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§ 127 Val av justerare  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att utse Ulrika Berggren (SD) att justera protokollet. 
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§ 128 Fastställande av dagordning  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande tillägg: 
 
Information läggs till med § 147 
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§ 129 Information om statligt stöd för lokala naturvårds-, frilufts- och 

grönstrukturplaner 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har ansökt om och fått statligt LONA-bidrag för att ta fram natur-
vårds-, frilufts- och grönstrukturplaner. LONA är en förkortning för lokala naturvårds-
satsningar och stödet har beviljats inför år 2020. Syftet är att ta fram en samlad doku-
mentation över områden med höga värden för naturvård/friluftsliv, underlag för fysisk 
planering, underlag för miljökonsekvensbeskrivningar samt att fastställa mål och priorite-
ringar för kommunens arbete med skötsel och skydd av värdefull natur m m. Projekt-
tiden sträcker sig från april 2020-december 2022 och projektkostnaden är beräknad till 
1,5 mnkr och LONA-bidrag utgår med 750 tkr (50 %). 
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§ 130 Byggnadsnämndens resultatrapport januari-april 2020 2019/2793 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att fastställa resultatrapport för perioden januari-april 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämndens verksamheter har upprättat resultatrapport för perioden  
januari-april 2020. 
 
Byggnadsnämndens verksamheter har en negativ avvikelse om 300 tkr. Kommunfull-
mäktige har nu tagit beslut om att disponera om medel så att stadsbyggnadsavdel-
ningen återfår delvis finansiering av två tjänster som tidigare bekostats genom statligt 
bidrag. Byggnadsnämnden förväntas därför återfå balans i sin budget innan årsskiftet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-29 
Resultatrapport BN januari-april 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Verksamhetsstrateg Annelie Gustafsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericsson 
Controller Ann-Sofie Johansson 
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§ 131 Information och uppdateringsbeslut angående sammanhållen 

bebyggelse 2020/1527 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen 
 
att godkänna uppdateringen av kartan med sammanhållen bebyggelse. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanhållen bebyggelse utgörs i regel av 10-12 huvudbyggnader där tomterna grän-
sar till varandra eller skiljs åt endast av väg, gata, park- eller naturmark. Även områden 
med minst tre hus på två tomter kan utgöra en sammanhållen bebyggelse, enligt plan- 
och bygglagen (2010:900). 

Bedömning har gjorts att sammanhållen bebyggelse bör vara mer än 3-4 hus, men om-
rådets karaktär, läge och täthet ska också vägas in. 

Sammanhållen bebyggelse är en mellannivå, mellan detaljplanerat område och om-
råden ute på landet, vad gäller bygglovskrav. 

Utanför sammanhållen bebyggelse får man bland annat göra mindre tillbyggnader samt 
mindre komplementbyggnader utan lov. Om tomten däremot ligger inom sammanhållen 
bebyggelse så ska i de allra flesta fall bygglov sökas, för ovan nämnda åtgärder. Dock 
behöver inte bygglov sökas för åtgärder som berör byggnaders utseende, t.ex. för att 
måla om, byta takmaterial, sätt in ett till fönster, osv. 

Så kallad ”kransbebyggelse” tas med som sammanhållen bebyggelse. Kransbebyggelse 
är byggnader som gränsar till planlagt område. Om en ny fastighet eller ny bebyggelse 
tillkommer, intill planlagda områden eller områden med sammanhållen bebyggelse, 
kommer denna bebyggelse med automatik att räknas in i den sammanhållande be-
byggelsen.  

En karta, med områden som utgör sammanhållen bebyggelse finns framtagen och an-
vänds som underlag vid bedömning om bygglov krävs, tolkning görs i varje enskilt fall. 

Kartan ska uppdateras varje eller vartannat år. Stadsarkitekten har delegation på att be-
sluta om och godkänna den årliga uppdateringen av sammanhållen bebyggelse. 

Nya områden, som tas med i samband med uppdatering, ska redovisas för byggnads-
nämnden. Vart fjärde år, i början av ny mandatperioden, ska uppdateringsbeslut tas av 
nämnden. 
 
Redovisning 
 
Förslag till uppdatering och utökning: 

 två områden som inte tidigare tagits med som sammanhållen bebyggelse 
 två områden som gränsar till befintlig plan 
 ett område som innebär utökning av området för sammanhållen bebyggelse 
 utökning med enstaka byggnader som ansluter till sammanhållen bebyggelse 

eller plan 
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Samt har områden som ersatts med plan tagits bort och en del kartografiska rättelser 
och anpassningar har gjorts, som justering till planer, fastigheter. Enstaka juste-
ringar/förminskningar av områden har också gjorts, där områden varit mer generellt 
inlagda. 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-06 
Bilaga kartor 
 
Beslutet skickas till 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Kartingenjör Ann Andersson 
Kart- och GIS samordnare Toomas Randsalu 
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§ 133 Karlshamn 5:1, del av. XXX Detaljplan 2019/469 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat samrådsredogörelse, daterat 
2020-05-19 
 
att godkänna av stadsbyggnadsavdelningen upprättat förslag till antagandehandling, 
daterat 2020-05-19, och till denna hörande handlingar 
 
att byggnadsnämnden, med stöd av kommunfullmäktiges beslut 2018-12-17, § 217, om 
reglemente för byggnadsnämnden, antar Upphävande av del av detaljplan A186 för del 
av Karlshamn 5:1, Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län enligt 5 kap. 27 § 
plan- och bygglagen (2010:900). 
  
Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att upphäva delar av stadsplan A186. Den berörda delen ut-
görs av tre arrendetomter på Karlshamn 5:1 som kommunen arrenderar ut i form av 
bostadsarrende till privatpersoner. I den gällande stadsplanen A186 regleras delar av 
tomterna som allmän platsmark för park eller plantering och gata. 
 
Upphävandet av del av stadsplanen kommer att medföra att tomterna inte är reglerade 
av någon detaljplan utan att de istället ingår i sammanhållen bebyggelse enligt 1 kap. 4 
§ plan- och bygglagen (2010:900). Detta medför att byggnader och tomter inte längre 
kommer vara planstridiga och möjlighet att pröva bygglov med stöd av plan- och bygg-
lagen kommer att möjliggöras. Strandskyddet kommer att återinträda i den del som upp-
hävs. 
 
Ett genomförande av aktuell detaljplan bedöms inte få en betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i plan- och bygglagen (2010:900) och en miljökonsekvensbeskriv-
ning, MKB, behövs därför inte. 
 
Byggnadsnämnden beslutade den 18 mars 2020, § 62 att samråd skulle genomföras. 
Samrådet genomfördes under perioden 30 mars – 27 april 2020. Totalt inkom 9 yttran-
den. Samtliga yttranden finns återgivna och kommenterade i upprättad samrådsredo-
görelse, daterad 2020-05-19.  
 
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för ett förenklat standardförfarande. Vid upp-
hävande av detaljplaner vars genomförandetid har gått ut kan kommunen tillämpa ett 
förenklat standardförfarande där underrättelse och granskning kan hoppas över. Sam-
rådet blir följaktligen det enda tillfället då möjlighet ges att lämna synpunkter på förslaget 
till upphävande. Detaljplaneförslaget har enbart genomgått redaktionella ändringar ut-
efter de synpunkter som inkommit under samrådet och som finns beskrivna i samråds-
redogörelsen. 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-18 
Plankarta, daterad 2020-05-19 
Planbeskrivning, daterad 2020-05-19 
Samrådsredogörelse, daterad 2020-05-19 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2020-02-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: XXX 
Sökanden XXX 
Sökanden: XXX 
Sökanden: XXX 
Mark och exploateringsingenjör Susanne Norlindh  
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Controller Ann-Sofie Johansson 
Arkitekt Elisabeth Rydberg 
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§ 134 Karlshamn 2:1 Rivning och nybyggnad av torgpaviljong 2020/1424 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 30 § plan-och bygglagen (2010:900) bevilja bygglov 
 
att med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) bevilja rivningslov 
 
att fastställa William Lavesson 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 och rivningslovet 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 rivning av befintlig torgpaviljong och uppförande av en ny byggnad på 
samma plats, på fastigheten Karlshamn 2:1. 
 
Dagens torgpaviljong upptar ca 400 kvm på mark och innehåller ett plan med källare. 
Bygganden från 1967, är centralt placerad på torgets norra halva och ritades ursprung-
ligen av Hanna Victorson, en av stadens mest framträdande efterkrigsarkitekter. Den 
ursprungligen strängt modernistiska byggnaden i mörkt stål och glas med genomsikt 
genom byggnaden har förvanskats genom att siktlinjer byggts bort och fasaderna klätts 
med målad träpanel. 
 
Den nya torgbyggnaden är något mindre än den befintliga och uppgår till cirka 270 kvm 
byggnadsarea. Delar av den gamla byggnaden behålls och utgör grunden för den nya. 
Befintlig källares betongstruktur samt en trappa med smidesräck synliggörs genom en 
större öppning i entréplanets bjälklag. De nya materialvalen hämtar sin inspiration ifrån 
Hanna Victorsons ursprungliga byggnad med fasader i glas, trä och matt svart plåt. 
Yttertak i sedum. Byggnaden planeras för café med kök och offentliga toaletter.  
 
Karlshamns centrum är riksintresse för kulturvården och regleras enligt Miljöbalkens 
tredje kapitel. I ett tillägg till översiktsplanen, Bevarande och utvecklingsplanen för Karls-
hamn innerstad, beskrivs hur innerstaden ska bevaras och utvecklas. I avsnittet som be-
handlar Karlshamns torg står att läsa: 
 
”Det är önskvärt att den förvanskade kioskbyggnaden återfår sin stringenta moder-
nistiska men likväl diskreta utformning.” 
 
Det nya förslaget till torgpaviljong bedöms uppfylla denna intention från översiktsplanen 
genom att återskapa flera av de drag som karaktäriserade den ursprungliga byggnaden 
såsom lätthet och genomsiktlighet. Byggnaden får en ny gestaltning men med tydlig 
hänvisning till originalbyggnaden. Förslaget bedöms uppfylla kravet i 2 kap. 6 § tredje 
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stycket PBL, som beskriver att ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så 
att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  
 
Platsen där torgpaviljongen idag står är del av fastigheten Karlshamn 2:1 och omfattas 
av en stadsplan från år 1926 benämnd A41. Planen innehåller inte någon användnings-
bestämmelse för det markområde som torgpaviljongen är placerad på. En detaljplan ska 
tolkas utifrån den lagstiftning, de allmänna råd och handböcker som gällde när planen 
gjordes. Eftersom handböcker saknades när gällande plan antogs kan ledning hämtas 
ur Kungliga Byggnadsstyrelsens publikation 1950:2. Markområden utan ytbeteckning, i 
planer från tiden, ska enligt denna, tolkas som allmän plats, gata eller torg. Bedömning 
görs vidare att markområdet utgör allmän plats - torg, då detta är den funktion platsen 
har idag. 
 
Användningen torg medger att platsen används för torg med tillhörande verksamheter, 
såsom torghandel, kiosker och serveringar, kollektivtrafik med hållplatsskydd eller 
parkeringsplatser. Då kommunen är huvudman är det möjligt att upplåta marken för 
ändamål som är planenliga och gagnar allmänheten, till exempel en servering som drivs 
i privat regi.  
 
Sedan år 1967 har aktuell plats varit ianspråktagen av en byggnad för servering och all-
männa toaletter m.m. Nybyggnad av torgpaviljong på samma plats bedöms som en 
planenlig åtgärd och bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Sammantaget bedöms att befintlig torgpaviljong inte är en byggnad som måste bevaras 
på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
eller konstnärliga värde. Rivningslov kan beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Lagfaren ägare av fastigheten, Blekinge Museum och Miljöförbundet Blekinge Väst har 
fått möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkter från MBV ska beaktas i det fortsatta 
projekteringsarbetet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-20 
Ansökan, daterad 2020-04-23 
Nybyggnadskarta, inkommen 2020-04-26 
Plan-, fasad- och sektionsritningar, inkomna 2020-04-26 
Illustrationer och bakgrund, inkomna 2020-04-26 
Tillgänglighetsgranskning, daterad 2020-04-22 
Yttrande bygglov från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommen 2020-05-19 
Situationsplan och foton befintlig byggnad, inkomna 2020-05-19 
Yttrande rivningslov från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkommen 2020-05-18 
Yttrande från Blekinge Museum, inkommen 2020-05-20 
  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Byggnadsnämnden 
2020-06-03 

Sida 14(39) 

 
 
 
För att påbörja rivningen och byggnationen 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 
 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 sam-
råd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider för 
samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgär-
den är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Magnus Persson, Fastighetsavdelningen, Karlshamns kommun 
Kontrollansvarig: William Lavesson, Projektavdelningen, Karlshamns kommun 
 
Avgift 61 585 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 135 Froarp 3:9 Froarpsvägen 63 Rivning och nybyggnad av klubbhus och 

kioskbyggnad 2020/681 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
att bevilja rivningslov med stöd av 9 kap. 34 § 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 och rivningslovet 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 klubbhus och kioskbyggnad på fastigheten Froarp 3:9. 
Lovet omfattar även rivning av befintlig klubbstuga och ett flertal mindre komplement-
byggnader. Befintlig parkering iordningsställs och en ny, större parkering, anläggs. 
Klubbhus och kioskbyggnad uppförs i ett plan med brun träfasad i värmebehandlad 
granpanel, delvis satt i diagonalt mönster. Kring entré markeras fasaden med genom-
färgade, ljusa fibercementskivor med dold infästning. Tak beläggs med papp och fönster 
och dörrar i mörkgrå aluminium.  
 
Klubbhuset som innehåller bland annat omklädningsrum, materialförråd och klubblokal 
med kök, får en total byggnadsarea på 1100 kvm. Kiosk med speakerrum på cirka 120 
kvm BYA. 
 
Fastigheten ligger utanför planlagt område men inom sammanhållen bebyggelse. Ett 
detaljplanearbete pågår och befinner sig under granskningsskedet. Under planarbetet 
har vissa markföroreningar upptäckts i området. Enligt Miljöförbundet Blekinge Väst 
finns ingen misstanke om att det kan vara förorenat där nya klubbhuset ska byggas. 
Någon provtagning på den platsen ska därför inte behövas. Aktuell åtgärd bedöms som 
förenlig med den kommande detaljplanens syfte. 
 
Berörda grannar, lagfaren ägare av fastigheten, VMAB och Miljöförbundet Blekinge Väst 
har fått möjlighet att lämna synpunkter. Synpunkter från VMAB och MBV ska beaktas i 
det fortsatta projekteringsarbetet.  
 
Åtgärden bedöms vara förenlig med förutsättningar för bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- 
och bygglagen (2010:900). 
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Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-15 
Ansökan, daterad 2020-01-17 
Bilaga ansökan, inkommen 2020-04-07 
Nybyggnadskarta, daterade 2020-04-08  
Plan-, fasad-, sektion-, och markritningar, inkomna 2020-02-18 
Tillgänglighetsgranskning, inkommen 2020-04-22 
Foton och orienteringskarta på byggnader som avses rivas, inkomna 2020-03-10 
Synpunkter från VMAB, inkomna 2020-04-30 
Synpunkter från Miljöförbundet Blekinge Väst, inkomna 2020-05-19 
 
För att påbörja rivningen och byggnationen 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 sam-
råd. Byggherren uppmanas kontakta handläggande tjänsteman med förslag på tider för 
samråd. Lämplig tidpunkt för tekniskt samråd är minst fem veckor före det att byggåtgär-
den är tänkt att påbörjas. 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden: Bodil Gustavsson, Fastighetsavdelningen Karlshamns kommun 
Kontrollansvarig: XXX 
 
Avgift 115 471 kronor   611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 136 XXX Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 2020/1159 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) lämna positivt förhands-
besked enligt ansökan. 
 
Upplysningar  
 
Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov lämnats in inom två år 
från att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och med-
delande 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. Byggnads-
arbetena får inte påbörjas förrän sökanden mottagit beslut om bygglov och startbesked. 
Innan ansökan om bygglov görs bör radonprov tas. Alternativt kan byggnationen utföras 
radonsäkert. 
 
Miljöförbundet lämnar följande upplysningar: 
 
Om positivt förhandsbesked ges, bör sökande få informationen om skyddsvärda träd i 
miljöförbundets yttrande och i bilaga 1 och 2, samt upplysas om följande: 
 

1. Anmälan om inrättande av eltoalett samt om inrättande av avloppsanordning för 
bad-, disk- och tvättvatten (BDT) ska göras till Miljöförbundet Blekinge Väst. 
Anmälan blir då ett separat ärende, som prövas av miljöförbundet. Enligt lagstift-
ningen får anmälan göras efter att eltoaletten är installerad och avloppsanord-
ningen är utförd. Miljöförbundet rekommenderar dock att anmälan görs först och 
att besked inväntas innan arbetet påbörjas. Detta för att undvika att man får göra 
om, vilket kan försena och fördyra projektet. 

2. Miljöförbundets preliminära bedömning är att det sannolikt går att anlägga ett en-
skilt BDT-avlopp samt installera eltoalett på platsen. Man bör vara medveten om 
att eltoaletter avger lukt vid användning, vilket kan påverka närboende. 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 anmälan om enskilt avlopp. 

3. Markradonmätning bör göras, alternativt kan man välja att bygga radonsäkert. 
4. Om fornlämning skulle påträffas vid grävningsarbete, är man skyldig att avbryta 

grävningsarbetet och kontakta Länsstyrelsen.  
 
Information  
Enskild avloppsanläggning  
Anmälan om enskild avloppsanläggning görs på en särskild blankett, som finns på miljö-
förbundets hemsida (http://www.miljovast.se/1307). Man kan också kontakta miljöför-
bundet och få blanketten hemskickad. Har man frågor om enskilda avloppsanlägg-
ningar, är man välkommen att kontakta miljöförbundet.  
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Information 
Räddningsfordon 
Det är viktigt att se till så att framkomligheten för räddningstjänsten säkerställs, då den 
nya byggnaden uppförs. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om förhandsbesked på del av fastigheten XXX inkom till byggnadsnämnden 
den 30 mars 2020 och bedömdes efter komplettering som komplett den 10 april 2020. 
Ansökan gäller nybyggnad av fritidshus i en våning utan inredd vind. Enligt ansökan 
planerar sökande att ansluta till kommunalt sommarvatten. För avlopp har sökande tänkt 
ha en el-toalett samt en stenkista i anslutning till huset för gråvatten. Infart till tomt och 
hus planeras från XXX. Fastigheten är belägen i Stilleryds Sandvik, väster om 
Stillerydshamnen. 
 
Den tänkta platsen för fritidshuset är idag kuperad skogsmark bevuxen med barr- och 
lövträd. Söder om tänkt placering av fritidshus finns ett fornlämningsområde i form av 
stensättningar – gravar. Länsstyrelsen har bedömt att tänkt placering ligger på ett till-
fredställande avstånd från aktuellt fornlämningsområde.  
 
Området ligger utanför detaljplanerat område men omfattas av gällande översiktsplan 
Karlshamn 2030 under J1. Stilleryd – Kölö. Området klassas som sammanhållen be-
byggelse med karaktär av fritidshusområde. 
 
Platsen omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken 
samt riksintresse för totalförsvaret 3 kap. 9 § miljöbalken. Området omfattas även av 
Blekinge Arkipelag. Inga andra kända natur- eller kulturvärden påverkas av föreslagen 
åtgärd. Den tänkta tomten ligger helt utanför strandskyddat område och är inte påverkat 
av stigande havsnivåer eller översvämningar.  
 
Rågrannar, Miljöförbundet Blekinge Väst, Trafikverket, Länsstyrelsen och berörda 
tjänstemän inom kommunen har tillskrivits. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
Ansökan, inkommen 2020-03-30, kompletterad 2020-04-10 
Situationsplan, inkommen 2020-03-30, kompletterad 2020-04-10 
Yttrande från Länsstyrelsen, inkommen 2020-04-20 
Yttrande från Miljöförbundet Blekinge Väst (med bilagor), inkommen 2020-04-21 
Yttrande från Karlshamns Energi Vatten AB, inkommen 2020-05-05 
Yttrande från Räddningstjänsten, inkommen 2020-05-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden, XXX 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic 
Planarkitekt Nanny Strand 
 
Avgift 10 927 kronor   611-311-2020-696. Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 137 XXX, Nybyggnad av parhus 2020/1335 
 
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. 
 
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 Länsstyrel-
sen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av parhus och uppförande av murar samt parkeringsplatser 
på fastigheterna XXX och XXX. 
 
Bebyggelsen består av en byggnadsdel med två lägenheter på XXX som sammanbyggs 
med en byggnadsdel med två lägenheter på XXX. Byggnadsdelarna är 130 kvm per 
fastighet. Lägenheterna har en boarea på 56,8 kvm. Alla lägenheterna har en egen 
entré. Byggnadsvolymen som sträcker sig över två fastigheter får tack vare 
nivåskillnader och förskjutning i grundläggningsnivå ett visuellt intryck av två olika voly-
mer. Bebyggelsen är därmed antingen 4 hopbyggda enbostadshus eller två stycken 
hopbyggda tvåbostadshus vilka båda kan tolkas som parhus (se mer information i bak-
grund och överväganden) 
 
Förslaget anger fasader som putsas i vit kulör, tak av papp i svart kulör, fönster be-
klädda med lättmetall i grå kulör. Enligt sökandens redovisning av tekniska installationer 
så förses varje lägenhet med en egen värmepump. Vatten- och avloppsanslutning sker 
till respektive fastighets anslutningspunkt i gatan. Inga installationer sammankopplas 
med grannfastighetens byggnad. 
 
Murarna redovisas av sökanden som markstöd i form av L-stöd i betong. Parkeringarna 
till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. En parkering per lägenhet är 
redovisad på situationsplanen, parkeringsytorna utförs med gräsarmering och ytorna 
runt om utförs som gräsmatta.  
 
Fastigheterna omfattas av detaljplan B86 och ansökan bedöms förenlig med denna. 
Åtgärden bedöms även vara förenlig med resterande förutsättningar för bygglov enligt 9 
kap. 30 § (plan- och bygglagen 2010:900).  
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Ansökan redovisar inte fullständigt tillgängligt sovrum för parsäng. Bostäder med en 
boarea (BOA) större än 55 m2 ska utformas med hänsyn till det antal personer som de 
är avsedda för. Det bör finnas plats för parsäng i bostäder som är större än 55 kvm. 
(BBR avsnitt 3:222) Sökande redovisar att sovrummet kan möbleras om så att de två 
sängarna inte står ihop och på så sätt kan tillgänglighet uppnås. 
 
Grannar har inte getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Det har ändå inkommit tre 
yttrande med erinran. Fastighetsägaren på adressen XXX, menar att det kan uppstå 
problem med parkeringar där det blir många som backar/kör ut på vägen som är den 
enda vägen in och ut ur kvarteret och påpekar också att det kan uppkomma problem 
med sophanteringen. Fastighetsägaren för XXX, anser att parkeringarnas placering är 
direkt trafikfarliga och ställer sig också frågande till hur sophanteringen ska lösas. ”Ska 
soptunnorna också placeras längs vägen?”. Även fastighetsägaren på XXX påpekar 
trafiksituationen som han menar är svåröverskådlig redan nu och att den sannolikt 
kommer att förvärras. 
 
Parkeringarna till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. Detta kommer 
att medföra ett stort antal backande rörelser i början av den gata som fungerar som in-
fart till övriga bostäder i området. Då det enligt detaljplaner från tiden då detaljplanen 
gjordes är tillåtet att ha parkering på prickad mark (mark som inte får bebyggas) så är 
det ingen avvikelse mot detaljplanen. Hastigheten på den aktuella sträckan är 30 
km/tim, vilket är positivt i sammanhanget.  
 
I ansökan finns 27 stycken parkeringsplatser redovisade. Detta stämmer överens med 
kommunens parkeringsnorm. I planbeskrivningen har man gjord bedömningen att par-
keringsbehovet för boende i området avses kunna tillgodoses på tomtmark med tillfarter 
från de nya lokalgatorna, XXX och XXX samt XXX. Vägens placering och utformning 
avgjordes i planarbetet. Planen medger parhus och sopkärl placeras därmed inom den 
egna tomten på lämpligt vis. Sökande menar att sopkärl placeras i närheten av entréer 
och rullas fram av boende vid tömningstider. I planbeskrivningen står angående avfall: 
”Planområdet ingår i hämtningsområde för hushållsavfall. Uppsamlingsutrymme för 
avfall anpassas och utrustas för källsortering och omhändertagande av avfall enligt kom-
munens råd och anvisningar. Uppsamlingsplatsen skall vara lätt tillgänglig för hämt-
ningsfordon” Sammantaget bedöms förslaget uppfylla kraven på obebyggda tomter 
enligt 8 kap 9 § plan och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
Ansökan, inkommen 2020-04-17  
Nybyggnadskarta, inkommen, 2020-04-17 
Situationsplan, inkommen 2020-04-23 
Planritning, inkommen 2020-04-23 
Fasadritning nordost/sydost inkommen 2020-04-17 
Fasadritning sydväst inkommen 2020-04-17 
Fasadritning nordost inkommen 2020-04-17 
Sektionsritning, inkommen 2020-04-17 
PM, inkommit 2020-05-19 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-01 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-01 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-02 
Sökandes uppgifter om placering av sopkärl inkommit 2020-06-03 
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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 

 byggnadens specifika energianvändning har godkänts av BN 
 alternativt energiförsörjningssystem har redovisats för BN 
 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 färdigställandegaranti 

 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt sam-
råd. Byggherren uppmanas kontakta Bertil Nyh 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: PMB fastigheter Karlshamn, Smidesvägen 5, 374 50 Asarum 
Kontrollansvarig: XXX  
Yttrat sig med erinran: XXX 
Yttrat sig med erinran: XXX 
Yttrat sig med erinran: XXX 
 
Avgift 25 826 kronor 611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 138 XXX, Nybyggnad av parhus 2020/1334 
 
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. 
 
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 Länsstyrel-
sen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av parhus och uppförande av murar samt parkeringsplatser 
på fastigheterna XXX och XXX. 
 
Bebyggelsen består av en byggnadsdel med två lägenheter på XXX som sammanbyggs 
med en byggnadsdel med två lägenheter på XXX. Byggnadsdelarna är 130 kvm per 
fastighet. Lägenheterna har en boarea på 56,8 kvm. Alla lägenheterna har en egen 
entré. Byggnadsvolymen som sträcker sig över två fastigheter får tack vare 
nivåskillnader och förskjutning i grundläggningsnivå ett visuellt intryck av två olika voly-
mer. Bebyggelsen är därmed antingen 4 hopbyggda enbostadshus eller två stycken 
hopbyggda tvåbostadshus vilka båda kan tolkas som parhus (se mer information i bak-
grund och överväganden) 
 
Förslaget anger fasader som putsas i vit kulör, tak av papp i svart kulör, fönster be-
klädda med lättmetall i grå kulör. Enligt sökandens redovisning av tekniska installationer 
så förses varje lägenhet med en egen värmepump. Vatten- och avloppsanslutning sker 
till respektive fastighets anslutningspunkt i gatan. Inga installationer sammankopplas 
med grannfastighetens byggnad. 
 
Murarna redovisas av sökanden som markstöd i form av L-stöd i betong. Parkeringarna 
till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. En parkering per lägenhet är 
redovisad på situationsplanen, parkeringsytorna utförs med gräsarmering och ytorna 
runt om utförs som gräsmatta.  
 
Fastigheterna omfattas av detaljplan B86 och ansökan bedöms förenlig med denna. 
Åtgärden bedöms även förenlig med resterande förutsättningar för bygglov enligt plan 
och bygglagen 9 kap. 30 § (2010:900).  
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Ansökan redovisar inte fullständigt tillgängligt sovrum för parsäng. Bostäder med en 
boarea (BOA) större än 55 m2 ska utformas med hänsyn till det antal personer som de 
är avsedda för. Det bör finnas plats för parsäng i bostäder som är större än 55 kvm. 
(BBR avsnitt 3:222) Sökande redovisar att sovrummet kan möbleras om så att de två 
sängarna inte står ihop och på så sätt kan tillgänglighet uppnås. 
 
Grannar har inte getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Det har ändå inkommit tre 
yttrande med erinran. Fastighetsägaren på adressen XXX, menar att det kan uppstå 
problem med parkeringar där det blir många som backar/kör ut på vägen som är den 
enda vägen in och ut ur kvarteret och påpekar också att det kan uppkomma problem 
med sophanteringen. Fastighetsägaren för XXX, anser att parkeringarnas placering är 
direkt trafikfarliga och ställer sig också frågande till hur sophanteringen ska lösas. ”Ska 
soptunnorna också placeras längs vägen?”. Även fastighetsägaren på XXX påpekar 
trafiksituationen som han menar är svåröverskådlig redan nu och att den sannolikt 
kommer att förvärras. 
 
Parkeringarna till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. Detta kommer 
att medföra ett stort antal backande rörelser i början av den gata som fungerar som in-
fart till övriga bostäder i området. Då det enligt detaljplaner från tiden då detaljplanen 
gjordes är tillåtet att ha parkering på prickad mark (mark som inte får bebyggas) så är 
det ingen avvikelse mot detaljplanen. Hastigheten på den aktuella sträckan är 30 
km/tim, vilket är positivt i sammanhanget. 
 
I ansökan finns 27 stycken parkeringsplatser redovisade. Detta stämmer överens med 
kommunens parkeringsnorm. I planbeskrivningen har man gjord bedömningen att parke-
ringsbehovet för boende i området avses kunna tillgodoses på tomtmark med tillfarter 
från de nya lokalgatorna, XXX och XXX samt XXX. Vägens placering och utformning 
avgjordes i planarbetet. Planen medger parhus och sopkärl placeras därmed inom den 
egna tomten på lämpligt vis. Sökande menar att sopkärl placeras i närheten av entréer 
och rullas fram av boende vid tömningstider. I planbeskrivningen står angående avfall: 
”Planområdet ingår i hämtningsområde för hushållsavfall. Uppsamlingsutrymme för 
avfall anpassas och utrustas för källsortering och omhändertagande av avfall enligt 
kommunens råd och anvisningar. Uppsamlingsplatsen skall vara lätt tillgänglig för 
hämtningsfordon” Sammantaget bedöms förslaget uppfylla kraven på obebyggda tomter 
enligt 8 kap 9 § plan och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
Ansökan, inkommen 2020-04-17  
Nybyggnadskarta, inkommen, 2020-04-17 
Situationsplan, inkommen 2020-04-23 
Planritning, inkommen 2020-04-23 
Fasadritning nordost/sydost inkommen 2020-04-17 
Fasadritning sydväst inkommen 2020-04-17 
Fasadritning nordost inkommen 2020-04-17 
Sektionsritning, inkommen 2020-04-17 
PM inkommit, 2020-05-19 
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Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-01 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-01 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-02 
Sökandes uppgifter om placering av sopkärl inkommit 2020-06-03 
 
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 
 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 färdigställandegaranti 

 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt sam-
råd. Byggherren uppmanas kontakta Bertil Nyh 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: PMB fastigheter, Smidesvägen 5, 374 50 Asarum 
Kontrollansvarig: XXX  
Yttrat sig med erinran: XXX 
Yttrat sig med erinran: XXX 
Yttrat sig med erinran: XXX 
 
Avgift 25 826 kronor 611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 139 XXX, Nybyggnad av parhus 2020/1331 
 
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. 
 
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 Länsstyrel-
sen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av parhus och uppförande av murar samt parkeringsplatser 
på fastigheterna XXX och XXX. 
 
Bebyggelsen består av en byggnadsdel med två lägenheter på XXX som sammanbyggs 
med en byggnadsdel med två lägenheter på XXX. Byggnadsdelarna är 130 kvm per 
fastighet. Lägenheterna har en boarea på 56,8 kvm. Alla lägenheterna har en egen 
entré. Byggnadsvolymen som sträcker sig över två fastigheter får tack vare 
nivåskillnader och förskjutning i grundläggningsnivå ett visuellt intryck av två olika voly-
mer. Bebyggelsen är därmed antingen 4 hopbyggda enbostadshus eller två stycken 
hopbyggda tvåbostadshus vilka båda kan tolkas som parhus (se mer information i bak-
grund och överväganden) 
 
Förslaget anger fasader som putsas i vit kulör, tak av papp i svart kulör, fönster be-
klädda med lättmetall i grå kulör. Enligt sökandens redovisning av tekniska installationer 
så förses varje lägenhet med en egen värmepump. Vatten- och avloppsanslutning sker 
till respektive fastighets anslutningspunkt i gatan. Inga installationer sammankopplas 
med grannfastighetens byggnad. 
 
Murarna redovisas av sökanden som markstöd i form av L-stöd i betong. Parkeringarna 
till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. En parkering per lägenhet är 
redovisad på situationsplanen, parkeringsytorna utförs med gräsarmering och ytorna 
runt om utförs som gräsmatta 
 
Fastigheterna omfattas av detaljplan B86 och ansökan bedöms förenlig med denna. 
Åtgärden bedöms även förenlig med resterande förutsättningar för bygglov enligt plan 
och bygglagen 9 kap. 30 § (2010:900).  
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Ansökan redovisar inte fullständigt tillgängligt sovrum för parsäng. Bostäder med en 
boarea (BOA) större än 55 m2 ska utformas med hänsyn till det antal personer som de 
är avsedda för. Det bör finnas plats för parsäng i bostäder som är större än 55 kvm. 
(BBR avsnitt 3:222) Sökande redovisar att sovrummet kan möbleras om så att de två 
sängarna inte står ihop och på så sätt kan tillgänglighet uppnås. 
 
Grannar har inte getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Det har ändå inkommit tre 
yttrande med erinran. Fastighetsägaren på adressen XXX, menar att det kan uppstå 
problem med parkeringar där det blir många som backar/kör ut på vägen som är den 
enda vägen in och ut ur kvarteret och påpekar också att det kan uppkomma problem 
med sophanteringen. Fastighetsägaren för XXX, anser att parkeringarnas placering är 
direkt trafikfarliga och ställer sig också frågande till hur sophanteringen ska lösas. ”Ska 
soptunnorna också placeras längs vägen?”. Även fastighetsägaren på XXX påpekar 
trafiksituationen som han menar är svåröverskådlig redan nu och att den sannolikt 
kommer att förvärras. 
 
Parkeringarna till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. Detta kommer 
att medföra ett stort antal backande rörelser i början av den gata som fungerar som in-
fart till övriga bostäder i området. Då det enligt detaljplaner från tiden då detaljplanen 
gjordes är tillåtet att ha parkering på prickad mark (mark som inte får bebyggas) så är 
det ingen avvikelse mot detaljplanen. Hastigheten på den aktuella sträckan är 30 
km/tim, vilket är positivt i sammanhanget. I ansökan finns 27 stycken parkeringsplatser 
redovisade. Detta stämmer överens med kommunens parkeringsnorm. 
 
I planbeskrivningen har man gjord bedömningen att parkeringsbehovet för boende i om-
rådet avses kunna tillgodoses på tomtmark med tillfarter från de nya lokalgatorna, XXX 
och XXX samt XXX. Vägens placering och utformning avgjordes i planarbetet. Planen 
medger parhus och sopkärl placeras därmed inom den egna tomten på lämpligt vis. 
Sökande menar att sopkärl placeras i närheten av entréer och rullas fram av boende vid 
tömningstider. I planbeskrivningen står angående avfall: ”Planområdet ingår i 
hämtningsområde för hushållsavfall. Uppsamlingsutrymme för avfall anpassas och 
utrustas för källsortering och omhändertagande av avfall enligt kommunens råd och 
anvisningar. Uppsamlingsplatsen skall vara lätt tillgänglig för hämtningsfordon” 
Sammantaget bedöms förslaget uppfylla kraven på obebyggda tomter enligt 8 kap 9 § 
plan och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
Ansökan, inkommen 2020-04-17  
Nybyggnadskarta, inkommen, 2020-04-17 
Situationsplan, inkommen 2020-04-23 
Planritning, inkommen 2020-04-23 
Fasadritning nordost/sydost inkommen 2020-04-17 
Fasadritning sydväst inkommen 2020-04-17 
Fasadritning nordost inkommen 2020-04-17 
Sektionsritning, inkommen 2020-04-17 
PM, inkommit 2020-05-19 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-01 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-01 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-02 
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Sökandes uppgifter om placering av sopkärl inkommit 2020-06-03 
 
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 
 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 färdigställandegaranti 

 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt sam-
råd. Byggherren uppmanas kontakta Bertil Nyh 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: PMB fastigheter Karlshamn, Smidesvägen 5, 374 50 Asarum 
Kontrollansvarig: XXX  
Yttrat sig med erinran: XXX 
Yttrat sig med erinran: XXX 
Yttrat sig med erinran: XXX 
 
Avgift 25 826 kronor 611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 140 XXX, Nybyggnad av parhus 2020/1333 
 
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. 
 
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 Länsstyrel-
sen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av parhus och uppförande av murar samt parkeringsplatser 
på fastigheterna XXX och XXX. 
 
Bebyggelsen består av en byggnadsdel med två lägenheter på XXX som sammanbyggs 
med en byggnadsdel med två lägenheter på XXX. Byggnadsdelarna är 130 kvm per 
fastighet. Lägenheterna har en boarea på 56,8 kvm. Alla lägenheterna har en egen 
entré. Byggnadsvolymen som sträcker sig över två fastigheter får tack vare 
nivåskillnader och förskjutning i grundläggningsnivå ett visuellt intryck av två olika voly-
mer. Bebyggelsen är därmed antingen 4 hopbyggda enbostadshus eller två stycken 
hopbyggda tvåbostadshus, vilka båda kan tolkas som parhus (se mer information i bak-
grund och överväganden). 
 
Förslaget anger fasader som putsas i vit kulör, tak av papp i svart kulör, fönster be-
klädda med lättmetall i grå kulör. Enligt sökandens redovisning av tekniska installationer 
så förses varje lägenhet med en egen värmepump. Vatten- och avloppsanslutning sker 
till respektive fastighets anslutningspunkt i gatan. Inga installationer sammankopplas 
med grannfastighetens byggnad. 
 
Murarna redovisas av sökanden som markstöd i form av L-stöd i betong. Parkeringarna 
till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. En parkering per lägenhet är 
redovisad på situationsplanen, parkeringsytorna utförs med gräsarmering och ytorna 
runt om utförs som gräsmatta.  
 
Fastigheterna omfattas av detaljplan B 86 och ansökan bedöms förenlig med denna.  
Åtgärden bedöms även uppfylla resterande krav enligt 9 kap. 30 § plan och bygglagen 
(210:900). 
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Ansökan redovisar inte fullständigt tillgängligt sovrum för parsäng. Bostäder med en 
boarea (BOA) större än 55 m2 ska utformas med hänsyn till det antal personer som de 
är avsedda för. Det bör finnas plats för parsäng i bostäder som är större än 55 kvm. 
(BBR avsnitt 3:222) Sökande redovisar att sovrummet kan möbleras om så att de två 
sängarna inte står ihop och på så sätt kan tillgänglighet uppnås. 
  
Grannar har inte getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Det har ändå inkommit tre 
yttrande med erinran. Fastighetsägaren på adressen XXX, menar att det kan uppstå 
problem med parkeringar där det blir många som backar/kör ut på vägen som är den 
enda vägen in och ut ur kvarteret och påpekar också att det kan uppkomma problem 
med sophanteringen. Fastighetsägaren för XXX, anser att parkeringarnas placering är 
direkt trafikfarliga och ställer sig också frågande till hur sophanteringen ska lösas. ”Ska 
soptunnorna också placeras längs vägen?”. Även fastighetsägaren på XXX påpekar 
trafiksituationen som han menar är svåröverskådlig redan nu och att den sannolikt 
kommer att förvärras. 
 
Parkeringarna till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. Detta kommer 
att medföra ett stort antal backande rörelser i början av den gata som fungerar som in-
fart till övriga bostäder i området. Då det enligt detaljplaner från tiden då detaljplanen 
gjordes är tillåtet att ha parkering på prickad mark (mark som inte får bebyggas) så är 
det ingen avvikelse mot detaljplanen. Hastigheten på den aktuella sträckan är 30 
km/tim, vilket är positivt i sammanhanget. I ansökan finns 27 stycken parkeringsplatser 
redovisade. Detta stämmer överens med kommunens parkeringsnorm.  
 
I planbeskrivningen har man gjord bedömningen att parkeringsbehovet för boende i om-
rådet avses kunna tillgodoses på tomtmark med tillfarter från de nya lokalgatorna, XXX 
och XXX samt XXX. Vägens placering och utformning avgjordes i planarbetet. Planen 
medger parhus och sopkärl placeras därmed inom den egna tomten på lämpligt vis. 
Sökande menar att sopkärl placeras i närheten av entréer och rullas fram av boende vid 
tömningstider. I planbeskrivningen står angående avfall: ”Planområdet ingår i 
hämtningsområde för hushållsavfall. Uppsamlingsutrymme för avfall anpassas och 
utrustas för källsortering och omhändertagande av avfall enligt kommunens råd och 
anvisningar. Uppsamlingsplatsen skall vara lätt tillgänglig för hämtningsfordon” 
Sammantaget bedöms förslaget uppfylla kraven på obebyggda tomter enligt 8 kap 9 § 
plan och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
Ansökan, inkommen 2020-04-17  
Nybyggnadskarta, inkommen, 2020-04-17 
Situationsplan, inkommen 2020-04-23 
Planritning, inkommen 2020-04-23 
Fasadritning nordost/sydost inkommen 2020-04-17 
Fasadritning sydväst inkommen 2020-04-17 
Fasadritning nordost inkommen 2020-04-17 
Sektionsritning, inkommen 2020-04-17 
PM, inkommen 2020-05-19 
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Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-01 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-01 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-02 
Sökandes uppgifter om placering av sopkärl inkommit 2020-06-03 
 
 
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 
 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 färdigställandegaranti 

 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt sam-
råd. Byggherren uppmanas kontakta Bertil Nyh 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: PMB fastigheter Karlshamn, Smidesvägen 5, 374 50 Asarum 
Kontrollansvarig: XXX  
Yttrat sig med erinran: XXX 
Yttrat sig med erinran: XXX 
Yttrat sig med erinran: XXX 
 
Avgift 25 826 kronor 611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 141 XXX, Nybyggnad av parhus 2020/1332 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
Förslag till beslut 
 
att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31b § 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 Länsstyrel-
sen Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan avser nybyggnad av parhus och uppförande av murar samt parkeringsplatser 
på fastigheterna XXX och XXX. 
 
Bebyggelsen består av en byggnadsdel med två lägenheter på XXX som sammanbyggs 
med en byggnadsdel med två lägenheter på XXX. Byggnadsdelarna är 130 kvm per 
fastighet. Lägenheterna har en boarea på 56,8 kvm. Alla lägenheterna har en egen 
entré. Byggnadsvolymen som sträcker sig över två fastigheter får tack vare 
nivåskillnader och förskjutning i grundläggningsnivå ett visuellt intryck av två olika voly-
mer. Bebyggelsen är därmed antingen 4 hopbyggda enbostadshus eller två stycken 
hopbyggda tvåbostadshus vilka båda kan tolkas som parhus (se mer information i bak-
grund och överväganden). 
 
Förslaget anger fasader som putsas i vit kulör, tak av papp i svart kulör, fönster be-
klädda med lättmetall i grå kulör. Enligt sökandens redovisning av tekniska installationer 
så förses varje lägenhet med en egen värmepump. Vatten- och avloppsanslutning sker 
till respektive fastighets anslutningspunkt i gatan. Inga installationer sammankopplas 
med grannfastighetens byggnad. 
 
Murarna redovisas av sökanden som markstöd i form av L-stöd i betong. Parkeringarna 
till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. En parkering per lägenhet är 
redovisad på situationsplanen, parkeringsytorna utförs med gräsarmering och ytorna 
runt om utförs som gräsmatta.  
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Fastigheterna omfattas av detaljplan B86 och ansökan avviker ifrån denna eftersom en 
mindre del (ett hörn) av byggnaden är placerad närmare gränsen än 4 meter. Byggna-
dens nordvästra hörn är placerat 2,63 meter från gränsen. Avvikelsen bedöms som liten 
och sammantaget bedöms åtgärden uppfylla förutsättningarna för bygglov.   
 
Ansökan redovisar inte fullständigt tillgängligt sovrum för parsäng. Bostäder med en 
boarea (BOA) större än 55 m2 ska utformas med hänsyn till det antal personer som de 
är avsedda för. Det bör finnas plats för parsäng i bostäder som är större än 55 kvm. 
(BBR avsnitt 3:222) Sökande redovisar att sovrummet kan möbleras om så att de två 
sängarna inte står ihop och på så sätt kan tillgänglighet uppnås. 
 
Grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Det har inkommit totalt fyra ytt-
rande med erinran. Yttrandet från fastighetsägaren på fastigheten XXX, handlar om 
trafiksituationen med bilar som ska backa ut på vägen där det redan är trångt och hårt 
trafikerat, även av tung trafik. Fastighetsägaren på adressen XXX, påpekar också 
trafiksituationen och eventuella problem med sophanteringen. Fastighetsägaren för 
XXX, anser att parkeringarnas placering är direkt trafikfarliga och ställer sig också 
frågande till hur sophanteringen ska lösas. ”Ska soptunnorna också placeras längs 
vägen?”. Även fastighetsägaren på XXX påpekar trafiksituationen som han menar är 
svåröverskådlig redan nu och att den sannolikt kommer att förvärras. 
 
Parkeringarna till bostäderna är placerade i fastighetsgräns ut mot gatan. Detta kommer 
att medföra ett stort antal backande rörelser i början av den gata som fungerar som in-
fart till övriga bostäder i området. Då det enligt detaljplaner från tiden då detaljplanen 
gjordes är tillåtet att ha parkering på prickad mark (mark som inte får bebyggas) så är 
det ingen avvikelse mot detaljplanen. Hastigheten på den aktuella sträckan är 30 
km/tim, vilket är positivt i sammanhanget. 
 
I ansökan finns 27 stycken parkeringsplatser redovisade. Detta stämmer överens med 
kommunens parkeringsnorm. I planbeskrivningen har man gjord bedömningen att parke-
ringsbehovet för boende i området avses kunna tillgodoses på tomtmark med tillfarter 
från de nya lokalgatorna, XXX och XXX samt XXX. Vägens placering och utformning 
avgjordes i planarbetet. Planen medger parhus och sopkärl placeras därmed inom den 
egna tomten på lämpligt vis. Sökande menar att sopkärl placeras i närheten av entréer 
och rullas fram av boende vid tömningstider. I planbeskrivningen står angående avfall: 
”Planområdet ingår i hämtningsområde för hushållsavfall. Uppsamlingsutrymme för 
avfall anpassas och utrustas för källsortering och omhändertagande av avfall enligt 
kommunens råd och anvisningar. Uppsamlingsplatsen skall vara lätt tillgänglig för 
hämtningsfordon” Sammantaget bedöms förslaget uppfylla kraven på obebyggda tomter 
enligt 8 kap 9 § plan och bygglagen (2010:900). 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-19 
Ansökan, inkommen 2020-04-17  
Nybyggnadskarta, inkommen, 2020-04-17 
Situationsplan, inkommen 2020-04-23 
Planritning, inkommen 2020-04-23 
Fasadritning nordost/sydost inkommen 2020-04-17 
Fasadritning sydväst inkommen 2020-04-17 
Fasadritning nordost inkommen 2020-04-17 
Sektionsritning, inkommen 2020-04-17 
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PM, inkommen 2020-05-19 
Yttrande med erinran, inkommen 2020-05-19 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-01 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-01 
Yttrande med erinran, inkommit 2020-06-02 
Sökandes uppgifter om placering av sopkärl inkommit 2020-06-03 
 
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 
 tekniskt samråd har genomförts med byggnadsinspektör 
 handlingar enligt tekniskt samråd har lämnats in och godkänts av BN 
 färdigställandegaranti 

 
Öppen kallelse till tekniskt samråd 
 
Ni kallas i enlighet med 10 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) till tekniskt sam-
råd. Byggherren uppmanas kontakta Bertil Nyh 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: PMB fastigheter Karlshamn, Smidesvägen 5, 374 50 Asarum 
Kontrollansvarig: XXX  
Yttrande med erinran: XXX 
Yttrat sig med erinran: XXX 
Yttrat sig med erinran: XXX 
Yttrat sig med erinran: XXX 
 
Avgift 33971 kronor 611-311-2021-670, Attest: 
 
Enligt debiteringsbesked 
(faktura skickas separat) 
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§ 142 Verksamheten informerar  
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic informerar om, 
 

 Upphandlingar avseende Stationsområdet, etapp 2, pågår gällande revidering av 
visionsbild/illustration och tillhörande material, vilket avser utgöra underlag för 
planprogram/ stadsutvecklingsprogram samt upprättande av detaljplan för en 
första etapp. 

 
 Coronapandemin påverkar verksamhetens arbete till viss del, men hittills har det 

fungerat bra. 
 

 Elever från Bodestorpsskolan kartlagt otrygga platser i Karlshamns statsmiljö. 
Med hjälp av kartor och en modell av Karlshamns innerstad i 3D, har eleverna 
markerat platser och presenterat varför just dess upplevs otrygga. Elevernas 
kartläggning kommer att presenteras i BRÅ, Brottsförebyggande rådet, och även 
tas upp i ungdomsrådet innan den hanteras av politikerna. 
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§ 143 Redovisning av delegationsbeslut 3 juni 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 2020-04-29 – 2020-05-21.  
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 2020-04-29 - 2020-05-21 
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§ 144 Underrättelser från Lantmäteriet 3 juni 2020/6 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning  
 
Följande underrättelser gällande Karlshamns kommun redovisas, 
 
2020-04-30 Hästaryd 1:2, 1:122 Fastighetsreglering – 

underrättelse om avslutad 
förrättning K19298 

   
2020-05-04 Sandvik 1:1 Avstyckning - 

underrättelse om avslutad 
förrättning K2040 

   
2020-05-06 Hasseln 2, 3 samt Karlshamn 

5:1 
Sammanläggning och 
fastighetsreglering – 
underrättelse om avslutad 
förrättning K17334 

   
2020-05-11 Kroksjömåla 1:40, 1:50 Fastighetsreglering – 

underrättelse om avslutad 
förrättning K19406 

   
2020-05-14 Matvik 1:12,1:54 Fastighetsreglering - 

underrättelse om avslutad 
förrättning K19402 

   
2020-05-15 Farslycke 1:9, 1:48 Fastighetsreglering - 

underrättelse om avslutad 
förrättning K19434 
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§ 145 Handlingar för kännedom 3 juni 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för byggnadsnämndens kännedom under tiden 2020-04-29 – 2020-05-21 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av handlingar för kännedom 2020-04-29 - 2020-05-21 
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§ 146 Beslutsuppföljning 3 juni 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
  
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för plan- och mätärenden föreligger enligt 
beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Planplan 19 maj 2020 
Ärenderapport mätning 2020-05-19 
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§ 147 Information 2020/5 
 
Byggnadsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Görgen Lennarthsson (SD) ställer fråga utifrån den reklam han sett där man anger att 
man kan göra en tillbyggnad på ett befintligt Attefallshus med 15 m2 utan bygglov. Är det 
OK? 
 
Stadsbyggnadschef/stadsarkitekt Emina Kovacic svarar att detta är felaktig marknads-
föring och kan resultera i ett tillsynsärende hos byggnadsnämnden. Hon kommer att 
bjuda in Thomas Norman från bygglov till ett sammanträde i höst, för att förklara detta 
närmare. 
 
 
 
 


