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 § 65 Ansökan om bygglov för anläggning av 

besöksparkering 
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 § 69 Ansökan om Strandskyddsdispens för bastu  
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 Sammanträdesdatum  
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§ 64/2022  Godkännande av ärendelista 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Ärendelistan godkänns. 

  

Kent Kullman (S) utses till justerare. 
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Bygg- och trafiknämnd 

BN § 65/2022  BN 2022/2461  
 

§ 65/2022  Ansökan om bygglov för anläggning av besöksparkering 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Bygglov beviljas i enlighet med föreliggande handlingar samt med stöd av Plan- och 
bygglagen 9 kap. 31 § punkt 1-3. 

Bygglovsavgift: 3600 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 byggnationen 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. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Blekinge har ansökt om bygglov för att anlägga en besöksparkering för 10 
stycken bilar vid naturreservat Pieboda. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och 
natura 2000. 
 
Yttrande/Bedömning 
-    Rågrannars eventuella inkomna yttranden presenteras på nämndens sammanträde. 
-    Naturvårdsverkets eventuella inkomna yttrande presenteras på nämndens sammanträde. 
-    Trafikverket påtalar om avstånd till byggnadsfritt avstånd från vägområdet är 12 meter 
samt att inga fasta föremål placeras inom vägens säkerhetszon, vilket är 5 meter från 
vägkant. 

Motivering till det föreslagna beslutet 
Plan- och bygglagen 9 kap. 31 § ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan om åtgärden följer punkt 1-3. 

1. Inte strider mot områdesbestämmelser 

2. Inte förutsätter planläggning  

3. Uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  

 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. 

 Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper. 
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 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv för 
kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära. 

Beslutsunderlag 
BN dnr 2022.224 
Ansökan 
Situationsplan 
Översiktsplan 
Byggkarta                                                                                                            
 
Beslut skickas till 
Akten 
Sökande 
Hörda sakägare 
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 Sammanträdesdatum  
 2022-11-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 66/2022  BN 2022/2461  
 

§ 66/2022  Ansökan om bygglov för anläggning av besöksparkering 
(Östra parkering) 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Mats Sigfridsson (C) anmäler jäv och deltar inte. 

Ärendet återremitteras för att komplettera underlaget. 
 
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 byggnationen 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. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Blekinge har ansökt om bygglov för att anlägga en besöksparkering för 6 
stycken bilar vid naturreservat Pieboda. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och 
natura 2000. 
 
Yttrande/Bedömning 

 Rågrannars eventuella inkomna yttranden presenteras på nämndens sammanträde. 

 Naturvårdsverkets eventuella inkomna yttrande presenteras på nämndens 
sammanträde. 

 Trafikverkets eventuella inkomna yttrande presenteras på nämndens sammanträde. 

Förslag till beslut är att bygglov beviljas i enlighet med föreliggande handlingar samt med 
stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. 31 § punkt 1-3. 

Bygglovsavgift: 3600 kronor (faktureras separat). 

Motivering till det föreslagna beslutet 
Plan- och bygglagen 9 kap. 31 § ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan om åtgärden följer punkt 1-3. 

 Inte strider mot områdesbestämmelser 

 Inte förutsätter planläggning  

 Uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 
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Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  

 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. 

 Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper. 

 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv för 
kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära. 

Beslutsunderlag 
BN dnr 2022.225 
Ansökan 
Situationsplan 
Karta 
Plan-och byggkarta                                                                                                            
 
Beslut skickas till 
Akten 
Sökande 
Hörda sakägare 
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§ 67/2022  Ändrad användning från bostad till kontor 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Bygglov beviljas för ändrad användning från bostad till kontor i enlighet med föreliggande 
handlingar och med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. 30 §. 

Bygglovsavgift: 39 200 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 byggnationen innan beslutet vunnit laga kraft sker detta på byggherrens egna risk.  

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan beslut om startbesked tagits enligt 10 kap. 3 § 
Plan- och bygglagen. Tekniskt samråd behövs för åtgärden. Kontakta handläggare för 
bokning.  

Av byggherren föreslagen kontrollansvarig Bertil Nyh godkänns för detta projekt. 

Skicka in kontrollplan fem arbetsdagar innan tekniskt samråd ska hållas. Om åtgärden har 
påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft 9 
kap. 43 § Plan- och bygglagen.  

Inmätning ska utföras av sakkunnig med mätkompetens. Rapportering av inmätningsdata 
ska ske i system SWEREF 991500, RH2000 till byggnadsnämnden. 

Gällande utgåva av Boverkets byggregler vid beviljat bygglov är BBR 29.  

Överträdelser av någon av ovanstående paragrafer kan medföra sanktionsavgifter enligt 
Plan- och byggförordningens 9 kap. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren Olofströmshus AB har ansökt om bygglov för ändrad användning från 
bostad till kontor på fastigheten Holje 100:1. Byggnaden som tidigare varit ett LSS- boende 
ska nu renoveras och ändras till kontorsverksamhet för kommunens personal inom 
hemtjänsten. För att täcka behovet av personalens privata bilar samt tjänstebilar kommer 
även parkeringen att utökas med ny utfart och fler parkeringsplatser. 
I gällande detaljplan C13 är fastighetens användning A som utgör allmänt ändamål. 
Allmänna ändamål är avsedd för att ha en verksamhet med kommunen som huvudman. 
 
Yttrande/Bedömning 

 Räddningstjänstens eventuella inkomna yttrande presenteras på nämndens 
sammanträde. 

 Teknisk samordnare framför att ny utfart i söder enligt ritning är placerad utifrån 
detaljplanens utfartsförbud på ett korrekt sätt. 
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Motivering till det föreslagna beslutet 
Förslaget strider inte mot gällande detaljplan C 13 och uppfyller övriga krav som ställs enligt 
9 kap. 30 § Plan- och bygglagen. Bygglov ska därför ges. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  

 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. 

 Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper. 

 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv för 
kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära. 

 
Beslutsunderlag 
BN dnr 2022.162 
Ansökan 
Plan-och byggkarta parkering 
Utdrag av detaljplan C13 
Situationsplan 
Planritning     
                                                                                            
Beslut skickas till 
Akten 
Sökande 
Kontrollansvarig 
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§ 68/2022  Ändrad användning från folktandvård till kontor 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Bygglov beviljas för ändrad användning från folktandvård till kontor i enlighet med 
föreliggande handlingar och med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap. 30 §. 

Bygglovsavgift: 69 350 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 byggnationen innan beslutet vunnit laga kraft sker detta på byggherrens egna risk.  

Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan beslut om startbesked tagits enligt 10 kap. 3 § 
Plan- och bygglagen. Tekniskt samråd behövs för åtgärden. Kontakta handläggare för 
bokning.  

Av byggherren föreslagen kontrollansvarig Bertil Nyh godkänns för detta projekt. 

Skicka in kontrollplan fem arbetsdagar innan tekniskt samråd ska hållas. Om åtgärden har 
påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft 9 
kap. 43 § Plan- och bygglagen.  

Inmätning ska utföras av sakkunnig med mätkompetens. Rapportering av inmätningsdata 
ska ske i system SWEREF 991500, RH2000 till byggnadsnämnden. 

Gällande utgåva av Boverkets byggregler vid beviljat bygglov är BBR 29.  

Överträdelser av någon av ovanstående paragrafer kan medföra sanktionsavgifter enligt 
Plan- och byggförordningens 9 kap. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren Olofströmshus AB har ansökt om bygglov för ändrad användning från 
folktandvård till kontor på fastigheten Holje 201:2. Byggnaden som tidigare varit 
tandläkarmottagning ska nu renoveras och ändras till kontorsverksamhet för 
socialmyndigheten. Ändringen medför en väsentlig ombyggnad av plan 1 som tidigare var 
kontor och som nu byggs om till besöksytor samt hela plan 2 byggs om från tidigare 
tandläkarmottagning till kontor för socialmyndigheten. Delar av plan 3 kommer att byggas om 
samt att ventilationen ändras och utökas generellt för lokalerna i byggnaden. 
I gällande detaljplan D21 är fastighetens användning Ch som utgör socialt eller kulturellt 
ändamål för centrum. 
 
Yttrande/Bedömning 

 Räddningstjänstens eventuella inkomna yttrande presenteras på nämndens 
sammanträde. 
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Motivering till det föreslagna beslutet 
Förslaget strider inte mot gällande detaljplan D21 och uppfyller övriga krav som ställs enligt 9 
kap. 30 § Plan- och bygglagen. Bygglov ska därför ges. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  

 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. 

 Beslutet har inte föregåtts av dialog med berörda grupper. 

 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv för 
kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära. 

 
Beslutsunderlag 
BN dnr 2022.185 
Ansökan 
Situationsplan                                                                                                       
                                                                                            
Beslut skickas till 
Akten 
Sökande 
Kontrollansvarig 
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§ 69/2022  Ansökan om Strandskyddsdispens för bastu 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Sökande beviljas dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 & 5 
samt 7 kap. 18 e § Miljöbalken, för att i enlighet med ansökan och bifogade handlingar 
uppföra en bastu på fastigheten   

Strandskyddsdispensavgift: 5 800 kronor (faktureras separat). 

Övriga upplysningar 
Dispensen upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats 
inom två år och avslutats 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 
Fastighetsägaren har ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra en bastubyggnad på 
12,25 m2. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. 

Som särskilt skäl har man angett att området redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt att 
det saknas betydelse för strandskyddets syfte. Fastigheten har en redan ianspråktagen tomt 
med fritidshus på. 

Miljöförbundet Blekinge Väst har fått tillfälle att yttra sig. De har inget att erinra mot att 
dispens beviljas. Platsen bedöms som ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syfte. Åtgärden bedöms inte heller långsiktigt påverka 
strandskyddets syften.  

Grannhörande har skickats till berörda sakägare. Om ingen erinran mot bygglovet inkommer 
tas beslut om bygglov på delegation av byggnadsinspektören. 

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. Byggnadsnämnden 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.  
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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 Byggnadsnämndens bedömning särskilda skäl 
enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 & 5 samt 7 kap. 18 e § Miljöbalken anses föreligga.  

Utifrån en avvägning mellan allmänna intressen bedöms det enskilda intresset och det 
allmänna intresset i detta fall sammanfalla.  

Byggnadsnämnden 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, i enlighet med 
Kulturmiljölagen 2 kap: Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat 
arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som 
leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen. 

Strandskyddets båda syften bedöms inte bli påverkade i någon större omfattning. 
Strandskyddsdispens bör beviljas. 

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv  

 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, 
till följd av beslutets karaktär och att berörda sakägare ges möjlighet att yttra sig. 

 Beslutet har inte föregåtts av en specifik dialog utöver lagens krav till följd av 
ärendets karaktär. 

 Beslutet bedöms inte få några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv för 
kvinnor/flickor, män/pojkar och/eller icke binära. 

 
Beslutsunderlag 
BN dnr 2022.213 
Strandskyddsdispensansökan 
Plan- och byggkarta 
Byggkarta 



 Protokoll 14(25) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-11-09  

 
Bygg- och trafiknämnd 

BN § 69/2022  BN 2022/2461  
 

Bilder 
Yttrande Miljöförbundet Blekinge Väst 

Beslutet skickas till 
Akten 
Sökande 
Länsstyrelsen Blekinge  
Miljöförbundet Blekinge Väst 
Naturskyddsföreningen 
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§ 70/2022  Revidering av delegationsordning Trafiknämnden 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Bygg- och trafiknämnden ger samhällsutvecklingschef delegationsrätt på nedanstående 
delar under trafikhandläggarens föräldraledighet. 

Ärendebeskrivning 
I dagsläget har trafikhandläggare delegation från Bygg- och trafiknämnden på nedanstående 
delar. I och med trafikhandläggarens föräldraledighet behövs en revidering av 
delegationsordningen för att flytta över samtliga delar av delegationen som 
trafikhandläggaren har till samhällsutvecklingschef tills dess att trafikhandläggaren 
återkommer från sin föräldraledighet. I samband med att trafikhandläggaren återkommer 
återgår delegationen på samtliga delar från samhällsutvecklingschef till trafikhandläggaren. 

Revideringen gäller nedanstående delar, där delegation flyttas över på 
samhällsutvecklingschef. Resterande delar av delegationsordningen påverkas ej. 

 2 kap. 4 § Taxa för ansökan om prövning av dispens för undantag från 
trafikförordningen gällande tung, bred och/eller lång transport. 

 2 kap. 4 § Upphävande och omskrivning i enlighet med TRF av befintliga ärenden 
vad gäller beslut i liggare i Olofströms lokala trafikföreskrifter. 

 10 kap. 1-3 §§ Utfärdande av lokala trafikföreskrifter. 

 13 kap. 3 § Dispens ang. lokala trafikföreskrifter. 

Beslutet skickas till 
Samhällsutvecklingschef Ö.H 
Administrativ chef A-K.J 
Teknisk chef AK.R 
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§ 71/2022  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 2022-09-19 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-207 Eldstäder 

 
Ny kamin till ny rörinsats 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-09-19 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-177 Eldstäder 

 
Installation av två eldstäder till befintlig skorsten 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-09-20 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-209 Eldstäder 

 
Ny kamin till ny skorsten 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-09-23 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-215 Eldstäder 

 
Ny kamin till nytt insatsrör 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-09-26 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-195 Eldstäder 

 
Ny kamin och ny rökkanal 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-09-30 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-220 Eldstäder 

 
Ny kamin 
Delegationsbeslut bygganmälan 
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Delegationsbeslut bygganmälan 2022-10-05 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-198 Eldstäder 

 
Vedeldad bastu och ny skorsten 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-10-21 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-238 Eldstäder 

 
Anmälan om installation av ny braskamin 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-10-21 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-239 Eldstäder 

 
Anmälan för installation av braskassett 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-10-21 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-240 Eldstäder 

 
Anmälan om installation av braskassett 
Anmälan om installation av braskassett 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-10-20 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-226 Eldstäder 

 
Anmälan om installation av ny vedpanna 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-10-20 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-237 Eldstäder 

 
Anmälan för installation av ny braskamin 
Anmälan för installation av ny braskamin 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-10-24 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-242 Eldstäder 

 
Anmälan om installation av braskamin med rökgasfläkt 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-10-28 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-208 Eldstäder 

 
Ny kamin till bef skorsten 
Delegationsbeslut bygganmälan 
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Delegationsbeslut bygganmälan 2022-10-31 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-237 Eldstäder 

 
Anmälan för installation av ny braskamin 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-11-01 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-248 Eldstäder 

 
Anmälan för installation av vedkamin 
Anmälan för installation av vedkamin 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-11-01 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-247 Eldstäder 

 
Anmälan för installation av vedkamin 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-11-03 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-222 Eldstäder 

 
Ny kamin till ny skorsten 
Delegationsbeslut bygganmälan 
 
Delegationsbeslut bygglov 2022-10-03 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-206 Bygglov, nybyggnad komplementbyggnad 

 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport samt takresning på befintligt garage 
Delegationsbeslut bygglov 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2022-11-03 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-221 Om-, tillbyggnad 

 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av vinterisolerat uterum. 
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2022-10-24 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-243 Bygglov, nybyggnad komplementbyggnad 

 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus 
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2022-10-17 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-233 Mindre åtgärder (fasad, tak etc.) 

 
Ansökan om bygglov för ändring av fasadkulör 
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
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Delegationsbeslut bygg, start 2022-10-18 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-229 Anläggningar 

 
Ansökan om bygglov för uppförande av mur 
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2022-09-29 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-211 Om-, tillbyggnad 

 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av inglasat uterum, (14.8 m2.) 
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2022-09-26 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-196 Bygglov, nybyggnad komplementbyggnad 

 
Ansökan om bygglov för uppförande av förrådstält 
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2022-09-26 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-214 Bygglov, nybyggnad 

 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation 
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2022-09-15 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-143 Ändrad användning 

 
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till obemannad livsmedelsbutik 
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut bygg, start 2022-09-21 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-190 Bygglov, nybyggnad komplementbyggnad 

 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av trädgårdsförråd 
Delegationsbeslut bygglov och startbesked 
 
Delegationsbeslut 2022-09-15 Øjvind Hatt 
BYGG-2022-96 Strandskyddsdispens 

 
Ansökan om strandskyddsdispens 
Precisering av beslut 
 
Delegationsbeslut 2022-10-03 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-74 Om-, tillbyggnad 

 
Fasadändring eller tillbyggnad 
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Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut 2022-10-21 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-212 Hiss/portar 

 
Hiss (bostadsanpassning)/ fasadändring 
Delegationsbeslut - beslutsnummer 
 
Delegationsbeslut 2022-10-27 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-218 Eldstäder 

 
Ny kamin till bef skorsten 
Delegationsbeslut, avsluta utan vidare åtgärd 
 
Delegationsbeslut 2022-10-25 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-162 Ändrad användning 

 
Ansökan om bygglov för ändrad användning från bostad till kontor. 
Delegationsbeslut tillsyn 
 
Delegationsbeslut rivningslov 2022-09-29 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-219 Rivningsanmälan/rivningslov 

 
Ansökan om rivningslov av förråd 
Delegationsbeslut rivningslov 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-09-27 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-66 Eldstäder 

 
Byte av kamin 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-09-19 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-79 Eldstäder 

 
Installation av eldstad och skorsten 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-09-23 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-58 Eldstäder 

 
Installation av eldstad och skorsten 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-09-22 Mikael Bengtsson 
BYGG-2021-101 Om-, tillbyggnad 
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Fasadändring samt tillbyggnad av altan 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-10-21 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-35 Eldstäder 

 
Installation av eldstad till befintlig rökkanal 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-10-21 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-193 Eldstäder 

 
Ny eldstad 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-10-21 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-154 Eldstäder 

 
Installation av eldstad till befintlig rökkanal 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-10-25 Mikael Bengtsson 
BYGG-2017-174 Bygglov, nybyggnad 

 
Bygglovsansökan för nybyggnad av teknikbod 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-10-20 Mikael Bengtsson 
BYGG-2021-198 Om-, tillbyggnad 

 
Tillbyggnad av restaurangverksamhet med uteservering/trädäck 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-10-19 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-191 Mindre åtgärder (fasad, tak etc.) 

 
Företagsskylt på fasad 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-10-11 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-13 Eldstäder 

 
Installation av eldstad och skorsten 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-10-14 Mikael Bengtsson 
BYGG-2020-73 Om-, tillbyggnad 
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Tillbyggnad bostad och källarföråd 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-10-14 Mikael Bengtsson 
BYGG-2019-246 Om-, tillbyggnad 

 
Tillbyggnad uterum 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-10-06 Mikael Bengtsson 
BYGG-2020-331 Om-, tillbyggnad 

 
Ombyggnad och tillbyggnad av garage 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-10-06 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-107 Eldstäder 

 
Anmälan om eldstad 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-10-25 Paulina Sandomierska 
BYGG-2022-197 Eldstäder 

 
Ny eldstad till bef skorsten 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-11-02 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-147 Anläggningar 

 
Nybyggnad av plank 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut slutbesked 2022-11-02 Oskar Sandberg 
BYGG-2022-192 Eldstäder 

 
Ny eldstad och rörinsats 
Delegationsbeslut slutbesked 
 
Delegationsbeslut startbesked 2022-10-07 Mikael Bengtsson 
BYGG-2022-205 Om-, tillbyggnad 

 
Ansökan om bygglov för om-och tillbyggnad av enbostadshus 
Delegationsbeslut startbesked 
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Trafikärenden 
Teknisk samordnare infrastruktur och trafikhandläggaren meddelar att de i enlighet med 
delegationsrätten fattat beslut enligt bifogad förteckning. 
 
Löpnummer: 10005/2022 
Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd beviljat. 
Handläggare: Jessica Magnstedt 2022-09-22. 
 
Löpnummer: 10011/2022 
Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd beviljat. 
Handläggare: Jessica Magnstedt 2022-09-22. 
 
Löpnummer: 10242/2022 
Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd beviljat. 
Handläggare: Roger Jönsson 2022-09-28. 
 
Löpnummer: 10484/2022 
Olofströms kommuns lokala trafikföreskrifter 1060 2022:11 om parkering på Östra Storgatan, 
Olofström. 
Handläggare: Matilda Frigård Danielsson 2022-09-29. 
 
Löpnummer: 10485/2022 
Olofströms kommuns lokala trafikföreskrifter 1060 2022:12 om parkering på Östra Storgatan, 
Olofström. 
Handläggare: Matilda Frigård Danielsson 2022-09-29. 
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§ 72/2022  Meddelanden 

Bygg- och trafiknämnds beslut: 

Meddelandena tas till dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 
Ärendenummer: 2022/2304        Löpnummer: 11350/2022 
Yttrande angående föreslagna permanenta trafikföreskrifter gällande hastighetsbegränsning 
på Volvovägen - Delegationsbeslut BN-ordförande. 
Dok. Datum: 2022-10-21. 
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