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Ärendelista 

 § 16 Godkännande av ärendelista  

 § 17 Webbutbildning för ledamöter och ersättare 

gällande PBL 

 

 § 18 Återrapportering av dataskyddsombudets 

arbete för år 2022 

 

 § 19 Medborgarförslag angående förbättring av 

trafiksäkerhet, Renvägen-Halenvägen 

 

 § 20 Strandskyddsdispens för transformatorstation 

på fastigheten  

 

 § 21 Strandskyddsdispens för transformatorstation 

på fastigheten  

 

 § 22 Strandskyddsdispens för transformatorstation 

på fastigheten  

 

 § 23 Strandskyddsdispens för solcellsanläggning 

på fastigheten  

 

 § 24  - Fasadändring takbeklädnad  

 § 25 Inbjudan till årets inspektörs- och 

handläggarträffar 

 

 § 26 Delegationsbeslut  
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 Sammanträdesdatum  
 Bygg- och trafiknämnd  2023-03-09  

 

§ 16/2023  Godkännande av ärendelista 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Ärendelistan godkänns. 
 
Marianne Lundström (S) utses till justerare. 
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§ 17/2023  Webbutbildning för ledamöter och ersättare gällande PBL 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av ny mandatperiod och därmed de nyval som gjorts så ges samtliga 
förtroendevalda i bygg- och trafiknämnden möjlighet att delta på Boverkets webbutbildning 
för att utveckla sina kunskaper. I gemensam trupp samlas ledamöter och ersättare för att 
tillsammans ta del av denna utbildning och diskutera innehållet. Målet är utveckling av 
förtroendevaldas kompetens.  

Utbildningen har tagits fram av Boverket i samverkan med SKR, där utformningen riktar sig 
framförallt mot kommunernas förtroendevalda. Inbjudan från Boverket föreslår att utbildning 
följs på ett sammanträde tillsammans med ledamöter och tjänstepersoner. Syftet är att 
förtroendevalda ska känna sig mer trygga och kunna se möjligheterna att påverka hur 
Sverige byggs. 

På mötet 2023-03-09 klockan 13.00 är samtliga ledamöter och ersättare välkomna att delta 
på utbildningen. Utbildningen på 1h 23 min är indelad i åtta delar som behandlar följande 
områden: 

 Avsnitt 1 – Vad är PBL? 

 Avsnitt 2 – Byggnadsnämndens roll och uppgifter i PBL 

 Avsnitt 3 – Översiktsplanering 

 Avsnitt 4 – Detaljplanering 

 Avsnitt 5 – Lov och anmälan i PBL 

 Avsnitt 6 – Byggprocessen i PBL 

 Avsnitt 7 – Byggnadsnämndens tillsyn i PBL 

 Avsnitt 8 – Varför är arkitektur viktigt? 

Finansiering 
Utbildningen är kostnadsfri. Arvode och ersättning utgår till samtliga ledamöter och ersättare 
som deltar. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Det är positivt ur samtliga perspektiv om förtroendevaldas kompetens utvecklas och de 
därmed kan ta bättre och mer rättvisa beslut. Därav är det att anse att både barnrätts- och 
jämställdhetsperspektivet kan erfara positiva konsekvenser av denna utbildning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Boverkets PBL-utbildning för förtroendevalda 
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Beslutet skickas till 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Nämndsekreterare I.J 
Arvodessamordnare C.T 
Planarkitekt/bygglovshandläggare P.S 
Planarkitekt/bygglovshandläggare O.S 
Byggnadsinspektör M.B 
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§ 18/2023  Återrapportering av dataskyddsombudets arbete för år 2022 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Informationen tas till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Hanna Rubin, dataskyddsombud, föredrar ärendet. 
 
Hanna Rubin, dataskyddsombud för bygg- och trafiknämnden informerar om 
dataskyddsombudets arbete under året 2022. 

Dataskyddsombudets arbete 
I föreliggande rapport finns en fördjupad redovisning av bland annat dataskyddsombudens 
arbete, registerförteckningen för bygg- och trafiknämnden och förbättringsområden som 
dataskyddsombudet ser. 

Inga personuppgiftsincidenter har upptäckts inom bygg- och trafiknämnden under 2022. 

DSO-gruppen träffas minst en gång per kvartal och diskuterar arbetet, utmaningar, nya 
granskningar från Intergritetsskyddsmyndigheten (IMY), registerförteckningar i DirSys och 
rekommendationer och riktlinjer från IMY. 

DSO:ernas främsta utmaning är resurserna för vårt arbete, resurser i form av tid.  
DSO:erna som är valda av respektive nämnd är befintliga tjänstepersoner som har andra 
arbetsuppgifter och att hinna med uppdraget är ibland svårt. Det finns en obalans mellan de 
tidsresurser som DSO har och det arbete, främst rådgivande och förebyggande, som 
behöver göras. 

Ett omfattande arbete med att uppdatera vår registerförteckning har skett löpande under 
2022. Hösten 2022 påbörjades även arbetet med att byta system för registerförteckningen 
från Draftit till Dirsys. Implementeringen beräknas vara klar under första halvåret 2023. 
Uppdateringarna i registerförteckningen görs av den tjänsteperson som ansvarar för 
personuppgiftsbehandlingen medan granskningen genomförs av DSO. Att uppdatera 
registerförteckningen tar tid, men är viktigt då den ska spegla de personuppgiftsbehandlingar 
vi faktiskt gör.  

Registerförteckningen för bygg- och trafiknämnden innehåller i dagsläget runt 5 
personuppgiftsbehandlingar. 

Syftena med dataskyddsförordningen är bland annat att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Lagstiftningen talar 
om hur personuppgifter får behandlas och det finns olika hänsyn att ta beroende på om det 
är känsliga personuppgifter eller inte samt om det rör barns personuppgifter. För att det ska 
vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i 
dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. De rättsliga grunderna är avtal, rättslig 
förpliktelse (t. ex bokföringslag, arkivlag mm.), skydda grundläggande intressen (t. ex 
livsavgörande vård i akuta fall), uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning (t. ex 
skolverksamhet, kreditupplysningar, befolkningsregister m.m.) samt samtycke (t. ex foton på 
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en hemsida). Den sistnämnda rättsliga grunden, samtycke, ska användas restriktivt av 
kommuner. 

Yttrande/Bedömning 
En viktig del i personuppgiftsansvarigas ansvar är att få insyn och veta hur personuppgifter 
som PUA ansvarar för hanteras. För att kunna informera om DSO:ernas arbete har den 
övergripande DSO-gruppen beslutat om att varje år återrapportera till ansvarig nämnd. 

Finansiering 
Dataskyddsombudens resurser tas i form av arbetstid då rollen ligger på befintliga 
tjänstepersoners anställningar. 

Den valda DSO:n för bygg- och trafiknämnden är anställda på administrativa avdelningen, 
kommunledningsförvaltningen. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barn- och jämställdhetsperspektivet har ej beaktats men barns personuppgifter är extra 
känsliga och granskningen av hanteringen av barns personuppgifter är en av uppgifterna för 
dataskyddsombuden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Rapport ”Återrapportering verksamhetsår 2022 Bygg- och trafiknämndens 
dataskyddsombud” 
Sammanställning av registerförteckning för bygg- och trafiknämnden. 
Granskning av rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen - KPMG 
 
Beslutet skickas till 
Dataskyddsombud H.R 
Kommunstyrelsen  
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§ 19/2023  Medborgarförslag angående förbättring av trafiksäkerhet, 
Renvägen-Halenvägen 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Bygg- och trafiknämnden avslår samtliga delar av medborgarförslaget gällande att 
Halenvägen ska vara huvudled, att hastigheten sänks på Halenvägen och fryshuset bedöms 
inte som ett trafiksäkerhetsproblem och lämnas utan åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Roger Jönsson, teknisk samordnare infrastruktur, föredrar ärendet. 
 
Medborgare har inkommit med ett medborgarförslag angående trafiksäkerheten vid 
Halenvägen och korsning med Renvägen. Medborgarförslaget behandlar tre områden, 
Halenvägen borde vara huvudled, Halenvägen borde få sänkt hastighet från 60 km/h till 40 
km/h och fryshus beläget i korsningen som ett sikt- eller trafiksäkerhetsproblem. 

Bedömning 
Huvudled kan övervägas på funktionellt prioriterade stråk. Halenvägen kan hantera flertalet 
fordonsslag, dock bedöms den inte vara anlagd för större fordon. Längs med sträckan ska 
det även anläggas en GC-vägslänk från korsning med Renvägen till korsning med 
Strandplan. Därav rekommenderar undertecknad att avslå medborgarförslagets första 
mening. Alternativet är att man utreder om Halenvägen ska vara huvudled och i vilken 
utsträckning. Osäkerheten med Sydostlänkens utformning längs med området gör också att 
man bör avvakta med att förändra trafiksituationen. 

Belastningen på Halenvägen förändrar inte dess utformning. Sträckan bedöms få dålig 
efterlevnad av hastighetsbegränsningen, om den skulle sänkas. Hastighetsbegränsningen 
bedöms inte som ett problemområde när ny avskild GC-vägslänk anläggs.  

Angående fryshuset, så görs bedömningen att det inte utgör ett trafiksäkerhetsproblem. 
Yttrande har inhämtats från Planarkitekt på Olofströms kommun som beskriver värdet i 
fryshusets bevarande. 

Yttrande Planarkitekt Olofströms kommun angående fryshuset: 
Fryshuset är inte försett med q i detaljplan. Hade detaljplanen gjorts om hade den sannolikt 
försetts med skydd. Byggnaden är dock utpekad i kommunens kulturmiljöprogram från 2006. 
I enlighet med 9 kap 34§ PBL bör byggnader inte rivas om det är en byggnad som är viktigt 
utifrån bland annat kulturhistoriskt hänseende. En byggnad kan ha kulturmiljövärden även 
om den inte specifikt är utpekad i något program eller liknande och frågan prövas därför i 
varje enskilt fall där viktning mellan olika intressen ska göras (exempelvis riva för att kunna 
köra snabbare kontra vikten av att bevara byggnaden). Att byggnaden innehar 
kulturmiljövärden är tydligt och fog för att bevilja en rivning tordes inte föreligga med 
avseende på kulturvärdets dignitet. Slutgiltig bedömning i frågan görs av byggnadsnämnden 
först vid en inkommen ansökan. 

Vill man öka trafiksäkerheten som mest i korsningen Halenvägen-Renvägen finns 
möjligheten att plocka bort Renvägens anslutning till Halenvägen och anordna en trepunkts 
vändning istället. Renvägen skulle då bli en återvändsgata. 



 Protokoll 10(33) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 19/2023  KS 2023/128  
 

Finansiering 
Inte aktuellt. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Perspektiven har beaktats i behandlingen. Bedömningen är att perspektiven inte påverkas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
Teknisk samordnare Infrastruktur R.J 
Teknisk chef AK.R 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Trafikhandläggare  
Insändare av medborgarförslag E.S 
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§ 20/2023  Strandskyddsdispens för transformatorstation på fastigheten 
 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Sökande beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 18 c § punkt 2 , 
5  Miljöbalken, för att i enlighet med ansökan och föreliggande handlingar uppföra en 
transformatorstation på fastigheten  

 
Strandskyddsdispensavgift: 6 300 kronor (faktureras separat) 

Övriga upplysningar 
Dispensen upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats 
inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor efter det att myndigheten fått 
kopia av nämndens beslut. 

Ärendebeskrivning 
Öjvind Hatt, samhällsutvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Sökande Olofströms Kraft Nät AB har ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra en ny 
transformatorstation. Ur miljösynpunkt bedöms den nya transformatorstationen vara bättre 
då det finns uppsamlingskärl för olja vid ett eventuellt läckage. 
  
Som särskilt skäl har man angett  

 Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet 
eller annan exploatering. 

 Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan ske utanför området. 

Miljöförbundet Blekinge Väst har getts tillfälle att yttra sig. De har inget att erinra mot att 
strandskyddsdispens beviljas.  

Yttrande/Bedömning 
Enligt 7 kap. 15 § Miljöbalken får inom strandskyddsområde inte: 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
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Strandskyddet syftar enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv 
på land och i vatten. Bygg- och trafiknämnden får dock enligt 7 kap. 18 b § Miljöbalken lämna 
dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap. 26 § Miljöbalken vara 
förenlig med strandskyddets syfte.  
 
Enligt 7 kap. 25 § Miljöbalken skall prövning av frågor om skydd av område enligt detta 
kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda 
mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre 
än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.  
 
I Miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap. 1 § Miljöbalken att 
”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade .. ”. Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det 
allmännas agerande och för tillämpningen av bland annat 7 kap. Miljöbalken.  
 
Med beaktande av vad den utredning som presenterats i ärende och under iakttagande av 
de villkor som angivits i beslutet får enligt bygg- och trafiknämndens bedömning särskilda 
skäl enligt 7 kap. 18 c § punkt 4 och punkt 5 Miljöbalken anses föreligga.  
 
Utifrån en avvägning mellan allmänna intressen bedöms det enskilda intresset och det 
allmänna intresset i detta fall sammanfalla.  

Bygg- och trafiknämnden erinrar om: 

 Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap. 3 b § Miljöbalken, inom tre veckor efter det att 
kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning 
av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till 
beslutande kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte 
överklagas. 

 Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 
kap. 10 § Kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Detta 
är en generell bestämmelse i Kulturmiljölagen och den gäller alltid. 

Strandskyddets båda syften bedöms inte bli påverkade i någon större omfattning. 
Strandskyddsdispens bör beviljas. 
 
Tomtplatsavgränsning enligt 7 kap. 18 f § Miljöbalken, transformatorstationen får endast ta i 
anspråk den del av strandskyddsområdet som transformatorstationen upptar på marken. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

 Inga positiva eller negativa konsekvenser har identifierats utifrån barn- och 
ungdomsperspektivet. 

 Dialog har ej förts med berörda grupper. 

 Inga positiva eller negativa konsekvenser har identifierats utifrån 
jämställdhetsperspektivet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
BN dnr. 2023/19 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Placeringsritning 
Plan- och byggkarta 
Situationsplan 
Foto 

Beslutet skickas till 
Akten 
Sökande 
Länsstyrelsen Blekinge 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Naturskyddsföreningen 
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§ 21/2023  Strandskyddsdispens för transformatorstation på fastigheten 
 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Sökande beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 18 c § punkt 5 
Miljöbalken, för att i enlighet med ansökan och föreliggande handlingar uppföra en ny 
transformatorstation på fastigheten  

 
Strandskyddsdispensavgift: 6 300 kronor (faktureras separat) 

Övriga upplysningar 
Dispensen upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats 
inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor efter det att myndigheten fått 
kopia av nämndens beslut. 

Ärendebeskrivning 
Öjvind Hatt, samhällsutvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Sökande Olofströms Kraft Nät AB har ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra en ny 
transformatorstation. Ur miljösynpunkt bedöms den nya transformatorstationen vara bättre 
då det finns uppsamlingskärl för olja vid ett eventuellt läckage. 
  
Som särskilt skäl har man angett  

 Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan ske utanför området. 

Miljöförbundet Blekinge Väst har getts tillfälle att yttra sig. De har inget att erinra mot att 
strandskyddsdispens beviljas.  

Yttrande/Bedömning 
Enligt 7 kap. 15 § Miljöbalken får inom strandskyddsområde inte: 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Strandskyddet syftar enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv 
på land och i vatten. Bygg- och trafiknämnden får dock enligt 7 kap. 18 b § Miljöbalken lämna 
dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap. 26 § Miljöbalken vara 
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förenlig med strandskyddets syfte.  
 
Enligt 7 kap. 25 § Miljöbalken skall prövning av frågor om skydd av område enligt detta 
kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda 
mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre 
än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.  
 
I Miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap. 1 § Miljöbalken att 
”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade .. ”. Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det 
allmännas agerande och för tillämpningen av bland annat 7 kap. Miljöbalken.  
 
Med beaktande av vad den utredning som presenterats i ärende och under iakttagande av 
de villkor som angivits i beslutet får enligt bygg- och trafiknämndens bedömning särskilda 
skäl enligt 7 kap. 18 c § punkt 4 och punkt 5 Miljöbalken anses föreligga.  
 
Utifrån en avvägning mellan allmänna intressen bedöms det enskilda intresset och det 
allmänna intresset i detta fall sammanfalla.  

Bygg- och trafiknämnden erinrar om: 

 Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap. 3 b § Miljöbalken, inom tre veckor efter det att 
kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning 
av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till 
beslutande kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte 
överklagas. 

 Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 
kap. 10 § Kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Detta 
är en generell bestämmelse i Kulturmiljölagen och den gäller alltid. 

Strandskyddets båda syften bedöms inte bli påverkade i någon större omfattning. 
Strandskyddsdispens bör beviljas. 
 
Tomtplatsavgränsning enligt 7 kap. 18 f § Miljöbalken, transformatorstationen får endast ta i 
anspråk den del av strandskyddsområdet som transformatorstationen upptar på marken. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

 Inga positiva eller negativa konsekvenser har identifierats utifrån barn- och 
ungdomsperspektivet. 

 Dialog har ej förts med berörda grupper. 

 Inga positiva eller negativa konsekvenser har identifierats utifrån 
jämställdhetsperspektivet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 



 Protokoll 16(33) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 21/2023  BN 2023/524  
 

BN dnr. 2023/30 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Översiktskarta 
Detaljkarta 
Karta 

Beslutet skickas till 
Akten 
Sökande 
Länsstyrelsen Blekinge 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Naturskyddsföreningen 
  

  



 Protokoll 17(33) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 22/2023  BN 2023/524  
 

§ 22/2023  Strandskyddsdispens för transformatorstation på fastigheten 
 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Sökande beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 18 c § punkt 
5  Miljöbalken, för att i enlighet med ansökan och föreliggande handlingar uppföra en ny 
transformatorstation på fastigheten  

 
Strandskyddsdispensavgift: 6 300 kronor (faktureras separat) 

Övriga upplysningar 
Dispensen upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats 
inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor efter det att myndigheten fått 
kopia av nämndens beslut. 

Ärendebeskrivning 
Öjvind Hatt, samhällsutvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Sökande Olofströms Kraft Nät AB har ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra en ny 
transformatorstation. Ur miljösynpunkt bedöms den nya transformatorstationen vara bättre 
då det finns uppsamlingskärl för olja vid ett eventuellt läckage. 
  
Som särskilt skäl har man angett  

 Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan ske utanför området. 

Miljöförbundet Blekinge Väst har getts tillfälle att yttra sig. De har inget att erinra mot att 
strandskyddsdispens beviljas.  

Yttrande/Bedömning 
Enligt 7 kap. 15 § Miljöbalken får inom strandskyddsområde inte: 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Strandskyddet syftar enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv 
på land och i vatten. Bygg- och trafiknämnden får dock enligt 7 kap. 18 b § Miljöbalken lämna 
dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap. 26 § Miljöbalken vara 



 Protokoll 18(33) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 22/2023  BN 2023/524  
 

förenlig med strandskyddets syfte.  
 
Enligt 7 kap. 25 § Miljöbalken skall prövning av frågor om skydd av område enligt detta 
kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda 
mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre 
än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 
 
I Miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap. 1 § Miljöbalken att 
”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade .. ”. Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det 
allmännas agerande och för tillämpningen av bland annat 7 kap. Miljöbalken.  
 
Med beaktande av vad den utredning som presenterats i ärende och under iakttagande av 
de villkor som angivits i beslutet får enligt bygg- och trafiknämndens bedömning särskilda 
skäl enligt 7 kap. 18 c § punkt 4 och punkt 5 Miljöbalken anses föreligga.  
 
Utifrån en avvägning mellan allmänna intressen bedöms det enskilda intresset och det 
allmänna intresset i detta fall sammanfalla.  

Bygg- och trafiknämnden erinrar om: 

 Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap. 3 b § Miljöbalken, inom tre veckor efter det att 
kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning 
av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till 
beslutande kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte 
överklagas. 

 Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 
kap. 10 § Kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Detta 
är en generell bestämmelse i Kulturmiljölagen och den gäller alltid. 

Strandskyddets båda syften bedöms inte bli påverkade i någon större omfattning. 
Strandskyddsdispens bör beviljas. 
 
Tomtplatsavgränsning enligt 7 kap. 18 f § Miljöbalken, transformatorstationen får endast ta i 
anspråk den del av strandskyddsområdet som transformatorstationen upptar på marken. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

 Inga positiva eller negativa konsekvenser har identifierats utifrån barn- och 
ungdomsperspektivet. 

 Dialog har ej förts med berörda grupper. 

 Inga positiva eller negativa konsekvenser har identifierats utifrån 
jämställdhetsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
BN dnr. 2023/18 



 Protokoll 19(33) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 22/2023  BN 2023/524  
 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Översiktskarta 
Detaljkarta 
Foto 

Beslutet skickas till 
Akten 
Sökande 
Länsstyrelsen Blekinge 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Naturskyddsföreningen 
  

  



 Protokoll 20(33) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 23/2023  BN 2023/524  
 

§ 23/2023  Strandskyddsdispens för solcellsanläggning på fastigheten 
 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Sökande beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 
Miljöbalken, för att i enlighet med ansökan och föreliggande handlingar uppföra en mindre 
solcellsanläggning på fastigheten  

 
Strandskyddsdispensavgift: 6 300 kronor (faktureras separat) 

Övriga upplysningar 
Dispensen upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats 
inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft. 

Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor efter det att myndigheten fått 
kopia av nämndens beslut. 

Ärendebeskrivning 
Öjvind Hatt, samhällsutvecklingschef, föredrar ärendet. 
 
Sökande på fastigheten har ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra en 
mindre solcellsanläggning på mark. Placering av anläggningen är vald på grund av att 
befintligt tak på fastigheten ej har bärighet för montage av solcellsanläggningen.  
  
Som särskilt skäl har man angett  

 Marken har redan tagits anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syfte. 

Miljöförbundet Blekinge Väst har getts tillfälle att yttra sig. De har inget att erinra mot att 
strandskyddsdispens beviljas.  

Yttrande/Bedömning 
Enligt 7 kap. 15 § Miljöbalken får inom strandskyddsområde inte: 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar 
eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

Strandskyddet syftar enligt 7 kap. 13 § Miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsättningarna 
för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv 
på land och i vatten. Bygg- och trafiknämnden får dock enligt 7 kap. 18 b § Miljöbalken lämna 
dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap. 26 § Miljöbalken vara 



 Protokoll 21(33) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 23/2023  BN 2023/524  
 

förenlig med strandskyddets syfte.  
 
Enligt 7 kap. 25 § Miljöbalken skall prövning av frågor om skydd av område enligt detta 
kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda 
mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre 
än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 
 
I Miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap. 1 § Miljöbalken att 
”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade .. ”. Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det 
allmännas agerande och för tillämpningen av bland annat 7 kap. Miljöbalken.  
 
Med beaktande av vad den utredning som presenterats i ärende och under iakttagande av 
de villkor som angivits i beslutet får enligt bygg- och trafiknämndens bedömning särskilda 
skäl enligt 7 kap. 18 c § punkt 4 och punkt 5 Miljöbalken anses föreligga.  
 
Utifrån en avvägning mellan allmänna intressen bedöms det enskilda intresset och det 
allmänna intresset i detta fall sammanfalla.  

Bygg- och trafiknämnden erinrar om: 

 Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap. 3 b § Miljöbalken, inom tre veckor efter det att 
kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning 
av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till 
beslutande kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte 
överklagas. 

 Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 
kap. 10 § Kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Detta 
är en generell bestämmelse i Kulturmiljölagen och den gäller alltid. 

Strandskyddets båda syften bedöms inte bli påverkade i någon större omfattning. 
Strandskyddsdispens bör beviljas. 
 
Tomtplatsavgränsning enligt 7 kap. 18 f § Miljöbalken, solcellsanläggningen får endast ta i 
anspråk den del av strandskyddsområdet som solcellsanläggningen upptar på marken. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

 Inga positiva eller negativa konsekvenser har identifierats utifrån barn- och 
ungdomsperspektivet. 

 Dialog har ej förts med berörda grupper. 

 Inga positiva eller negativa konsekvenser har identifierats utifrån 
jämställdhetsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
BN dnr. 2023/16 



 Protokoll 22(33) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 23/2023  BN 2023/524  
 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Plan- och byggkarta 
Situationsplan 
Sektionsritning 

Beslutet skickas till 
Akten 
Sökande 
Länsstyrelsen Blekinge 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Naturskyddsföreningen 
  

  



 Protokoll 23(33) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 24/2023  KS 2023/524  
 

§ 24/2023   - Fasadändring takbeklädnad 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Bygg- och trafiknämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov för fasadändring i enlighet 
med föreliggande handlingar med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen. 
 
Bygglovsavgift: 1200 kronor (faktureras separat) 

Övriga upplysningar 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter detta har publicerats i Post- och inrikes tidningen 
under förutsättning att beslutet inte har överklagats under denna tid. Det är byggherren som 
skall säkerställa sig om att beslutet vunnit laga kraft. Påbörjas rivningen innan beslutet vunnit 
laga kraft sker detta på byggherrens egna risk. 
 
Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas med stöd av 10 kap. 23 § Plan- och 
bygglagen. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte för denna åtgärd. 
 
För att erhålla slutbesked skall byggherren inkomma med en verifikation till bygg- och 
trafiknämnden på att de myndighetskrav som ställts på denna typ av byggnad är uppfyllda. 
 
Överträdelser av någon av ovanstående paragrafer kan medföra sanktionsavgifter enligt 
Plan- och byggförordningen 9 kap. 
 
Reservation 
Magnus Olsson (M), Peter Stenberg (SD), Peter Holmström (SD) och Jörgen Jakobsson (C) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Yrkanden 
Magnus Olsson (M) yrkar på återremittering av ärendet för ett förtydligande kring vilken typ 
av plåttak sökanden vill sätta upp på fastigheten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag om att avslå ansökan om bygglov mot Magnus 
Olssons (M) yrkande att återremittera ärendet och finner att bygg- och trafiknämnden följer 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs och omröstning verkställs. 
 
Ordföranden meddelar följande beslutsgång: 
JA-röst för att följa förvaltningens förslag till beslut. 
NEJ-röst för att bifalla Magnus Olssons (M) yrkande. 
 
Omröstningen utfaller i 5 röster för att följa förvaltningens förslag till beslut och 4 röster för att 
bifalla Magnus Olssons (M) yrkande. 
 
Ordföranden finner att bygg- och trafiknämnden följer förvaltningens förslag till beslut om att 



 Protokoll 24(33) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 24/2023  KS 2023/524  
 

avslå ansökan om bygglov. 
 
Omröstning 

Namn JA NEJ 

Pirjo Veteli (S) X   

Patrik Sjöstedt (S) X   

Thommy Svensson (KD) X   

Marianne Lundström (S) X   

Mona Björkman (S) X   

Jörgen Jakobsson (C)   X 

Magnus Olsson (M)   X 

Peter Stenberg (SD)   X 

Peter Holmström (SD)   X 

Totalt 5 4 

 
Ärendebeskrivning 
Oskar Sandberg, planarkitekt/bygglovshandläggare, föredrar ärendet. 
 
Ansökan om fasadändring avseende byte av tak från för området karaktäristiskt eternittak till 
svart plåttak. Ärendet har tidigare behandlats av bygg- och trafiknämnden i beslut §100/2021 
och avslogs då. 

Områdets karaktär ter sig i form av kedjehus som ritades 1974. Husen i området är byggda i 
gult tegel med mörk lockpanel och utmärkande saxande pulpettak. Materialval, arkitektur och 
färgsättning är för tiden karaktäristiskt. I området förekommer det utbytta tak som försetts 
med betongpannor. 

Bedömning 
Förvaltningens bedömning är att ett byte till plåttak skulle för området vara främmande vilket 
inte är förenligt med 2 kap. 6 § Plan- och bygglagen och risk för förvanskning enligt 8 kap. 13 
§ Plan- och bygglagen bedöms föreligga. Kraven enligt 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen är 
således inte uppfyllda och bygglov kan inte ges för den ansökta åtgärden. 

Sökande har givits möjlighet att yttra sig men yttrande har inte inkommit inom given tid. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv har beaktats i enlighet med Plan- och bygglagen. 



 Protokoll 25(33) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 24/2023  KS 2023/524  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 
Beskrivning/förtydligande  
Beslut BN §100/2021 
Utdrag från kommunens kulturmiljöprogram 
  

Beslutet skickas till 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Planarkitekt/bygglovshandläggare O.S 
Sökande 

  



 Protokoll 26(33) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 25/2023  KS 2023/338  
 

§ 25/2023  Inbjudan till årets inspektörs- och handläggarträffar 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Bygg- och trafiknämndens ordförande ges i efterhand möjlighet att delta på årets inspektörs- 
och handläggarträffar som ägde rum den 14 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Denna träff innefattar information och nätverkande som vänder sig både till politiker och 
tjänstemän i byggnadsnämnd och Länsstyrelse. 

På årets inspektörs- och handläggarträffar fick deltagarna inte bara information om nyheter 
och ändringar i regelverken och rättsfall, utan även möjligheten att inspireras och dela 
erfarenheter och åsikter med andra deltagare och föreläsaren. Därmed gavs input på nya 
saker som en själv kanske funderat på över en tid. 

I årets program diskuterades: 
1. Nytt och på gång inom lagstiftningen 
2. Certifierade byggprojekteringsföretag 
3. Skärpt tillsyn 
4. IMD för flerbostadshus 
5. Undantag från PBL för enkla förläggningar 
6. Kontrollplan och riskbedömning 
7. Intressanta rättsfall 
8. Givande frågor, diskussioner & erfarenhetsutbyte 

Finansiering 
Arvode och ersättning utgår. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv.  

Inga positiva eller negativa konsekvenser har identifierats utifrån barn- och 
ungdomsperspektivet. 
Dialog har ej förts med berörda grupper. 
Inga positiva eller negativa konsekvenser har identifierats utifrån jämställdhetsperspektivet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Inbjudan till inspektörs- och handläggarträffarna 
 
Beslutet skickas till 
Ordförande bygg- och trafiknämnden P.V 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Arvodessamordnare C.T 

  



 Protokoll 27(33) 
 Sammanträdesdatum  
 2023-03-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 26/2023  KS 2023/48  
 

§ 26/2023  Delegationsbeslut 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Delegationsbesluten godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Bygglovs- anmälnings- rivnings- och ventilationsärenden 
Bygglovshandläggare meddelar att de i enlighet med delegationsrätten fattat beslut i 
bygglovs- och anmälningsärenden enligt bifogad förteckning. 
 

Delegationsbeslut bygganmälan 2023-01-23 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-170 Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd 

 
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2023-01-23 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-288 Eldstäder 

 
Ny kamin till ny rökkanal 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2023-02-02 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-182 Eldstäder 

 
Installation av eldstad till befintlig rökkanal 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2023-02-07 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-290 Eldstäder 

 
kamin till bef skorsten 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2023-02-09 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-289 Eldstäder 

 
Kamin 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2023-02-09 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-272 Eldstäder 

 
Ny kamin till ny skorsten 
Delegationsbeslut bygganmälan 
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Delegationsbeslut bygganmälan 2023-02-14 Oskar Sandberg 
BYGG-2023-31 Eldstäder 

 
Kamin till ny skorsten 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2023-02-21 Oskar Sandberg 
BYGG-2023-35 Eldstäder 

 
Ny kamin till ny rörinsats 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2023-02-23 Oskar Sandberg 
BYGG-2023-34 Eldstäder 

 
Eldstad till bef rökkanal 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygglov 2023-01-25 Mikael Bengtsson 
BYGG-2023-1 Om-, tillbyggnad 

 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Delegationsbeslut bygglov 
 
Delegationsbeslut bygglov 2023-01-24 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-285 Om-, tillbyggnad 

 
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kök och tillbyggnad av soldäck, tak samt ändring av 
ventilationsaggregat på tak 
Nordenbergsskolan fastighet  
Delegationsbeslut bygglov 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2023-01-23 Mikael Bengtsson 
BYGG-2023-10 Om-, tillbyggnad 

 
Ansökan om bygglov för ombyggnad av befintligt skyddsrum med ny dörr och ramp på 
fastigheten Holje  
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2023-01-27 Mikael Bengtsson 
BYGG-2023-7 Om-, tillbyggnad 

 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av altan på fastigheten  
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2023-02-08 Mikael Bengtsson 
BYGG-2023-21 Anläggningar 
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Ansökan om bygglov för ny transformatorstation på fastigheten  
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2023-02-03 Mikael Bengtsson 
BYGG-2023-15 Anläggningar 

 
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation på fastigheten  
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2023-02-09 Mikael Bengtsson 
BYGG-2023-25 Mindre åtgärder (fasad, tak etc.) 

 
Ansökan om bygglov för ändring av byggnadens yttre utseende på fastigheten  
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2023-02-16 Mikael Bengtsson 
BYGG-2023-1 Om-, tillbyggnad 

 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2023-02-13 Mikael Bengtsson 
BYGG-2023-26 Mindre åtgärder (fasad, tak etc.) 

 
Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar på fastigheten  
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2023-02-13 Mikael Bengtsson 
BYGG-2023-24 Om-, tillbyggnad 

 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad på fastigheten 

 
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2023-02-24 Mikael Bengtsson 
BYGG-2023-36 Bygglov, nybyggnad 

 
Ansökan om bygglov för jordkällare på fastigheten  
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2023-02-22 Mikael Bengtsson 
BYGG-2023-33 Anläggningar 

 
Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation på fastigheten  
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
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Delegationsbeslut bygg, start 2023-02-21 Oskar Sandberg 
BYGG-2023-11 Marklov 

 
Ansökan om marklov för ändring av marknivå på fastigheten  
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut till.slutbes 2023-02-10 Mikael Bengtsson 
BYGG-2021-200 Bygglov, nybyggnad bostad 

 
Nybyggnad av enbostadshus 
Delegationsbeslut tillfälligt slutbesked 
 
Delegationsbeslut marklov 2023-02-03 Mikael Bengtsson 
BYGG-2023-8 Anläggningar 

 
Ansökan om marklov för vändplats på fastigheten  
Delegationsbeslut marklov 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2023-01-30 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-162 Ändrad användning 

 
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bostad till kontor. 
Delegationsbeslut interimistiskt slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2023-02-03 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-114 Rivningsanmälan/rivningslov 

 
Rivning av skorsten 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2023-02-09 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-38 Bygglov, nybyggnad bostad 

 
Nybyggnad av 5 stycken marklägenheter samt carport och förråd 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2023-01-19 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-130 Anläggningar 

 
Nybyggnad av teknikhus 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2023-01-19 Mikael Bengtsson 
BYGG-2017-142 Bygglov, nybyggnad 

 
Bygglovsansökan för nybyggnad för fritidshus 
Delegationsbeslut slutbesked 
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Delegationsbeslut slutbesked 2023-01-24 Paulina Sandomierska 
BYGG-2022-129 Eldstäder 

 
Installation av eldstad till befintlig rökkanal 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2023-01-25 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-195 Eldstäder 

 
Ny kamin och ny rökkanal 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2023-02-13 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-149 Eldstäder 

 
Installation av eldstad till befintlig rökkanal 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2023-02-17 Mikael Bengtsson 
BYGG-2021-56 Bygglov, nybyggnad komplementbyggnad 

 
Nybyggnad av garage 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2023-02-17 Paulina Sandomierska 
BYGG-2022-86 Eldstäder 

 
Installation av eldstad till befintlig rökkanal 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2023-02-17 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-278 Eldstäder 

 
Ny kamin till ny rökkanal 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2023-02-17 Mikael Bengtsson 
BYGG-2018-151 Om-, tillbyggnad 

 
Bygglovsansökan för tillbyggnad av enbostadshus samt inglasad altan och trädäck 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2023-02-22 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-176 Om-, tillbyggnad 

 
Takresning på befintligt bostadshus 
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Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2023-03-01 Mikael Bengtsson 
BYGG-2021-203 Om-, tillbyggnad 

 
Tillbyggnad av bostadshus samt ombyggnad av entré till hall 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut startbesked 2023-02-17 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-281 Eldstäder 

 
Ny kamin till ny skorsten 
Delegationsbeslut startbesked 
 
Delegationsbeslut startbesked 2023-02-17 Mikael Bengtsson 
BYGG-2021-221 Om-, tillbyggnad 

 
Tillbyggnad av industribyggnad 
Delegationsbeslut startbesked 
 
Delegationsbeslut startbesked 2023-02-13 Oskar Sandberg 
BYGG-2023-27 Eldstäder 

 
Kamin till ny rökkanal 
Startbesked 
 
Delegationsbeslut startbesked 2023-02-13 Oskar Sandberg 
BYGG-2023-28 Eldstäder 

 
Kamin till ny skorsten 
Delegationsbeslut startbesked 
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