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§ 35/2022 Godkännande av ärendelista
Bygg- och trafiknämnds beslut:
Ärendelistan godkänns med följande tillägg:
Ärende om delegation för beslut i ärende om strandskyddsdispens på
läggs till i ärendelistan.
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§ 36/2022

§ 36/2022

- Nybyggnad av fritidshus samt rivningslov

Bygg- och trafiknämnds beslut:
1.Byggnadsnämnden beviljar sökt bygglov med stöd av 9 kap 31§ plan och bygglagen.
2.Byggnadsnämnden beviljar sökt rivningslov med stöd av 9 kap 34§ plan och bygglagen.
Avgift för bygglov och rivning: 15 600 kr (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 Håkan Håkansson 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
Oskar Sandberg, bygglovshandläggare redovisar i ärendet.
Ansökan avser att befintlig huvudbyggnad och komplementbyggnad på fastigheten
rivs och ett nytt fritidshus uppförs på samma plats som den nuvarande
huvudbyggnaden.
Den nya byggnaden har en byggnadsarea om 126 kvm och uppförs som en timrad en och en
halvvåningshus med brutet/mansardtak. Byggnaden är lokaliserad utanför detaljplan och
utanför sammanhållen bebyggelse.
Yttrande/Bedömning
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Grannar har givits möjlighet att yttra sig i ärendet. Det har inte inkommit några synpunkter
mot åtgärden.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Har ej beaktats.
Beslutsunderlag
BN dnr 22.22
Tjänsteskrivelse 2022-06-02
Ansökan
Situationsplan
Planritning
Fasadritning
Beslutet skickas till
Akten
Sökande
Hörda grannar
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§ 37/2022

§ 37/2022

- Tillbyggnad balkonger

Bygg- och trafiknämnds beslut:
Byggnadsnämnden beviljar sökt åtgärd med stöd av 9 kap 31b§.
Bygglovsavgift: 5 440 kr (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 Håkan Håkansson 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
Oskar Sandberg, bygglovshandläggare, redovisar i ärendet.
Ansökan avser renovering av balkonger på fastigheten
Befintliga balkonger tas
ner och ersätts med nya som är större. De nya balkongerna glasas även in vilket de äldre
inte var.
Fastigheten omfattas av detaljplan Tomtplanen 2:1 (M6) antagen 1961 och är utpekad för
bostadsändamål. Balkongerna är placerade på prickad mark vilket är mark som inte får
bebygga varpå sökt åtgärd strider mot detaljplan. Till följd av åtgärdens ringa förändring mot
dagens förhållande är åtgärden att betrakta som en liten avvikelse förenligt med
detaljplanens syfte.
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Yttrande/Bedömning
Berörda sakägare har givits möjlighet att inkomma med yttranden i ärendet. Det har inte
inkommit något yttrande emot sökt åtgärd.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Har ej beaktats.
Beslutsunderlag
BN dnr 22.111
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02
Ansökan
Situationsplan
Planritning ny
Planritning idag
Fasadritning ny
Fasadritning idag
Färg och materialbeskrivning
Detaljplan
Beslutet skickas till
Akten
Sökande, RK-teknik
BRF Illern
Hörda sakägare
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§ 38/2022

§ 38/2022
av plank

- Beslut om delegation för beslut om nybyggnad

Bygg- och trafiknämnds beslut:
Byggnadsnämnden beslutar att ge ordförande delegation att besluta om nybyggnad av plank
på aktuell fastighet.
Ärendebeskrivning
Oskar Sandberg, bygglovshandläggare, redovisar i ärendet.
Ansökan avser nybyggnad av plank på fastigheten
högt och tätt.

Planket avses bli 180 cm

Fastigheten omfattas av detaljplan över Högavångsområdet (sydvästra delen) (L2) antagen
1953. Området där staketet avses uppföras omfattas delvis av prickad mark (mark som ej får
bebyggas) varpå åtgärden strider mot detaljplanen.
Berörda sakägare ska ges möjlighet att yttra sig i ärendet innan beslut kan tas i ärendet.
Yttrande/Bedömning
Sakägare är ännu inte hörda.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Har ej beaktats.
Beslutsunderlag
BN dnr 22.93
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02
Situationsplan
Ritning
Beslutet skickas till
Akten
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§ 39/2022
- Beslut om delegation för beslut om
nybyggnad av komplement byggnad
Bygg- och trafiknämnds beslut:
Byggnadsnämnden beslutar att ge ordförande delegation att fatta beslut i fråga om
nybyggnad av komplementbyggnad.
Ärendebeskrivning
Oskar Sandberg, bygglovshandläggare, redovisar i ärendet.
Sökt åtgärd omfattar en komplementbyggnad (carport med förråd) på fastigheten
På fastigheten finns idag ingen huvudbyggnad. Sökande bor i huvudbyggnad på
intilliggande fastighet
. Huvudbyggnad och komplementbyggnad bedöms
hamna inom samma tomt men på olika fastigheter. Placering av sökt komplementbyggnad
omöjliggör inte uppförandet av ett bostadshus.
Aktuell fastighet omfattas av detaljplan fritidsområde vid Slagesnässjön (K22) som fick laga
kraft 1976 och fastigheten är planlagd för bostadsändamål. Detaljplanen medger en
huvudbyggnad om max 79 kvm och en komplementbyggnad om max 40 kvm. Den sökta
åtgärden avser en carport med förrådsdel som har en byggnadsarea om 52 kvm. Åtgärden
avviker från detaljplanen. Sammantaget bedöms avvikelsen inte rymmas inom begreppet
liten avvikelse.
Yttrande/Bedömning
Sökande har informerats rörande avvikelsen från detaljplan och givits möjlighet att yttra sig i
ärendet, se beslutsunderlag.
Om nämndens mening är att åtgärden ska beviljas ska grannar höras i ärendet innan beslut i
ärendet kan fattas.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Har ej beaktats.
Beslutsunderlag
BN 22.108
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02
Ansökan
Ritning
Situationsplan
Motivering från sökande
Detaljplan
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§ 40/2022
- Beslut om delegation att fatta beslut om
förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
Bygg- och trafiknämnds beslut:
Byggnadsnämnden delegerar till ordförande att fatta beslut i fråga om förhandsbesked i det
aktuella ärendet.
Ärendebeskrivning
Oskar Sandberg, bygglovshandläggare, redovisar i ärendet.
Det har inkommit en ansökan om förhandsbesked på del av fastigheten
Beslut kommer behöva fattas innan Byggnadsnämnden sammanträder i augusti varpå
förslaget är att byggnadsnämndens ordförande fattar beslut i ärendet.
Yttrande/Bedömning
Ärendet ska remitteras till flera innan beslut kan fattas.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Har och kommer inte specifikt beaktas.
Beslutsunderlag
BN dnr 22.124
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02
Ansökan
Karta
Beslutet skickas till
Akten
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§ 41/2022
- Beslut om delegation avseende beslut om
bygglov för fasadförändring och tillbyggnad
Bygg- och trafiknämnds beslut:
Byggnadsnämnden delegerar beslut om bygglov avseende fasadförändring och tillbyggnad
till byggnadsnämnden ordförande.
Ärendebeskrivning
Oskar Sandberg, bygglovshandläggare, redovisar i ärendet.
Ansökan avser tillbyggnad och inglasning av balkonger på fastigheten
. Av ansökan framgår att det avses byggas till på ”innergården” av fastigheten och
att balkonger ska glasas in. Till följd av att fasadritningar inte inkommit/är att betrakta som
tillräcklig har ärendet inte kommit vidare och exakt vad som avses genomföras är fortfarande
otydligt.
Aktuell fastighet omfattas av byggnadsplan från 1938 och fastigheten är planlagd för
bostadsändamål. Byggrätten är med tidigare givna bygglov förbrukad och tillbyggnaden
kommer att avvika från detaljplan. <

Yttrande/Bedömning
Då åtgärden avviker från detaljplan ska berörda sakägare ges möjlighet att yttra sig i ärendet
innan beslut fattas. Tillräckligt ritningsunderlag är ännu inte byggnadsnämnden till handa för
att grannhörande ska kunna genomföras.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Har ej beaktats
Beslutsunderlag
BN dnr 22.74
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02
Ansökan
Situationsplan
Konstruktionsritning balkong
Fasadritning (ej förenlig med situationsplan och beskrivning)
Beslutet skickas till
Akten
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§ 42/2022 Information angående utformning av cirkulationsplats på
Östra storgatan
Bygg- och trafiknämnds beslut:
Informationen tas till protokollet.
Ärendebeskrivning
Roger Jönsson, teknisk samordnare infrastruktur redovisar i ärendet.
Cirkulationsplatsen utformning styrs mycket av de bussar som ska köras igenom
den. Körspårsanalys har genomförts på bussarna för att hitta bästa utformning och placering
av cirkulationsplatsen och dialog om arbetets gång och bästa möjliga genomförande har ägt
rum med både Blekinge - och Skånetrafiken..
Återanvändning av material som funnits på andra platser ska utgöra delar av dekorationen i
den nya cirkulationsplatsen, som även blir något större. Dekorationen ska vara lättskött för
att underlätta för parkarbetarna. Själva arbetet görs i samband med asfaltering av Östra
Storgatan. Arbetet medför att busstrafiken kommer behöver ledas om under en kort period.
Cirkulationsplatsen får en högre inre cirkel och en lite längre yttre cirkel. Förhöjningen
kommer medföra lägre hastigheter och därmed en ökad trafiksäkerhet. Dimensionerat är att
det ska sänka hastigheten till ungefär 15 km i timmen genom cirkulationsplatsen.
Yttrande/Bedömning
Cirkulationsplatsens utformning redovisas och åtgärder redovisas.
Finansiering
Gatudriftsbudget.
Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv
Perspektiven har beaktats. De bedöms dock inte påverkas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Teknisk chef AK.R
Teknisk samordnare Infrastruktur R.J
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§ 43/2022
- Beslut om delegation för beslut om uppförande
av stödmur samt marklov
Bygg- och trafiknämnds beslut:
Byggnadsnämnden ger ordförande delegation att besluta om bygglov för sökt åtgärd på
fastigheten
.
Ärendebeskrivning
Paulina Sandomierska, bygglovshandläggare, redovisar i ärendet.
Ansökan avser förändrade markförhållande och uppförande av stenmur med staket ovanför
mot Ingenjörsgatan. Ansökan avser även ny trappa och ny parkeringsplats intill befintlig
garagebyggnad. Berörda sakägare ges möjlighet att yttra sig i ärendet.
Yttrande/Bedömning
De närmsta grannarna har getts tillfälle att yttra sig. Byggnadsnämnden ska tillhanda
yttranden senast 2022-06-22.
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 22.109
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02
Ansökan
Projektbeskrivning
Situationsplan
Förtydligande – sektionsritningar
Sektion A
Sektion B
Sektion C
Beslutet skickas till
Akten
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§ 44/2022 Delegationsbeslut
Bygg- och trafiknämnds beslut:
Redovisningen av delegationsbeslut 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 2022-05-06
BYGG-2022-95 Eldstäder
Installation av pelletskamin till befintlig rökkanal
Delegationsbeslut bygganmälan
Handläggare: Paulina Sandomierska
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-05-06
BYGG-2022-100 Eldstäder
Installation av eldstad till befintlig rökkanal
Delegationsbeslut bygganmälan
Handläggare: Paulina Sandomierska
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-05-24
BYGG-2022-97 Eldstäder
Installation av eldstad och skorsten
Delegationsbeslut bygganmälan
Handläggare: Paulina Sandomierska
Delegationsbeslut bygganmälan 2022-05-31
BYGG-2022-86 Eldstäder
Installation av eldstad till befintlig rökkanal
Delegationsbeslut bygganmälan
Handläggare: Paulina Sandomierska
Delegationsbeslut bygglov 2022-06-02
BYGG-2022-75 Mindre åtgärder (fasad, tak etc.)
Fasadändring, byte av takpannor, fasadbeklädnad och installation av två balkongdörrar
Delegationsbeslut bygglov
Handläggare: Paulina Sandomierska
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Delegationsbeslut bygglov 2022-05-19
BYGG-2022-110 Bygglov, nybyggnad bostad
Nybyggnation av enbostadshus
Delegationsbeslut bygglov
Handläggare: Tobias Persson
Delegationsbeslut bygg, start 2022-05-24
BYGG-2022-71 Bygglov, nybyggnad verksamhet
Nybyggnad av allmän toalett
Delegationsbeslut bygglov och startbesked
Handläggare: Tobias Persson
Delegationsbeslut 2022-05-17
BYGG-2022-122 Anläggningar
Nybyggnad av solcellsanläggning på mark
Delegationsbeslut. Åtgärden kräver inte bygglov
Handläggare: Tobias Persson
Delegationsbeslut 2022-05-17
BYGG-2022-84 Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd, Attefallsbyggnad
Delegationsbeslut. Ärendet avslutas då sökt åtgärd kräver bygglov
Handläggare: Tobias Persson
Delegationsbeslut rivningslov 2022-05-25
BYGG-2022-114 Rivningsanmälan/rivningslov
Rivning av skorsten
Delegationsbeslut rivningslov
Handläggare: Oskar Sandberg
Delegationsbeslut slutbesked 2022-05-25
BYGG-2021-74 Ändrad användning
Ändrad användning till konferenslokal och övernattningsrum
Delegationsbeslut slutbesked
Handläggare: Tobias Persson
Delegationsbeslut slutbesked 2022-05-24
BYGG-2021-218 Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
Tillbyggnad av befintligt uterum
Delegationsbeslut slutbesked
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Handläggare: Tobias Persson
Delegationsbeslut slutbesked 2022-05-24
BYGG-2020-136 Om-, tillbyggnad
Tillbyggnad av bostadshus samt ändring av bärande konstruktion
Delegationsbeslut slutbesked
Handläggare: Tobias Persson
Delegationsbeslut slutbesked 2022-05-17
BYGG-2021-35 Om-, tillbyggnad
Tillbyggnad av trädäck
Delegationsbeslut slutbesked
Handläggare: Tobias Persson
Delegationsbeslut slutbesked 2022-05-20
BYGG-2021-215 Anläggningar
Bygglov fem stycken parkeringsplatser längs Solrosvägen
Delegationsbeslut slutbesked
Handläggare: Oskar Sandberg
Delegationsbeslut slutbesked 2022-05-23 Tobias Persson
BYGG-2020-53 Bygglov, nybyggnad bostad
Nybyggnad radhuslänga, 12 lägenheter
Delegationsbeslut slutbesked
Handläggare: Tobias Persson
Delegationsbeslut slutbesked 2022-05-24
BYGG-2017-265 Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd
Tillbyggnad av förråd
Delegationsbeslut slutbesked
Handläggare: Tobias Persson
Delegationsbeslut slutbesked 2022-05-13
BYGG-2022-19 Eldstäder
Installation av eldstad och skorsten
Delegationsbeslut slutbesked
Handläggare: Tobias Persson
Delegationsbeslut slutbesked 2022-05-16
BYGG-2021-78 Om-, tillbyggnad
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Tillbyggnad av enbostadshus
Delegationsbeslut slutbesked
Handläggare: Mikael Bengtsson
Delegationsbeslut slutbesked 2022-05-16
BYGG-2021-131 Om-, tillbyggnad
Tillbyggnad av altan
Delegationsbeslut slutbesked
Handläggare: Mikael Bengtsson
Delegationsbeslut slutbesked 2022-05-16
BYGG-2021-120 Anläggningar
Ansökan om bygglov för flytt av skylt
Delegationsbeslut slutbesked
Handläggare: Tobias Persson
Delegationsbeslut slutbesked 2022-05-16
BYGG-2022-91 Eldstäder
Installation av eldstad och skorsten
Delegationsbeslut slutbesked
Handläggare: Paulina Sandomierska
Delegationsbeslut startbesked 2022-05-16
BYGG-2022-41 Om-, tillbyggnad
Ändrad användning från bank till kontor samt ombyggnation av befintligt kontor
Delegationsbeslut startbesked och kontrollplaner för etapp 1 och 2
Handläggare: Tobias Persson
Delegationsbeslut startbesked 2022-05-24
BYGG-2021-200 Bygglov, nybyggnad bostad
Nybyggnad av enbostadshus
Delegationsbeslut startbesked
Handläggare: Tobias Persson
Trafikärenden
Teknisk samordnare infrastruktur och trafikhandläggaren meddelar att de i enlighet med
delegationsrätten fattat beslut enligt bifogad
Löpnr: 5540/2022
Olofströms kommuns lokala trafikföreskrifter 1060 2022:4 om hastighetsbegränsning 30
km/tim på Idrottsvägen, Olofström i samband med Holje marknad
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Handläggare: Matilda Frigård Danielsson 2022-05-13
Löpnr: 5983/2022
Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd beviljat
Handläggare: Roger Jönsson 2022-05-30
Löpnr: 6331/2022
Delegationsbeslut-Parkeringstillstånd beviljat
Handläggare: Roger Jönsson 2022-06-02
Löprnr: 6332/2022
Olofströms kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter 1060 2022:6 om förbud mot trafik med
fordon på Släggvägen, Vilshult
Handläggare: Matilda Frigård Danielsson 2022-06-02
Löpnr: 6355/2022
Delegationsbeslut- Parkeringstillstånd beviljat
Handläggare: Roger Jönsson 2022-06-02
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