommunerna innan Plan- och byggförordningen (2011:338) var färdig, 
vilket gjorde flera formuleringar och tabeller i taxan oanvändbara redan 2011. Därefter 
har ett antal författningsändringar gjort taxan än mer inaktuell och till vissa delar 
lagstridig. Med tiden har vi i fler och fler ärenden tvingats ta ut avgift genom 
tidsersättning eftersom taxans tabeller med en förutsägbar avgift inte längre kan 
tillämpas.  
 
Att ta ut en avgift för byggnadsnämndens verksamhet enligt 12 kap. 8 § PBL ska dels 
följa självkostnadsprincipen, där avgiften ska motsvara alla relevanta direkta och 
indirekta kostnader, utan att gå med vinst- och dels likställighetsprincipen som innebär 
att alla invånare ska behandlas lika. 
 
En stor del av byggnadsnämndens verksamhet och avgift härrör sig till bygglovsdelen, 
där avgiftens storlek i det specifika fallet ligger mellan två ytterligheter. Antingen tar 
byggnadsnämnden betalt för nedlagt tid i respektive ärende, likt principen för löpande 
räkning eller också bestäms avgiften i förväg där avgiften har kopplats till åtgärdens 
storlek eller uppskattad kostnad. De för- och nackdelar som ligger i avgiftens 
storleksfördelning mellan ytterligheterna låter jag byggnadsnämndens politiker själva 
tolka in. Självkostnadsprincipen förefaller dock inte ligga på ärendenivå utan på en nivå 
som snarare är kopplad till exempelvis ett budgetår. Det sistnämnda styrks utav 
gällande taxa som SKL tillhandahöll 2011, vilken är starkt kopplad till en förutsägbar 
avgift som är baserad på byggnadens storlek. Att vi nu allt oftare måste beräkna 
avgiften utifrån nedlagd tid, s.k. tidsersättning, gör avvikelsen från övrig gällande taxa 
ännu mer ologisk. 
 
2014 kom en ny plan- och bygglovstaxa från SKL som i större utsträckning byggde på 
nedlagd tid för ärenden indelade schabloner. SKL:s 2014-taxa innebar stora 
avgiftshöjningar för små åtgärder och stora avgiftssänkningar för stora åtgärder. 2014-
taxan gillades inte i Karlshamns kommun och har därför inte använts här. 
 
Rubricerat förslag till ny taxa bygger på SKL:s 2011-års taxa och innehåller små 
ändringar i avgifternas storlek. Däremot kan taxa-förslaget hantera alla de 
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författningsändringar som skett sedan 2010 och det som tidigare har varit fel eller inte 
relevant, har tagits bort. Vidare har matematiska justeringar gjorts för att rätta till 
ologiska konsekvenser samt att språkliga korrigeringar har gjorts för att tillämpningen av 
taxan ska vara mer rättssäker men också lättare att förstå. Några orimliga avgifter har 
justerats, några lokala förutsättningar har beaktats och några justeringar har gjorts för 
ett rättvisare avgiftsuttag. Avgifts-trappstegen har blivit fler med mjukare intervall och det 
finns en konsekvent skillnad i en bygglovsavgifts storlek, beroende på en byggnads 
komplexitet. 
 
Avgifternas storlek kommer fortsättningsvis att följa ändringar i prisbasbelopp enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Justeringsfaktor N föreslås vara oförändrad 
1,05. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28 
Förslag till ny Plan- och bygglovtaxa 2020, rev 200511 
Gällande Plan och bygglovstaxa, går text tas bort, rev 200511 
Avgiftsjämförelse 
Förkortningar förtydligas 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 104 Planbesked Tärnö 1:34 och Tärnö 1:66 2020/870 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ärendet utgår vid dagens sammanträde.  
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§ 105 Detaljplan för del av Karlshamn 3:3 m.fl. - beslut om samråd 2018/3578 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2020-04-28, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs. 
 
Sammanfattning 
 
2018 förvärvade Karlshamns kommun delar av fastigheten Karlshamn 3:3 (tidigare 
Frostenstorp 4:1) i Strömma. Fastigheten har ett strategiskt fördelaktigt skyltläge längs 
med E22 och bedömdes vara en bra plats att utveckla kommunen med verksamheter 
och eventuellt bostäder. En beställning av detaljplan inkom 2018-10-15 från 
kommunstyrelsen om att utveckla fastigheten enligt beskrivningen ovan. Planbeskedet 
beslutades positivt i byggnadsnämnden den 5 december 2018.  
 
Uppdraget var från början att pröva möjligheten att utveckla området med kontor, 
verksamheter, småindustri och eventuell bostäder i områdets norra del (se bild från 
ansökan). Denna utveckling krävde dock vidare utredningar gällande hur området skulle 
angöras då det inte finns någon väg in i området idag.   
 
Under 2019 genomfördes en trafikutredning där aktuell angöring var en del av 
uppdraget. Det framgick då att en ny anslutning skulle kräva inlösen av närliggande 
fastigheter och att summan skulle uppnå över 10 miljoner kronor för genomförande av 
angöringen samt inlösen.  
 
Samtidigt har utvecklingen i Duveryd tagit fart (cirka 2,5 kilometer västerut) och behovet 
av verksamhetsytor i Strömma har minskat. Därför beslutades, efter dialogmöten med 
kommunledningen, att ändra inriktning på detaljplanen och endast planera för bostäder i 
områdets norra del. Genom den ändrade inriktningen kan befintliga vägar nyttjas och 
ingen inlösen av privatägda fastigheter krävs. Däremot finns fortfarande möjlighet att i 
framtiden utveckla en ny detaljplan i södra delen av området med verksamheter, om 
behovet åter ökar.  
 
Bostäderna föreslås i olika former mellan 2 och 3 våningar. Mer information om själva 
planförslaget finns i planbeskrivningen. Förslaget bedöms vara i enlighet med 
översiktsplanen och väntas inte leda till någon betydande miljöpåverkan. 
  
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 
Plankarta, daterad 2020-04-28 
Planbeskrivning, daterad 2020-04-28 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-04-28 
Trafikutredning Janneberg & Strömma, WSP, daterad 2019-05-24 
Naturvärdesinventering, Sweco, daterad 2019-12-13 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Mark och exploateringsingenjör Michael Mårtensson  
Ekonom Ann-Sofi Johansson 
Planarkitekt Anna Lyggemark 
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§ 106 Planändring Västerport Karlshamn 6:1 och 7:1 - beslut om att starta upp 

detaljplan 2020/656 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att uppdra till stadsbyggnadsavdelningen att starta planarbetet avseende ändring av 
detaljplan A364 (del av Karlshamn 6:1 och 7:1, Västerport) i Karlshamn, Karlshamns 
kommun. 
 
Sammanfattning 
 
17 februari 2020 ansökte Karlshamns kommun om planändring för del av detaljplan 
A364 (Västerport). Ansökan behandlades inte som planbesked utan togs in direkt som 
planbeställning eftersom ansökan kom direkt från stadsbyggnadschefen. Nu föreslås att 
byggnadsnämnden tar beslut om att stadsbyggnadsavdelningen påbörjar planarbetet. 
 
Ändringen berör nya höjder på föreslagen väg för att minska mängden sprängning som 
måste göras för att resterande delar av planen ska kunna genomföras.  
  
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planändring. Delegationsbeslut daterat 2020-02-17 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic  
Planarkitekt Anna Lyggemark 
Ekonom Ann-Sofie Johansson 
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§ 107 XXX - Lokaliseringsprövning/förhandsbesked för nybyggnad av 

tvåbostadshus, avstyckning, 2020/735  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) avslå på ansökan om 
förhandsbesked. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om förhandsbesked har 
sökanden fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Ett 
yttrande från sökanden inkom 2020-05-08. 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 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 
Yttrande från sökande tillsammans med foto 1 och foto 2, inkom 2020-05-08 
 
Yrkanden 
 
Magnus  Olsson (M) och Görgen Lennarthsson (SD) yrkar bifall med motiveringen att 
det redan finns avstyckade tomter på platsen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden beslutar att avslå 
ansökan i enlighet med tidigare förslag.  
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
 
Avgift 3 000 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 108 Karlshamn 5:39 Kolleviks Camping Olovligt: markarbete, skövling av 

stengärdsgårdar och nedtagning av träd. 2020/771 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
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 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 föreslagit påförande av 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. 
 
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 startbesked 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 
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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 
detaljplanen tagits bort, att beskärning skett på träd på kommunens naturmark samt att 
vissa träd bedöms ha stamkvistats och beskurits 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 egen 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 ofullständig 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. 
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Beslutsunderlag 
 

1. Tjänsteskrivelse 
2. Situationsplan med inmätta schaktade areor 
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 
26. Förtydligande: Collage med bilder på olovligt markarbete 
27. Förtydligande: Collage 1 av 2 med bilder på hur det såg ut innan olovligt 

markarbete 
28. Förtydligande: Collage 2 av 2 med bilder på hur det såg ut innan olovligt 

markarbete 
29. Yttrande från Länsstyrelsen, samråd ska ske innan stenmurarna rörs, inkom 

2020-05-11 
 
Beslutet skickas till: 
 
Byggherren: My Camping I Sverige Ab, Box 7, 374 21 Karlshamn 
 
Avgift 90 579 kronor    611-311-2021-687. Attest:  
 
(faktura skickas separat) 
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§ 109 Karlshamn 5:39 Marklov 2020/980 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ge nämndens ordförande i delegation att fatta ett ordförandebeslut i ärendet. 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om marklov har sökanden 
fått möjlighet att yttra sig om det innan nämnden fattar beslut i ärendet. Ett yttrande från 
sökanden inkom 2020-05-06. Yttrandet ändrar nämndens bedömning i ärendet. 
 
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 tagits 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 lite 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 
bedöms ha stamkvistats och beskurits 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. 146 m2 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 
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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. 
 
Ett yttrande med kompletteringar inkom från sökanden 2020-05-06. Yttrandet ändrar 
nämndens bedömning i ärendet. Förutsättningar har ändrats till följd av inkomna 
kompletteringar, vilket gör att ansökan om marklov nu kan prövas för ett eventuellt 
positivt beslut. För att vidare handläggning av ärendet ska ske snarast möjligt gör 
nämnden bedömningen att det är lämpligt att ge nämndens ordförande i delegation att 
fatta ett ordförandebeslut i ärendet. 
 
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 
Planbeskrivning för skyddade träd och för skyddad stengärdsgård          
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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  
Tillägg till tjänsteskrivelse 2020-04-28, Marksektion M-06 
Tillägg till tjänsteskrivelse 2020-04-28, Marksektion M-01 
Tillägg till tjänsteskrivelse 2020-04-28, Marksektion M-02 
Tillägg till tjänsteskrivelse 2020-04-28, Marksektion M-03 
Tillägg till tjänsteskrivelse 2020-04-28, Marksektion M-04 
Tillägg till tjänsteskrivelse 2020-04-28, Marksektion M-05 
Kompletterande ritningar till marklovsansökan 
Tillägg till tjänsteskrivelse 2020-04-28, Fel kartunderlag byggherren fått efter avseende 
marklovspliktiga träd 
Tillägg till tjänsteskrivelse 2020-04-28, situationsplan för trädfällning utan marklov 
Tillägg till tjänsteskrivelse 2020-04-28, Föreläggande 3 om komplettering av 
marklovsansökan 
Tillägg till tjänsteskrivelse 2020-04-28, Förtydligande situationsplan tillhörande 
föreläggande 3 
Yttrande från Länsstyrelsen, samråd ska ske innan stenmurarna rörs, inkom 2020-05-11 
 
Beslutet skickas till 
 
My Camping i Sverige AB, Box 7, 374 21 Karlshamn 
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§ 110 XXX Nybyggnad av komplementbyggnad 2020/1064 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kapitlet § 31b 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! 
 
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 nybyggnad av komplementbyggnad i fastighetsgränsen så nära inpå 
huvudbyggnaderna som 1,5 m. Placeringen är vald med tanke på att det är svårt att 
placera komplementbyggnad på annat sätt med tanke på hur tomterna är bebyggda. 
Maximalt tillåten bebyggd area på fastigheten XXX överskrids med 28,5 m2 på denna 
fastighet vilket motsvarar +18,5%. Maximalt tillåten byggyta är ¼ tomtstorleken vilket 
motsvarar 156 m2. Totalt bebyggd yta blir med komplementbyggnaden 185 m2.  
 
Berörda grannar har hörts utan erinran eftersom komplementbyggnaden leder till denna 
mindre planavvikelse. Enligt detaljplanen är det okej att frångå avstånd till gräns om en 
ändamålsenlig bebyggelse ordnas och brandsäkerheten ej eftersättes. 
Bygglovsansökan har skickats till räddningstjänsten som har yttrat sig med erinran att 
brandskyddsbeskrivning krävs med tanke på risken för brandspridning mellan 
bostadshusen och komplementbyggnaden. Sammantaget bedöms detta som en mindre 
avvikelse från gällande detaljplan A 140 från år 1956. 
 
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  

 att brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan, daterad 2020-03-19 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, diarieförda 2020-03-20 
Situationsplan, diarieförd 2020-03-20 
Yttrande från räddningstjänsten med bild från platsen, daterat 2020-04-15, ska beaktas 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: XXX  
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Sökande: XXX 
 
Avgift 9615 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 111 XXX Tillbyggnad av vinterbonat uterum och installation av eldstad och 

rökkanal 2020/703 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kapitlet § 31b 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! 
 
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 tillbyggnad av enbostadshus med vinterbonat uterum samt installation av 
eldstad. Maximalt tillåten bebyggd area på fastigheten överskrids med 15,6 m2 genom 
denna tillbyggnation vilket motsvarar +9% överyta. Maximalt tillåten byggyta för 
huvudbyggnad är 180 m2 och med tillbyggnaden blir det 195,6 m2 huvudbyggnad. En 
liten del av tillbyggnaden, (3,5 m2, 8% av tillbyggnaden), hamnar på mark som enligt 
detaljplanen endast får bebyggas med bygglovsbefriad komplementbyggnad. Berörda 
grannar har hörts utan erinran eftersom tillbyggnaden medför en mindre planavvikelse. 
Sammantaget bedöms detta som en mindre avvikelse från gällande detaljplan B 86 från 
år 2010.  
 
Upplysningar om krav som gäller för eldstaden som avses installeras 
 
Eldstaden bör vara CE-märkt eller motsvarande. Skorstenar för eldstäder med 
märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över 
taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger. 
 
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  

 U-värden för golv, väggar, tak och fönsterpartier som understiger u-värden enligt 
BBR 9:92. Detta eftersom uterummet avses värmas till mer än till + 10 grader 

 Redovisning av hur tillbyggnaden utformas för att uppfylla kravet enligt 
detaljplanen på radonskyddat byggande med hänvisning till BBR 6:23. 

 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan, diarieförd 2020-02-20 
Fasadritning väster, diarieförd 2020-03-17 
Fasadritning söder, diarieförd 2020-02-20  
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Fasadritning öster, diarieförd 2020-02-20 
Planritning, diarieförd 2020-02-20 
Situationsplan, diarieförd 2020-02-20 
Situationsplan passad med detaljplan, diarieförd 2020-03-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökande: XXX 
 
Avgift 9615 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 112 Detaljplan för Städet 5- beslut om samråd 2019/61 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till samrådshandling, 
daterat 2020-04-28, och till denna hörande handlingar 
 
att ge stadsbyggnadsavdelningen i uppdrag att genomföra samråd enligt 5 kap. 11 § 
plan- och bygglagen (2010:900) 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms få betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och att en MKB därför inte krävs. 
 
Sammanfattning 
 
Planarbetet syftar till att ändra detaljplanen för fastigheten Städet 5. Syftet med 
ändringen är att ta bort gällande tomtindelning för Städet 5, fastställd 3 januari 1931, för 
att möjliggöra förändring av fastighetens gränser och därmed köp av kommunal mark i 
anslutning till fastigheten Städet 5. Aktuell mark för köpet utgörs av del av fastigheterna 
Städet 11 och Karlshamn 6:1. 
 
Ändringen berör endast Städet 5 och kommer inte innebära någon förändring av 
markanvändningen då inga förändringar görs på plankartan. Fastigheterna Städet 5, 
Städet 11 och del av Karlshamn 6:1 är planlagda för bostadsändamål, friliggande hus. 
På Städet 5 ligger idag ett enbostadshus byggt år 1956. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte ha betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, behövs därför inte.                                                                      
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28 
Planbeskrivning, daterad 2020-04-28 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-04-21 
Plankarta med bestämmelser, inkl. stadsplanebestämmelser, för stadsplan för del av Kv 
Vinkeln och Städet i skala 1:1000, fastställda 1974-10-04 (aktnr: 10-KAH-562) 
 
Beslutet skickas till 
 
XXX 
Mark- och exploateringsingenjör Liselott Skough 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
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§ 113 Planbesked för Reval 15 och 16 2020/548 
 
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 planläggning har den 6 februari 2020 inkommit från Lindström Property 
AB. Syftet med planläggningen är att planlägga fastigheterna Reval 15 och 16 för 
bostads-, handels- och kontorsändamål med större byggrätt än vad gällande detaljplan 
tillåter och ta bort tomtindelningen för att möjliggöra sammanslagning av de två 
fastigheterna. 
 
Översiktsplanen, Karlshamn 2030, antagen av kommunfullmäktige den 4 maj 2015, 
presenterar sju utvecklingsinriktningarna. För aktuellt område A1. Stadskärnan anges 
Stadsbebyggelse. Följande viljeinriktningar kan nämnas: 
 

 Eftersträva ett levande centrum för handel, kultur, service, näringsliv och 
utbildning. 

 Bygg funktionsblandat och öka bostadsinnehållet. 
 Värna och utveckla de kulturhistoriska värdena. 
 Främja god arkitektur och stadsbyggnad. 

 
Den ansökta planläggningen bedöms vara i enlighet med översiktsplanen under 
förutsättning att vederbörlig hänsyn tas till riksintresset Karlshamns stad. Karlshamns 
stad utgör riksintresse för kulturmiljövården enligt miljöbalkens 3 kap § 6. Till 
översiktsplanen hör ett tematiskt tillägg, Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns 
innerstad. Bevarande- och utvecklingsplanen avser att underlätta ett bevarande och en 
utveckling av den värdefulla kulturmiljön i Karlshamns riksintressanta innerstad. 
 
Reval 15 beskrivs i bevarande- och utvecklingsplanen som bostads- och affärshus från 
tidigt 1970-tal med enkel utformning och tidstypiska fasadmaterial. Reval 16 som 
affärshus från 1930-talet omgjort på 1970-talet, bland annat med tillskott av stora 
takkupor.  
 
Bebyggelsen är i bevarande- och utvecklingsplanen gulklassad, det vill säga bebyggelse 
med visst kulturhistorisk värde. Med bakgrund av att byggnaderna har en central 
placering inom riksintresset för kulturmiljövård bör sökanden i samband med kommande 
planarbete anlita en certifierad sakkunnig med byggnadsantikvarisk/ kulturhistorisk 
kompetens. Detta för att identifiera de regleringar som behöver göras i detaljplanen för 
att säkerställa ett bevarande av bebyggelsens kulturhistoriska värde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ansökan om planläggning, daterad 2020-02-04 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 
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Beslutet skickas till 
 
Sökanden Lindström Property AB, Boktryckargatan 1, 374  32 Karlshamn 
Stadsarkitekt/stadsbyggnadschef Emina Kovacic 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
 
Avgift 9 460 kronor      611-311-2020-689, Attest  
 
(faktura skickas separat) 
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§ 114 XXX Tillbyggnad, ändrad användning, invändig och utvändig ändring av 

flerbostadshus 2020/1050 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § 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 
 
Ansökan avser tillbyggnad, ändrad användning, ut- och invändig ändring på fastigheten 
XXX. Den del av fastigheten som berörs är hörnhuset i korsningen XXX. Byggnaden har 
delvis förstörts i en brand och då omfattande renovering krävs önskar fastighetsägaren 
samtidigt ändra användningen av bottenvåningen från restaurang till lägenheter. På plan 
två och tre sker större ändringar av planlösningen då lägenheterna omvandlas till 
etagelägenheter med invändiga trappor. Huset kommer efter förändringen att innehålla 
fem lägenheter. 
 
På fasaden in mot gården rivs ett trapphus och ersätts av en ny utvändig trappa och en 
loftgång. Mot gata byts stora glaspartier mot mindre fönster. Entrédörr som idag finns på 
hörnet av huset sätts igen men trappa och nisch behålls. Nya fönster i vitmålat trä. Tak, 
fasadmaterial och kulörer förändras inte. Bil- och cykelparkeringar finns på fastighetens 
innergård. 
 
Fastigheten ligger inom rutnätsstaden och är klassad som fastighet med högt 
kulturhistoriskt värde och dateras till senare delen av 1800-talet. Ena delen av 
byggnaden är välbevarad med tidstypisk panelfasad men den del som berörs av aktuell 
ändring har bevarad volym men fasaden har genom åren genomgått stora förändringar. 
Endast sockel, takform och bevarade attikagluggar avslöjar den äldre byggnaden. Detta 
hus är ett spännande exempel på modernisering i Karlshamn, dock har funkisfasaden i 
sin tur moderniserats med vippfönster av aluminium. Nu aktuell fasadändring är 
omfattande, men tar sin utgångspunkt i befintlig, tidstypisk fönstersättning och får därför 
anses som varsam och bedöms vara förenlig med gällande detaljplan (A67).  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28 
Ansökan, daterad 2020-03-19 
Bilaga ang. material på tak, inkommen 2020-04-28 
Situationsplan, daterad 2020-03-17 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, befintligt utseende, daterade 2020-03-17 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-05-13 

Sida 31(50) 

 
 
Planritning, bottenvåning, daterad 2020-04-21 
Planritningar, vån. 2-3, daterade 2020-03-17 
Fasad mot gård, daterad 2020-04-28  
Fasad mot gata, daterad 2020-04-21 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
 
 relevant kontrollplan för åtgärden har upprättats av byggherren och godkänts av BN 
 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 
 intyg från arbetstagarorganisation har lämnats in till BN 
 brandskyddsbeskrivning har godkänts av BN 
 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt 
samråd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider 
för samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att 
byggåtgärden är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 30594 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 115 XXX Nybyggnad av flerbostadshus 2020/559 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov. 
 
att fastställa XXX som kontrollansvarig. 
 
Upplysningar 
 
Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked och tidigast fyra veckor 
efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar! 
 
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från det att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Meddelande om kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar skickas till berörda grannar. 
 
I ärendet har berörda sakägare/grannar haft synpunkter som inte har tillgodosetts. Ett 
eventuellt överklagande ska skickas till Byggnadsnämnden, Karlshamns kommun, 374 
81 Karlshamn. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor 
från det att ni som sakägare/grannar fått detta beslut, för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av fyra marklägenheter med förråd på rubricerad fastighet. 
Den sammanlagda bruttoarean för bebyggelsen är ca 400 kvm. Infart ska ske från 
korsningen där XXX möter och övergår i XXX. Nordväst om tomten passerar en gång- 
och cykelväg. Parkering och sophantering redovisas i nordöst på fastigheten. 
 
Byggnaderna planeras att uppföras med vita fibercementskivor som sätts på klink och 
får på det sättet ett utseende som kan liknas vid liggande träpanel. På taket läggs 
grafitgrå betongpannor. Fasaden får ljusgrå fönster och foder. Husens entréer och 
uteplatser ligger något förhöja i förhållande till omkringliggande mark och tillgängliga 
entréer planeras att lösas med ramper. 
 
Fastigheten ligger utanför planlagt område och utanför sammanhållen bebyggelse. För 
området finns ett gällande förhandsbesked från 2020-01-22, dnr 2019/3422.  
 
Den tänkta fastigheten ligger precis utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten 
och avlopp men är tänkt att anslutas till kommunalt V/A. I ett yttrande i 
förhandsbeskedet såg Karlshamns energi inget hinder för att fastigheten ska kunna 
anslutas spill-, vatten- och dagvatten.  
 
Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter. Ett negativt yttrande har 
inkommit från granne på XXX, som framför att de starkt motsätter sig denna 
nybyggnation. 
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 
Ansökan, daterad 2020-02-06 
Nybyggnadskarta, inkommen 2020-03-24 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, daterade 2020-03-24 
Planritning med tillgänglig entré, daterad 2020-04-02 
Yttrande från granne, XXX, inkommit 2020-03-23 
 
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 
 alternativt energiförsörjningssystem har redovisats för 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: XXX 
Kontrollansvarig: XXX 
Granne med synpunkter: XXX 
Fastighetsägare: XXX 
 
Avgift 50 286 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 116 XXX Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/gästhus 2020/1065 
 
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 nybyggnad av garage/gästhus i huvudsaklig 
överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som anges på 
tomtplatsavgränsningskarta tillhörande beslut. 
 
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 nybyggnad av 
garage/gästhus på fastigheten XXX.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan är ianspråktaget på ett sådant 
sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  
 
Sökandes beskrivning av vilka värden som finns på platsen och hur de kan påverkas av 
åtgärden: Det har på platsen tidigare funnits byggnad sedan lång tid tillbaka. Bygganden 
revs nyligen pga. säkerhetsskäl. Fastigheten har varit bebyggd sedan innan 1975. 
Sökanden har redovisat kartor redovisande bebyggelsen från 1938. 
 
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. 
 
En strandskyddsdispens som sökts på annans fastighet kan ges av kommunen men den 
får inte användas/påbörjas om inte den som vill utföra åtgärden har rådighet över 
marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 
Ansökan, inkommen 2020-03-20 
Situationsplan, inkommen 2020-03-20 
Kartor, inkom 2020-03-20 
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Foton, inkom 2020-03-20 
Ritning, inkom 2020-03-20 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-04-09 
Tomtplatsavgränsningskarta, daterad 2020-04-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9933 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 117 XXX Strandskyddsdispens för rivning och nybyggnad av fridshus 2020/1241 
 
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 redovisad på till beslutet 
tillhörande tomtplatsavgränsningskarta. 
 
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 och 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten XXX.  
 
Platsen där dispens söks för är en arrendetomt på fastigheten XXX. Området har varit 
bebyggt med fritidshus i stor utsträckning sedan innan 1975. Aktuell arrendetomt har 
enligt flygfoton varit bebyggd sedan innan 1975. Ny byggnad ska innehålla två bostäder 
för fritidsboende.  
 
Som särskilt skäl har sökanden angett att området redan är ianspråktaget 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: Befintlig byggnad rivs och ny byggnad uppförs på platsen. Ny byggnad är lite 
större än den befintliga.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. De menar att trots att den nya byggnaden är lite större än den befintliga 
så påverkas den privatiserande effekten endast marginellt.  
 
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. 
 
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 2020-04-27 
Ansökan, inkommen 2020-04-06 
Situationsplan, inkommen 2020-04-06 
Foton, inkom 2020-04-06 
Ritningar (fasader, plan, sektion), inkom 2020-04-06 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-04-23 
Tomtplatsavgränsningskarta, daterad 2020-04-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX  
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9933 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 118 XXX Strandskyddsdispens för tillbyggnad av carport med gästrum 

2020/1126 
 
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 tillbyggnad av carport med gästrum samt ny gräsmatta i 
huvudsaklig överensstämmelse med handlingarna i ärendet. 
 
att som tomt till åtgärden får endast tas i anspråk den yta som finns angiven på till 
beslutet tillhörande tomtplatsavgränsningskarta. 
 
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 tillbyggnad av carport 
med gästrum samt ny gräsmatta 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. Strandskydd finns, enligt sökanden, med anledning av kräftdammar som de 
själva grävt på 1980-talet. De kan inte se att ansökt åtgärd kommer att påverka djur- och 
växtliv mer än de redan gör för de planerar att bygga på gräsmatta som klipps och där 
de dagligen befinner sig då det är en del av deras trädgård. Kräftdammarna är en del av 
deras verksamhet på ett mindre lantbruk utan vild natur. Marken runt dammarna betas 
av kor och sökanden rensar marken runt dammarna från sly regelbundet för att kunna 
fiska. Genom området går en mindre väg till längan som används dagligen.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått möjlighet att yttra sig och har inget att invända mot 
att dispens ges. Miljöförbundet fick fråga från Karlshamns kommun 2020-03-18 om 
strandskydd gällde på platsen. Strandskydd bedömdes då gälla, inte bara utifrån 
dammarna, utan även från det våtmarksområde som ligger i direkt anslutning sydväst 
om bostadshuset. Detta våtmarksområde är sammankopplat med våtmarksområdet intill 
Mörrumsån som omfattas av RAMSAR- konventionen. 
 
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. 
 
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 
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marken. Kommunen förutsätter att om du sökt dispens på någon annans fastighet, även 
har rådighet/godkännande att få använda marken från den som har rätt till marken.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 
Ansökan, inkommen 2020-03-25 
Situationsplan, inkommen 2020-03-25 
Foton, inkom 2020-03-27 
E-post/skrivelse, inkom 2020-03-27 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst, daterat 2020-04-28 
Tomtplatsavgränsningskarta, daterad 2020-04-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona 
Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, 294 80 Sölvesborg 
 
Avgift 9933 kronor   611-311-2021-670. Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 119 Stampens Trädgård 2, Tidsbegränsat bygglov för tält 2020/913 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ansökan avslås med stöd av 2 kap. 6 och 9 §§  Plan- och bygglag (2010:900). 
 
Upplysningar 
 
Eftersom byggnadsnämnden föreslagit avslag på ansökan om tidsbegränsat bygglov 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. 
 
Protokollsanteckning 
 
Sverigedemokraterna Görgen Lennarthsson och Ulrika Berggren ställer sig positiva till 
att bevilja ansökan om tidsbegränsat bygglov. 
 
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 de 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.  
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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 XXX. 
 
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 gör bedömningen att avslå 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.  
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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.  
 
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 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 
XXX 
XXX 
 
Avgift 3000 kronor     611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 120 XXX Utvändig ändring av enbostadshus 2020/945 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan och bygglagen.  
 
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 utvändig ändring av enbostadshus genom nybyggnad av balkong. 
Balkongen ersätter befintlig fransk balkong och har samma utformning som denna med  
smidesräcke i grå kulör (S5500-n). Balkongen ger ingen byggnadsarea enligt Svensk 
Standard (SS 21054.2009), eftersom den placeras 3,9 meter från marknivå och inte 
sticker ut mer än 1,2 m.  
 
Fastigheten finns med i Bevarande och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad – 
tematiskt tillägg till  översiktsplanen Karlshamn 2030. Fastigheten klassas som gul i 
denna, med innebörden att fasigheten har ett visst kulturhistoriska värde. 
 
Byggnaden är uppförd under sent 1800-tal men har renoverats och har idag ett modernt 
uttryck. Byggnaden har främst ett miljömässigt värde. Kringliggande fastigheter har båda 
större balkonger. Åtgärden bedöms som varsam mot byggnadens befintliga utseende 
och därmed förenlig med 8 kap. 17 § plan och bygglagen. Åtgärden bedöms också 
utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden i enighet med 2 kap. 6 § 
Plan- och bygglagen (2010.900).  
  
Fastigheten omfattas av detaljplan A 273 och åtgärden bedöms förenlig med denna. 
Åtgärden bedöms även uppfylla resterande krav enligt plan-och bygglagen 9 kap. 30 §  
(2010:900).  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 
Ansökan, daterad 2020-03-11 
Situationsplan, inkommen 2020-03-11 
Fasadritning öster och söder, inkommen 2020-03-11 
Fasadritning väster, inkommen 2020-03-11 
 
För att påbörja byggnation krävs ett startbesked 
 
För startbesked krävs att följande handlingar lämnas in till byggnadsnämnden (BN) för 
fastställande, godkännande eller kännedom: 
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 Kontrollplan  
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
 
Avgift 4172 kronor                                                                  611-311-2021-670, Attest: 
 
(faktura skickas separat) 
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§ 121 Yttrande över skrivelse från Blekinge Museum om Jannebergs gård 

2020/1464 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna förslaget till yttrande på skrivelse från Blekinge museum. 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit en skrivelse riktad till byggnadsnämnden från Blekinge museum 
daterat 2020-03-12. I brevet står att Blekinge museum uppmärksammat att 
byggnadsnämnden i Karlshamn beslutat om rivningslov av mangårdsbyggnaden vid 
Jannebergs gård. Med anledning av detta vill museet framföra synpunkter gällande 
byggnadens kultur värde. Museet anser att byggnaden tillsammans med närliggande 
ekonomibyggnader, besitter synnerligen höga kulturhistoriska värden och att den är en 
omistlig komponent i kulturlandskapet.   
 
Förslag på svar till Blekinge museum:  
 
Byggnadsnämnden i Karlshamns kommun har inte beslutat om rivning av 
mangårdsbyggnaden på Janneberg. Inget rivningsärende har inkommit.  
Byggnadsnämnden är medveten om att byggnaderna på Jannebergs gård har höga 
kulturvärden eftersom detta framkommit i det pågående planarbetet, där frågan om 
kulturvärden har behandlats och utretts.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-28 
Skrivelse från Blekinge Museum daterad 2020-03-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Blekinge Museum, Borgmästaregatan 21, 371 35 Karlskrona  
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§ 122 Verksamheten informerar 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om, 
 

 Film som finns på Karlshamns kommuns hemsida om planerna för 
Jannebergsområdet.  

 Arbetet med resultatrapport och verksamhetsplan 
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§ 123 Redovisning av delegationsbeslut maj 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 2020-04-01 – 2020-04-28.  
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport delegationsbeslut 2020-04-01 - 2020-04-28 
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§ 124 Underrättelser från Lantmäteriet maj 2020/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas, 
 
 
 
2020-03-31 XXX, XXX Inställd fastighetsreglering 

- Avslutad förrättning 
K18240 

   
2020-04-03 XXX Avstyckning – avslutad 

förrättning K205 
   
2020-04-08 XXX Avstyckning – avslutad 

förrättning K19559 
   
2020-04-17 XXX, XXX Avstyckning och 

fastighetsbestämning – 
avslutad förrättning K2038 
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§ 125 Handlingar för kännedom maj 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2020-04-01 – 2020-04-28 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom 2020-04-01 - 2020-04-28 
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§ 126 Beslutsuppföljning maj 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 2020-04-28  
Ärenderapport mätning 2020-04-28 
 
 
 
 


