2001-02-07

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
7 februari 2001, kl 08.30 – 11.00 och 13.00 – 14.20.
Ajournering 13.50 – 13.55 och 14.10 – 14.12.

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Gerthie Olsson (s)
Magnus Johansson (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Ewy Svensson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Katarina Möller (s)
Karl-Erik Håkansson (s)
Bengt Fröberg (m)
Christina Olausson (m)
Tommy Rönn (v)
Tommy Olsson (kd)
Magnus Larsson ( c ) kl 08.30 –9.40
Erik Gisslén (m) fr 09.40 §§ 38-87
Margareta Rodin (fp)

Suppleanter

Birger Vernersson (s)
Roger Öhman (s)
Thomas Åberg (s)
Erik Gisslén (m) kl 08.30 – 9.40
Eva Röder (fp)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund
Mats H Johansson
Lars Löwenadler
Kenneth Gyllensting
Christer Odebjer

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Ewy Svensson
Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den
14 februari 2001, kl 15.30.

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerande

……………………………………..
Birgitta Larsson

Kerstin Johansson
Hans Juhlin
Bengt Eriksson
Gunhild Stoltz (Lantm.)
Birgitta Larsson, sekr.

§§ 38 - 87

……………………………………..
Gerthie Olsson
…………………………………….
Ewy Svensson

Tillkännagivandet av
justeringen har 15.02.2001
anslagits på kommunens
anslagstavla betygar
i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
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2001-02-07

Fastighetsutskottet
Svensk Metallkonst AB
Fastighets AB Torsken
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2

856/97
1171/00

§ 38
Detaljplan för del av södra Saltö, fastigheten Gäddan 3 m fl
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 11.12.1996, § 403 uppdraga till
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av Saltö 2:1
samt den 08.05.2000 § 137 att likaledes upprätta detaljplan för Sillen 3 och
del av Saltö 2:1. De båda planområdena åtskiljs endast av Utövägen varför
uppdragen föreslås genomföras som ett planområde.
Detaljplanen syftar till att medge en flexibel användning av området för olika
verksamheter och innebär en anpassning till den utveckling som ägt rum det
senaste decenniet. Planområdet är beläget inom södra Saltö och utgör en areal
om 3,0 hektar. Verksamhetsområdet på södra Saltö har tidigare dominerats av
fiskehamnen och företag med anknytning till fisket, särskilt livsmedelsindustri.
Numer återfinns en blandning av verksamheter, där även handel och kontor ingår.
Detaljplanen medger en permanentning av vissa pågående och tillfälliga markanvändningar samt att verksamheterna kan förändras över tiden. Planområdet är beläget med havskontakt. Kajer och stränder på södra Saltö används för rekreation.
För strandområdet medför planförslaget en kraftig minskning av byggrätten i
gällande detaljplan, bl a genom att utfyllnad i vattnet förhindras.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Bengt Fröberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för del av södra Saltö, fastigheten Gäddan 3 m fl,
daterat februari 2001 bli föremål för samråd.
_____

2001-02-07

Rutger Sandström
Kommunfullmäktige
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Tekniska nämnden
Blekinge Museum
Lantmäteriet
Älvsbyhus
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Inge Götesson o Ingrid Barbus
Karlskrona Naturskyddsförening
BlekingeTrafiken
Barn- och ungdomsförvaltningen
Försvarsmakten, Sydkustens marinbas
Vägverket
Björn Bodin
Stellan Steinbach
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Dnr 1480/99

§ 39
Detaljplan för del av Allatorp 5:1, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Allatorp 5:1 har varit utställd för granskning fr o m den 4
december 2000 t o m den 15 januari 2001.
Planen syftar till, att på privat mark göra det möjligt uppföra 14 friliggande
bostadshus. Husen placeras utefter en ny entrégata inom ett tidigare oplanerat
område i anslutning till befintlig äldre bebyggelse vid Alstugorna.
Planarkitekt Mats H Johanson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan för
del av Allatorp 5:1, upprättad i november 2000.
_____

2001-02-07

Pia Brunsberg
Kommunfullmäktige
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Bengt Stenemo o Birgitta Ek
Gun-Britt Engdahl
Trummenäs vägförening
Blekinge Museum
Barn- och ungdomsförvaltningen
Sven-Olof Svensson

Omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Polismyndigheten
Gunnar Åkesson
Trummenäs golfklubb
Karlskrona Naturskyddsförening
Bengt o Karin Kihlström
Leif o Elisabeth Pettersson
Åke o Yvonne Björnham
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr 2484/00

§ 40
Detaljplan för del av Torstäva 14:1, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Torstäva 14:1 har varit utställd för granskning fr o m den 27
november t o m den 29 december 2000.
Det utställda förslaget syftar till att göra det möjligt att komplettera
befintlig, planlagd bebyggelse med ytterligare åtta fritids/bostadshus i
enlighet med vad som diskuterats i översiktsplanearbetet samt i den sanering
av Va-systemet i området som nu successivt genomföres.
Planarkitekt Mats H Johansson redogör för ärendet och förslag till beslut, bil
A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan för
del av Torstäva 14:1, daterad oktober 2000.
_____

2001-02-07

Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4924/00

§ 41
Ändring av detaljplan vid Carlandravägen i Lyckeby
Tekniska förvaltningen har till miljö- och byggnadsnämnden ställt en förfrågan om planändring för veterinärkliniken söder om Carlandravägen i
Lyckeby. Kommunen avser att sälja byggnaden till nuvarande hyresgäst.
Byggnaden ligger enligt gällande detaljplan på parkmark och för att Kommunen skall kunna sälja fastigheten erfordras att planen ändras till avsett ändamål.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Tommy Olsson (kd) och Karl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för veterinärkliniken söder om Carlandravägen och genomföra
samråd.
_____
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Stiftelsen Hemmet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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3493/00

§ 42
Detaljplaneändring för fastigheten Hemmet 23, Pantarholmen, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om detaljplaneändring för rubr. fastighet. Gällande detaljplan anger handels- och
småindustriändamål. Syftet är att ändra markanvändningen till bostadsändamål. Stiftelsen Hemmet har för avsikt att bebygga fastigheten med
äldrebostäder.
På Pantarholmen finns idag en stor koncentration av äldrebostäder. Det
aktuella områdets framtida användning bör prövas i ett planprogram. Området bedöms kunna lämpa sig även för andra boendeformer och eventuellt
även verksamheter som inte är störande för omgivningen.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Magnus Johansson (s), Karl-Erik Håkansson (s) och Karl-Göran Svensson
(m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
program och genomföra programsamråd.
_____

2001-02-07

Klaes-Göran Åkesson
Svefors Arkitekter AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3880/00

§ 43
Detaljplaneläggning för del av fastigheten Senoren 33:1, Västernäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Ärendet bordlägges till nästa sammanträde.
_____
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AB Karlskronahem
Projektbyggaren i Blekinge AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5080/00

§ 44
Detaljplan för del av Karlskrona 6:59 och 6:60 (Kungsmarksplan)
Karlskrona kommun, Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare
beredning.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Högskolan

9

554/01

§ 45
Planstipendium
Miljö- och byggnadsnämnden har sedan en tid delat ut årliga pris inom
miljöområdet (miljöpriset) respektive byggområdet (ombyggnadspriset).
För nämndens tredje verksamhetsområde, fysisk planering, har man avsatt
särskilda årliga medel för att utveckla en samverkan med högskolan. Ett
planstipendium skulle på ett bra sätt komplettera den hittillsvarande verksamheten inom samverkansområdet. Stipendiet bör ha samma storlek som
de pris som nu delas ut av nämnden; 10 – 15.000:- kronor och delas ut till
den elev eller grupp elever som under året genomfört det för Karlskrona
kommun intressantaste arbetet.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om ärendet och förslag till
beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att inom ramen för samverkan med högskolan inrätta ett årligt planstipendium,
samt
att uppdra åt miljö- och byggnadsnämndens presidie att tillsammans med
förvaltningschefen utarbeta erforderliga riktlinjer.
_____

2001-02-07

§ 46
Pottholmen
Projektledaren för Pottholmen, Christer Odebjer, lämnar en lägesinformation
beträffande projektet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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2001-02-07

Håkan Berglund
Advokaterna Håkansson & Palm AB
Brf von Löwen
Akten

11

3714/00

§ 47
Ang. höga ljudnivåer i lägenhet, Arklimästaregatan 24, Karlskrona
Håkan Berglund, Arklimästaregatan 24, har framfört klagomål på höga ljudnivåer från tvättstugan i fastigheten.
Två ljudmätningar har utförts av samhällsbyggnadsförvaltningen på begäran
av Berglund samt den advokatbyrå som företräder Berglund. Resultaten överskrider de av Socialstyrelsen angivna normerna.
Advokatfirman har uppmanat bostadsrättsföreningen att vidtaga åtgärder så att
olägenheten elimineras. Då någon rättelse ej kunnat nås har begäran inkommit
att samhällsbyggnadsförvaltningen skall agera i ärendet, exempelvis genom
vitesföreläggande, bil A.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 10.01.2001 avgivit yttrande och förslag
till beslut i ärendet, bil B
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 17.01.2001 berett bostadsrättsföreningen von Löwen möjlighet att inkomma med yttrande över beslutsförslaget, bil C. Detta har föreningen utnyttjat i skrivelse den 29.01.2001, bil D.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning, bil E, finns inget i yttrandet
som kan ändra beslutsförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medelst vite om 10.000:- kronor förelägga bostadsrättsföreningen von Löwen,
c/o Ingvar Boström, V Prinsgatan 17, 371 35 Karlskrona, tillse att ljudvolymen
från tvättstugan sänkes, så att ljudnivån i Håkan Berglunds lägenhet, Arklimästaregatan 24, 371 35 Karlskrona ej överstiger 35 dBA under tiden kl 07.00 –
20.00 och under tiden kl 20.00 – 07.00 ej överstiger 30 dBA,
att de höga ljudnivåerna från tvättstugan skall åtgärdas senast 3 månader efter
delfåendet av beslutet.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-02-07

Anticimex
Akten

12

4873/00

§ 48
Utvändig sanering vid skolor, daghem och lekplatser
Anticimex har inkommit med en ansökan om säsongstillstånd gällande
sanering utvändigt vid skolor, daghem och lekplatser. Spridningstillståndet
gäller bekämpning av insekter och skadedjur och skall gälla för år 2001.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 17.01.2001 framtagit förslag till
beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 14 § SNFS 1997:2 Statens Naturvårdsverks föreskrifter
om spridning av kemiska bekämpningsmedel meddela Anticimex tillstånd
till utvändig sanering av insekter och andra skadedjur vid skolor, daghem
och lekplatser,
att miljöbalkens 14 kap 18 § beaktas,
att tillståndet gäller t o m den 31.12.2001,
att extra stor försiktighet skall iakttagas vid användning av saneringspreparat
på platser där barn vanligtvis vistas. Huvudregeln bör vara att mildaste preparat
alltid skall användas,
att efter 2001 års säsong skall Anticimex redovisa alla årets bekämpningsåtgärder som berör 14 § SNFS 1997:2 Statens Naturvårdsverks föreskrifter om
spridning av kemiska bekämpningsmedel. I redogörelsen skall framgå datum,
plats, skadedjur, använt preparat och använd mängd.
_____

2001-02-07

Bertil Åkessons Sågverk AB
Akten

171/01

§ 49
Miljörapporter för 1996, 1997, 1998 och 1999, Bertil Åkessons
Sågverk AB
Bertil Åkessons Sågverks AB omfattas av tillståndsplikt och ska därför
varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Skyldigheten att
inkomma med miljörapport regleras i miljöskyddslagen 38 b § (för åren
fram till och med 1998) samt miljöbalken 26 kap 20 § (från och med 1999).
Miljörapporter har inkommit årligen t o m 1995, men för åren 1996 – 1999
saknas rapporter. Enligt miljöbalken ska en miljösanktionsavgift utdömas för
för sent inkommen miljörapport. I den tidigare miljöskyddslagen finns ingen
motsvarighet till miljösanktionsavgiften. Därför kan ej miljösanktionsavgift
utdömas för 1996-1998. För 1999 ska miljösanktionsavgift uttagas om det inte
är uppenbart oskäligt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 17.01.2001 lämnat förslag till beslut i
ärendet, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av miljöbalken 30 kap
1§
att det är oskäligt att ta ut en miljösanktionsavgift av ägaren till Bertil
Åkessons Sågverk för åsidosättande att inkomma med 1999 års miljörapport i tid,
att miljörapport fortsättningsvis ska vara ingiven senast tre månader från
utgången av kalenderåret.
_____
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Tekniska förvaltningen
Naturvårdsverket
Akten

14

154/01

§ 50
Miljösanktionsavgift för tekniska kontorets hamnverksamhet, för
underlåtelse att inge miljörapport senast 3 månader från utgången
av kalenderåret.
Tekniska kontorets hamnverksamhet har ännu ej inkommit med miljörapport för år 1999. Någon formell begäran om anstånd med inlämningsdatum har dessförinnan ej kommit tillsynsmyndigheten tillhanda.
I miljöbalkens 30 kap finns lagstiftat om miljösanktionsavgifter. Vidare
gäller enligt bilaga till förordningen 1998:950 punkt 1:5 att tillståndspliktiga
verksamheter som underlåter att inlämna miljörapport senast 3 månader från
utgången av kalenderåret, skall betala en miljösanktionsavgift.
Miljö- och byggnadsnämnden är därför skyldig att enligt 30 kap 1 och 3 §§
miljöbalken, besluta om att miljösanktionsavgift skall betalas av näringsidkare
för de överträdelser och med de belopp som anges i bilaga till förordningen
(1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt 1:5. För den aktuella verksamheten
med beteckningen B, uppnår avgiften till 2 x 5.000:- kronor. Summan skall
betalas till Naturvårdsverket, postgirokonto 95 39 64-4, eller bankgiro 50507730.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 15.01.2001 lämnat förslag till beslut i
ärendet, bil A
Tekniska förvaltningen har den 18.01.2001 beretts tillfälle att yttra sig i ärendet,
bil B. Detta har utnyttjats och svar har inkommit den 23.01.2001, bil C, tillsammans med begärda miljörapporter för handels/oljehamnen och Verköhamnen.
Karl-Göran Svensson (m) yttrar sig
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 30 kap 3 § och punkt
1:5 i bilaga till förordningen 1998:950
att en avgift på 5.000:- kronor vardera för Handelshamnen och Verköhamnen
skall uttagas av tekniska förvaltningens hamnverksamhet, Karlskrona kommun,
för ej fullgjord skyldighet att inge miljörapport senast tre månader från utgången
av kalenderåret, eller den tidpunkt som bestäms i ett skriftligt beslut om anstånd
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§ 50 (forts.)
att miljösanktionsavgiften skall betalas till Naturvårdsverket inom 30 dagar
efter det att verksamhetsutövaren tagit del av beslutet.
att Naturvårdsverkets information om betalning av miljösanktionsavgift enligt
30 kap miljöbalken skall bifogas beslutet
- Enligt 30 kapitlet 5 § andra stycket miljöbalken får miljösanktionsavgift efter
sista betalningsdag verkställas som en dom som vunnit laga kraft. Detta beslut
kan överklagas hos Miljödomstolen i Växjö inom tre veckor från den dag då
klaganden fått del av beslutet. Underrättelse om hur man överklagar bifogas
beslutet.
att uppdra till förvaltningschefen att besvara tekniska nämndens framställning
om löpande information eller nyheter i lagstiftningen som berör verksamhetsutövningen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Miljödomstolen

2001-02-07

Karlskrona Lampfabrik
Akten

1744/00

§ 51
Besvärsskrivelse rörande miljösanktionsavgift, Karlskrona Lampfabrik
Patrik Skantze, Karlskrona Lampfabrik, har inkommit med besvär rörande
miljö- och byggnadsnämndens beslut om miljösanktionsavgift för för sent
inkommen miljörapport.
Karlskrona Lampfabrik delgavs miljö- och byggnadsnämndens beslut om
uttagande av miljösanktionsavgift samt besvärsbeskrivning (hur man överklagar beslutet) den 23.08.2000. Karlskrona Lampfabriks besvär inkom till
samhällsbyggnadsförvaltningen den 09.01.2001.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 18.01.2001 lämnat förslag till beslut,
bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ej ta upp besväret för vidare handläggning då besvärstiden gått ut.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsrätten
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

25/01

§ 52
Miljöplan för Karlskrona kommun
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting informerar om förslag till miljöplan för
Karlskrona kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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2001-02-07

Samhällsbyggnadsförvaltningen

129/01

§ 53
Riktlinjer för miljöpris, Karlskrona kommun
Ärendet återgår till samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare
beredning. Riktlinjerna för ombyggnadspriset skall även ses över.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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570/01

§ 54
Internbudget för år 2001
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 30.01.2001 upprättat förslag till
internbudget för år 2001 enl. bilaga A.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund och förvaltningsekonom Bengt Eriksson
redogör för ärendet.
Carl-Göran Svensson (m), Bengt Fröberg (m) och Magnus Johansson (s) yttrar
sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna internbudget för år 2001 enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
redogörelse, bilaga A.
_____

2001-02-07

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

410/01

§ 55
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden 2000
Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter omfattar den egna politiska
organisationen, fysisk planering , miljö- och hälsoskydd, bostadsanpassningsbidrag, borgenshantering, civilförsvarsplanering, kommunal riskhantering,
tomtköadministration och sotningsväsende samt EU-projekt Navarch.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 30.01.2001 upprättat yttrande med
förslag till beslut, bil A.
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson redogör för ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avge årsbokslut i enlighet med bilagda handlingar.
_____
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2001-02-07

§ 56
Delegationsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade delegationsbeslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
den 7 februari 2001, § 56.
_____
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§ 57
Skrivelser och rapporter
1. Kommunfullmäktige 2000-12-21, § 213; Reviderad företagspolicy för
Karlskrona kommun
2. Kommunfullmäktige 2000-12-21, § 221; Elektronisk handel för
Karlskrona kommun
3. Kommunfullmäktige 2000-12-21, § 223; Ändring i arkivreglemente för
Karlskrona kommun
4. Kommunfullmäktige 2000-12-21, § 227; Svar på motion om tillgänglighet i samhället för funktionshindrade samt kvalitetsmärkning av
byggnaders tillgänglighet
5. Kommunfullmäktige 2000-12-21, § 231; Svar på motion om
”Bostadsområdet Kungsmarken – en resurs för framtiden”
6. Kommunstyrelsen 2001-01-09, § 6; Option för Blekinge Läns Tidning
och nytt tidningshus
7. Kommunstyrelsen 2001-01-09, § 7 EUROPAN 6- jurykonferens i
Karlskrona
8. Tekniska nämnden 2000-12-12, § 140; Förslag till ändring av tekniska
nämndens reglemente
9. Tekniska nämnden 2000-12-12, § 146; Trafik och säkerhetsproblem i
området Södra Ringö
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2000-12-20; Biotopskydd inom
fastigheten Bromåla 1:18 i Augerums socken, Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2000-12-21; Bidrag till vård av
kulturhistoriskt värdefull byggnad på fastigheten Palmqvist 19 i
Karlskrona kommun
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2000-12-27; Bidrag till renovering
av Nordensköldska gården, kv Bonde 14, Karlskrona kommun
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13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2000-12-28; Fråga om återkallelse
av tillstånd till transport av farligt avfall (Arne Häggebrink Gräv AB)
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-03; Tillstånd till transport
av farligt avfall (David Johanssons åkeri)
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-03; Tillstånd till transport
av farligt avfall (Olsängs Åkeri AB)
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-03; Tillstånd till transport
av farligt avfall (Hässlegårdens Åkeri AB)
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-03; Tillstånd till transport
av farligt avfall (Mats Olssons Åkeri)
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-03; Beslut om betydande
miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kapitlet 4 § (MRT Recycling AB)
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-03; Samråd enligt 12 kap. 6
§ miljöbalken angående rensning/muddring vid småbåtsbrygga belägen i
Mjöviksstrand i Karlskrona kommun
20. Länsstyrelsen Blekinge län, meddelande 2001-01-04; Er anmälan om
yrkesmässig transport av farligt avfall som uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet har registrerats (Ingvar Holgersson)
21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-10; Detaljplan för delar av
Fäjö 1:12 m fl fastigheter på Fäjö i Karlskrona kommun
22. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-10; Tillstånd till transport
av farligt avfall (Lars Olanders Åkeri)
23. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-11; Tillstånd till uppsättning av informationstavla inom Skärva naturreservat
24. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-11; Redovisning enligt
Naturvårdsverkets beslut 2000-05-05 avseende rambidrag för
inventering, undersökning och utredning av förorenade områden
25. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-16; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om tillstånd att anordna enskild
BDT-avloppsanläggning inom fastigheten Torstäva 14:13 i Karlskrona
kommun
26. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-18; Skrivelse ang. meddelad
strandskyddsdispens på fastigheten Vrängölund 1:1 i Karlskrona
kommun
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27. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-19; Ansökan om
förvärvstillstånd (Maria Lindström)
28. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-23; Ansökan om
förvärvstillstånd (Evert Gustafsson)
29. Kammarrätten i Jönköping, beslut 2001-01-16; Överklagat avgörande:
Länsrättens i Blekinge län dom den 29 april 1998 i mål nr 1239-98.
Föreläggande vid vite enligt plan- och bygglagen (1987:10; nu fråga om
avskrivning. (Trossöfastigheter AB)
30. Kammarrätten i Jönköping, avd. 2, protokoll 2001-01-18; Överklagat
avgörande: Länsrättens i Blekinge län dom den 19 september 2000 i mål
nr 567-00. Saken: Prövningstillstånd i mål om bygglov enligt plan- och
bygglagen (1987:10). Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Länsrättens avgörande står fast. (Einar och Ulla-Britt Malm)
31. Regeringen, Justitiedepartementet, utdrag ur protokoll 2000-12-14;
Myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den
ekonomiska brottsligheten år 2001, m m .
32. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2000-12-14; Överklagande i fråga om detaljplan för del av Karlskrona 4:5 (kvarteret Axel
m m) på Trossö, Karlskrona kommun.
33. Naturvårdsverket, beslut 2001-01-03; Utförsel av avfall, anmälan SE
000075. Anmälare: ABB High Voltage Cables AB. Mottagare: Britannia
Recycling Limited.
34. Jordbruksverket, beslut 2001-01-11; Ansökan om godkännande av
förbränningsanläggning. (Hejetorps Kyckling AB)
35. Energimyndigheten, beslut 2000-12-27; Bidrag till kommunal
energirådgivning år 2001.
36. Skogsvårdsstyrelsen, beslut 2000-06-22; Biotopskyddsområde på
fastigheten Jakobstorp 3:24 i Karlskrona kommun (delgivningskort
Stefan Lindman)
37. Skogsvårdsstyrelsen, beslut 2000-06-22; Biotopskyddsområde på
fastigheten Jakobstorp 3:24 i Karlskrona kommun (delgivningskort
Geijer & Söner AB)
38. Kommunförbundet Blekinge, sammanträdesprotokoll 2000-12-14, §
211; Beslut om avveckling av verksamheten vid Kommunförbundet
Blekinge och förslag till genomförandeavtal mellan Kommunförbundet
Blekinge, Landstinget Blekinge och Blekingeförbundets interimsstyrelse, kansliets yttrande nr 49/00.
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39. Landstinget Blekinge, Smittskyddsenheten, skrivelse 2000-12-20;
Hälsoundersökning av invandrar/flyktingbarn i relation till deras
skolgång
40. Skrivelse 2001-01-25 från skorstensfejarmästare Lars-Ivan Lång;
Uppsägning av befattningen som skorstensfejarmästare
41. Beslut fattat 2001-01-22 av mark- och exploateringschefen Hans-Olof
Hansson; Antagande av exploateringsavtal för del av Allatorp 5:1 i
Karlskrona kommun, mellan Karlskrona kommun och Rutger
Sandström, Allatorps Gård, 371 91 Karlskrona.
42. Beslut fattat 2001-01-24 av mark- och exploateringschefen Hans-Olof
Hansson; Antagande av exploateringsavtal för del av Torstäva 14:1 i
Karlskrona kommun, mellan Karlskrona kommun och Pia Brunsberg,
Torstäva 14, 373 02 Ramdala.
43. Boverket november 2000; Bostadsanpassningsbidragen 1999
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____
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Sportfiskarna Karlskrona
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

4989/00

§ 58
Strandskyddsdispens samt ändring/uppförande av klubbstuga på
fastigheten Biskopsberg 1:14, del av
Sökande: Sportfiskarna Karlskrona, Vallgatan 18, 371 30 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-12-20), situationsplan, karta, ritning,
arrendekontrakt, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge strandskyddsdispens då allmänhetens tillträde till området ej kan
anses påverkas/förändras negativt samt bevilja bygglov varvid föreskrives
att som tomt får endast hävdas den yta som byggnaden upptar, samt
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Christine Fremark
Akten

27

168/01

§ 59
Tillfälligt lov för Glass & Kafé kiosk, samt lov avs. staket och förrådsbod
Sökande: Christine Fremark, Östra vägen 14, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2001-01-16), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen, efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma
med skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med gällande
detaljplan och den policy som kommunen genom beslut tillämpar för uteserveringar, samt
att uttala att man ej har något att anföra mot att förslaget genomförs/etableras,
efter sedvanlig prövning av kommunens handläggare, polis, m fl under sommarsäsongen 1/4 - 1/9 2001.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag
till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta
förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel 0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00.

2001-02-07

Jimmie Mårtensson
Akten

28

4990/00

§ 60
Nybyggnad av garage på fastigheten Fridlevstad 3:34
Sökande: Jimmie Mårtensson, Fridlevstad, 370 30 RÖDEBY
Handlingar: Ansökan (2000-12-20), ritning, situationsplan, grannemedgivande,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen, efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma
med skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med planbestämmelserna och dess intentioner samt att byggnadens utformning är sådan att
den ej överensstämmer med Plan- och byggnadslagens krav på god utformning.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag
till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta
förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel 0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00.

2001-02-07

Agneta och Per-Åke Roysson
Akten

4062/00

§ 61
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Färmanstorp 1:10
Sökande: Agneta och Per-Åke Roysson, Fermanstorp, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2000-11-02), skrivelser från sökanden (2000-11-02,
2000-11-03 och 2001-01-02), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2000-12-12 § 425
Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____
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2001-02-07

Kruthusen Företagsfastigheter AB
Akten

30

181/01

§ 62
Nybyggnad av kontorshus på fastigheten Grenadjären 1 (Campus 34)
Sökande: Kruthusen Företagsfastigheter AB, Flaggskär, Gullberna Park, 371 54
KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-01-17), ritningar, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen varvid föreskrives:
att utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att samtliga entréer utformas så att de kan nyttjas av personer med nedsatt
rörelseförmåga eller syn,
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att en brandskyddsdokumentation omgående inlämnas, dock senast före
byggstart
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett
förslag på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-02-07

Linda Lindeberg
Akten

3452/00

§ 63
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 3:121
Sökande: Linda Lindeberg, Knutsgårdsvägen 13, 370 23 HASSLÖ
Handlingar: Ansökan (2000-09-18), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2000-12-12, § 426.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens beslutsförslag att avslå ärendet och därvid givit sökanden möjlighet
att yttra sig. Detta har sökanden inte utnyttjat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen då den ej överensstämmer med gällande detaljplans
bestämmelser avseende tillåten byggnadsarea.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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2001-02-07

Dunderklumpen AB
Akten

4109/00

§ 64
Tidsbegränsat lov (1 år) för uppförande av försäljningsvagn – Hoglands
Park
Sökande: Dunderklumpen AB, Nordskär, Gullberna Park, 371 54
KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-11-06), ritning, skrivelse från sök (2001-01-03),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2000-12-12, § 429.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslutsförslag ställt sig bakom
förvaltningens beslutsförslag att avslå ärendet och därför givit sökanden
möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen avseende säsongen 1/4 – 1/9 2001 varvid
föreskrives:
att försäljningsvagnen borttages senast 31.12.2001,
att sedvanliga tillstånd och avtal föreligger innan vagnen utplaceras.
_____
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2001-02-07

Jernhusen AB
Akten

33

173/01

§ 65
Ändrad användning av lokstallar till kontor på fastigheten Karlskrona 3:8
Sökande: Jernhusen AB, S Järnvägsgatan 4 A, 352 34 VÄXJÖ
Handlingar: Ansökan (2001-01-16), ritningar, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja tillfälligt lov till 06.07.2003 varvid föreskrives:
att samtliga entréer utformas så att de kan nyttjas av personer med nedsatt
rörelseförmåga eller syn,
att exteriörförändringarna och färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att en brandskyddsdokumentation omgående inlämnas, dock senast före
byggstart
att utvändigt färg- och materialval som förutsättes ske i analogi med befintlig
byggnad sker varsamt och i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett
förslag på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-02-07

Nivå Bar Casino Stekhus
Akten

34

79/01

§ 66
Förlängning av tillfälligt lov för veranda med fem år på fastigheten
Magistraten 16
Sökande: Nivå Bar Casino Stekhus, Stortorget 14, 371 34 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan ( 2001-01-09), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid ett flertal tillfällen sedan 1982 utnyttjat
sin möjlighet att förlänga tillfälligt bygglov, som nämnden kan göra 3 gånger.
Plan- och byggnadslagen förutsätter att om en förlängning fortfarande är aktuell
efter tre förlängningar (3 x 5 = 15 år) kan åtgärden ej anses som tillfällig utan
skall prövas via en ny detaljplan.
Carl-Göran Svensson (m), Bengt Fröberg (m) och Magnus Johansson (s) yttrar
sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen, efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma
med skriftligt yttrande över beslutet, med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens tidigare beslut/besked i ärendet, till att den ej överensstämmer
med gällande detaljplan, samt att dess utformning ej överensstämmer med Planoch byggnadslagens krav på anpassning/utformning, samt
att uttala att om sökanden inkommer med en begäran om, att på egen bekostnad låta utföra en planändring, som möjliggör en legalisering av en yta
motsvarande den nuvarande ”torgverandan” kommer man ställa sig positiv.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag
till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta
förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel 0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-02-07

Ingvar Eriksson
Akten
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4821/00

§ 67
Nybyggnad av carport på fastigheten Muraren 4
Sökande: Ingvar Eriksson, Blåmesvägen 28, 371 45 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-12-11), ritning, situationsplan, granne-medgivande,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen, efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma
med skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med gällande
detaljplans bestämmelser avseende tillåten byggnadsarea och del av tomt som
får bebyggas.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag
till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta
förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel 0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-02-07

Laila Svensson
Akten

36

4562/00

§ 68
Byggnader ev uppförda utan lov på fastigheterna Saleboda 1:161 och 1:162
Sökande: Laila Svensson, Singelvägen 12, 291 65 KRISTIANSTAD
Handlingar: Skrivelse (2000-11-24), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Efter besök på platsen och genomgång av miljö- och byggnadsnämndens arkiv
kan stöd ej påträffas som styrker att något olagligt skett på grannfastigheterna,
eftersom man numer har rätt att utan bygglov uppföra en altan med tak på 12
kvm och att ett staket under 1,5 meter ej kan rubriceras som plank och därmed
bli bygglovspliktigt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och översända
detsamma som svar, och samtidigt meddela att ärendet inte föranleder någon
ytterligare åtgärd då det är att anses som färdigbehandlat.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-02-07

AB Karlskronahem
Akten

37

4875/00

§ 69
Nybyggnad av förråd m m på fastigheten Smörblomman 3 och 6
Sökande: AB Karlskronahem, Box 554, 371 23 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-12-13), ritningar, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge avvikelsen då den är att anse som mindre med hänvisning till de
förhållandevis små ytor som berörs och att planens intentioner/genomförande ej
påverkas negativt samt bevilja bygglov varvid föreskrives:
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen, samt
att en anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen innan arbetena
påbörjas och avslutas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-02-07

AB Karlskronahem
Akten

38

3331/00

§ 70
Uppförande av altandäck och rivning av cistern på fastigheten
Stumholmen 1:2
Sökande: AB Karlskronahem, Box 554, 371 23 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-09-06), ritning, situationsplan, skrivelse från
sökande (2001-05-01), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2000-12-12, § 434.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom
förvaltningens beslutsförslag att avslå ärendet i den del som avser altandäcket,
då den ej överensstämmer med gällande områdesbestämmelser, och dess
intentioner om allmän tillgänglighet på Stumholmen och därvid givit sökanden
möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att avslå framställningen vad gäller altandäcket med hänvisning till att den ej
överensstämmer med gällande områdesbestämmelser och dess intentioner om
allmän tillgänglighet på Stumholmen
dels att bevilja framställningen i den del som avser rivning av cisternerna
varvid föreskrives:
att marken återställes så att utformningen överensstämmer med befintlig
markbehandling i anslutning till platsen, samt
att en rivnings/saneringsplan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen
innan arbetena påbörjas.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-02-07

Birger Knutsson
Inskrivningsmyndigheten
Akten

39

3491/00

§ 71
Angående uppfört plank på fastigheten Tving 1:19
Fastighetsägare: Birger Knutsson, Box 47, 370 33 TVING
Handlingar: Karta, skrivelser från fastighetsägaren (2000-09-20 och 2001-0103), situationsplan från lantmäteriet, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Tidigare beslut: 2000-11-08 § 382 och 2000-12-12 § 437.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har företagit syn på platsen.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens beslutsförslag att avslå ärendet då framställningen strider mot gällande
detaljplan och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden
utnyttjat.
Byggnadsinspektör Lars Löwenadler föredrar ärendet.
Tommy Olsson (kd), Bengt Fröberg (m), Margareta Rodin (fp), Carl-Göran
Svensson (m), Erik Gisslén (m) och Karl-Erik Håkansson (s) yttrar sig.
Sammanträdet ajourneras för överläggningar i partigrupperna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att avslå framställningen med hänvisning till att planket uppförts i strid med
gällande detaljplan,
dels att fastighetsägaren förelägges att omgående dock senast den 01.05.2001
ha borttagit planket.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-02-07

Jan Johansson
Johan Andersson och Käte Håkansson
Akten

40

4323/00

§ 72
Nybyggnad av garage och cykelskjul på fastigheten Östen 2
Sökande: Jan Johansson, Muraregatan 4, 371 38 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-11-15), ritning, situationsplan, fotografier,
skrivelse från granne (2000-12-26), skrivelse med ny situationsplan från
sökanden ( 2001-01-22) samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-01-10, § 27.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens beslutsförslag att avslå ärendet och därvid givit sökanden möjlighet
att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat och då anfört att man avser riva
förrådet på 10 kvm samt delar av garaget så att uthusarean totalt utgör 40 kvm.
Vidare har noterats att berörd granne/sakägare anfört kritik mot placeringen av
garage och cykelförråd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att bevilja framställningen varvid föreskrives: att förråd ”1” rivs, samt
att ca 10 kvm av garaget rives så att uthusytan totalt ej blir mer än 40 kvm
att utsättning av carporten sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att avslå framställningen i den del som avser cykelförrådet, då dess placering
strider mot det generella byggnadsförbud 4,5 meter intill tomtgräns, som införts i äldre planer och då berörd granne också anfört kritik mot placeringen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-02-07

Aina Dahlström
Akten

41

3421/00

§ 73
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Aspö S:4
Sökande: Aina Dahlström, Krokusvägen 4, 370 30 RÖDEBY
Handlingar: Ansökan (2000-09-12), karta, intyg från grannar (2 st),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att avslå den i ansökan markerade platsen belägen inom strandskyddat område,
efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande över
beslutet
att efter inhämtat yttrande ta ställning till denna del av framställningen
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att tillstyrka den i ansökan markerade platsen, belägen ca 200 meter från
strandlinjen med villkor
att anslutning sker till den allmänna anläggningen för avlopp, samt
att byggnadens utformning, placering och färg sker i samråd innan bygglov
medges.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag
till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta
förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Ulf Gustafsson, tel
0455-30 33 54, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-02-07

Sonny och Ewa Östring
Akten

42

83/01

§ 74
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Augerum 8:4
Sökande: Sonny och Ewa Östring, Kättilsmåla, 371 93 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-01-10), ritningar, situationsplan, karta, grannemedgivande (2 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med villkor:
att utstakning av byggnaderna skall utföras av person med mätteknisk
kompetens
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och då de avslutas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-02-07

Barbro Apell
Akten

43

4484/00

§ 75
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten
Biskopsberg 1:12
Sökande: Barbro Apell, Lyckeåborgsvägen 11, 371 92 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-11-23), ritningar, situationsplan, karta,
grannemedgivande (4 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger utanför samlad bebyggelse och enligt gällande översiktsplan för
Karlskrona kommun, inom ett område betecknat i huvudsak jord- och
skogsbruk. Enligt bedömning saknar platsen allmänt intresse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka framställningen med villkor:
att tillstånd skall finnas att anordna enskild avloppsanläggning innan
byggnadsarbetena får påbörjas
att byggnadens placering och färg sker i samråd innan bygglov medges.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-02-07

Jan Lennartsson
Akten

4332/00

§ 76
Om- och tillbyggnad av carport på fastigheten Bommen 33
Sökande: Jan Lennartsson, Hisingsväg 4, 371 42 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-11-16), ritning, situationsplan, karta,
grannemedgivande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Katarina Möller (s) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____
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2001-02-07

Sonja Sandegård
Akten

45

3530/00

§ 77
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fäjö 1:123
Sökande: Sonja Sandegård, Backabovägen 42 A, 371 46 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan( 2000-09-25), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Enligt översiktsplanen för Karlskrona kommun ligger platsen utanför samlad
bebyggelse och för området gäller strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken
7 kap § 16.
Byggnadsnämnden har tidigare fattat beslut i rubricerad lokaliseringsprövning
BN 1978-05-19 § 713, 1979-05-23 § 660, 1979-08-29 § 1110.
Genom beslut 1979-04-05 lämnade länsstyrelsen i Blekinge län utan bifall en
ansökan om tillstånd att uppföra ett fritidshus inom strandskyddsområde för
rubr. fastighet. Jordbruksdepartementet har i beslut 1980-04-17 lämnat bifall till
besvär. Vid Jordbruksdepartementets prövning gällde annan lagstiftning än den
nu gällande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning dels till ändrad lagstiftning och dels till tidigare beslut att
avslå ny bebyggelse på Säljö avslå framställningen efter det att sökanden givits
möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande över beslutet,
att efter inhämtat yttrande ta ställning till framställningen om förhandsbesked.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag
till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta
förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Ulf Gustafsson, tel
0455-30 33 54, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-02-07

Annika Skoglund
Akten

46

3772/00

§ 78
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hallarum 1:13
Sökande: Annika Skoglund, Torsgatan 1, 598 39 VIMMERBY
Handlingar: Ansökan (2000-10-13), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Tidigare beslut: Positivt förhandsbesked 1982-10-20 § 1030, vilket ej utnyttjats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att då det i sak ej skett några större förändringar i området och med hänvisning
till villkoren i tidigare angivna förhandsbesked tillstyrka ansökan om förhandsbesked med villkor:
att en godtagbar VA-lösning presenteras.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta
beslut eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-02-07

Håkan Lagergren
Akten

47

2772/00

§ 79
Uppförande av reklamtavla på fastigheten Karlskrona 6:50
Sökande: Håkan Lagergren i Karlskrona AB, Herrgårdsvägen 50 B, 371 42
KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-07-11), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Tidigare beslut: 2000-10-11 § 348.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom
förvaltningens beslutsförslag att avslå ärendet och därvid givit sökanden
möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden inte utnyttjat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att vidhålla sitt tidigare beslut att avslå framställan.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-02-07

Ingvar Karlsson
Akten

48

4554/00

§ 80
Nybyggnad av förråd på fastigheten Käringeryd 1:17
Sökande: Ingvar Karlsson, Box 41, 370 45 FÅGELMARA
Handlingar: Ansökan (2000-11-27), ritning, situationsplan, karta,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen i den norra delen av Fågelmara samhälle inom
byggnadsplan, i vilken föreskrives att uthus och andra gårdsbyggnader få icke
upptaga större sammanlagd area än 50 kvm för varje tomtplats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma
med skriftligt yttrande över beslutet då den ej överensstämmer med gällande
bestämmelser avseende tillåten byggnadsarea och då byggnaden avses att
placeras på mark som enligt gällande byggnadsplan ej får bebyggas, s k
punktprickad mark, samt
att efter inhämtat yttrande ta ställning till framställningen om bygglov.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag
till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta
förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Ulf Gustafsson, tel
0455-30 33 54, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-02-07

Kennert Holgersson
Akten

49

3428/00

§ 81
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på del av fastigheten
Möcklö 9:1
Sökande: Kennert Holgersson, Möcklö, 373 02 RAMDALA
Handlingar: Ansökan (2000-09-13), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Platsen är belägen på den västra delen av Möcklö och enligt gällande
översiktsplan för Karlskrona kommun inom ett område betecknat i huvudsak
jord- och skogsbruk. Enligt bedömning saknar platsen allmänt intresse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med anledning av vad som ovan framförts tillstyrka framställningen med
villkor:
att tillstånd skall finnas att anordna enskild avloppsanläggning innan
byggnadsarbetena får påbörjas
att byggnadens läge, färg och utformning sker i samråd innan bygglov medges.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-02-07

Stefan Malmberg
Jonas Malmberg
Akten

4165/00
4166/00

§ 82
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med garage på
fastigheten Sturkö-Ryd 9:42
Sökande: Stefan Malmberg, Hamnvägen 13, 370 43 STURKÖ och
Jonas Malmberg, Ekenabbsvägen 27, 370 43 STURKÖ
Handlingar: Ansökan (2000-11-08), situationsplan, karta, ritning, skrivelse
från grannar (2001-01-13), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____
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2001-02-07

Odd Sjökvist
Akten

51

4025/00

§ 83
Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 12:6
Sökande: Odd Sjökvist, Västernäs, Senoren, 373 02 RAMDALA
Handlingar: Ansökan (2000-11-01), ritningar, situationsplan, karta, fotografier,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil. A.
Fastigheten är belägen på den sydvästra delen av Senoren utanför samlad bebyggelse och enligt gällande översiktsplan för Karlskrona kommun inom ett
område i huvudsak betecknat jord- och skogsbruk och enligt bedömning saknar
platsen allmänt intresse. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan men har ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrka framställningen med
villkor:
att tillstånd skall finnas att anordna enskild avloppsanläggning innan byggnadsarbetena får påbörjas,
att utstakning av byggnaden sker av person med mätteknisk kompetens,
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas
och då de avslutas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-02-07

Markus Sölvenäs
Yvonne Ringberg
Rolf Blomqvist
Akten

52

3797/00

§ 84
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 9:15
Sökande: Markus Sölvenäs, Rosenholmsvägen 14, 371 46 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-10-16), ritningar, situationsplan, karta, tillståndsbevis VA, yttrande från granne (2001-01-12), yttrande från granne (2001-0122), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger på Tjurkös västra del och enligt gällande översiktsplan för Karlskrona kommun inom samlad bebyggelse. Enligt bedömning saknar platsen
allmänt intresse.
Av ansökan framgår att anslutning kommer att utföras till en gemensam
anläggning för avlopp, tillståndsbevis delegationsbeslut § 3/98.
Positivt förhandsbesked har tidigare meddelats rubr. fastighet 1996-06-12
§ 206 men har ej utnyttjats.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan vilket två har
utnyttjat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att då det i sak ej skett några större förändringar i området och med hänvisning
till tidigare givna förhandsbesked tillstyrka ansökan om bygglov med villkor:
att utstakning av byggnaden skall utföras av person med mätteknisk kompetens
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas
och då de avslutas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-02-07

Gunnar Eriksson
Akten

53

4559/00

§ 85
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Verkö 3:67
Sökande: Gunnar Eriksson, Norra Backen, Verkö, 371 60 LYCKEBY
Handlingar: Ansökan (2000-11-27), ritning, situationsplan, karta, tillståndsbevis
VA, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen på Verkös nordvästra del utanför samlad bebyggelse och
enligt gällande översiktsplan för Verkö inom ett område betecknat område där
ny bebyggelse inte bör tillkomma.
För området gäller strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken kap 7 § 16.
Byggnadsnämnden har 1994-10-12 § 382 beslutat att avslå en ansökan på rubr.
fastighet och lämna negativt förhandsbesked.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma
med skriftligt yttrande över beslutet då den ej överensstämmer med gällande
översiktsplan för Verkö och det pågående arbetet med en detaljplan för området
att efter inhämtat yttrande ta ställning till framställningen om förhandsbesked.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag
till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta
förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Ulf Gustafsson, tel
0455-30 33 54, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-02-07

Bengt Billemyr
Allergikommittén
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

§ 86
Val av vice ordförande i Allergikommittén
Sven-Olof Petersson (c ) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i
allergikommittén.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att till vice ordförande i Allergikommittén efter Sven-Olof Petersson ( c) utse
Bengt Billemyr ( c )
_____
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2001-02-07

55

§ 87
Övrigt
Ordföranden tackar avgående styrelseledamoten, Sven-Olof Petersson ( c ), för
tiden han varit ledamot i miljö- och byggnadsnämnden och överlämnar gåva och
blommor.
Meddelas att en utbildningsdag i miljöbalken (halvdag) är planerad onsdagen
den 28 mars 2001, kl. 13.00-17.00. Avser nämndsledamöter samt förvaltningspersonal.
En temadag kring IT och offentlighetsprincipen är inplanerad den 23 april 2001.
Målgrupp: Nämndsledamöter och förvaltningspersonal. (Heldag)
Tommy Olsson (kd) rapporterar från en hearing i Nättraby.
Carl-Göran Svensson (m) framför ett tack för blommor i samband med
operation och sjukhusvistelse.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om projektet tyckomhus.nu.
Ulla Ohlsson (s) gör nämnden uppmärksam på skrotbilar som står uppställda
intill vattendraget vid Augerums kvarn.
Katarina Möller (s) frågar ånyo vad som hänt betr. skrotbilarna på Sunnavägen.
Förvaltningschefen besvarar frågan.
Erik Gisslén (m) ställer fråga om bostadshus vid Tyska Bryggaregården.
Konstateras att huset är i privat ägo.
Karl-Erik Håkansson (s) tar upp ärendegången från plan till byggstart. Vad kan
göras för enklare förfarande?
Bengt Fröberg (m) hälsar alla välkomna till studiebesök på Marinens
planetarium direkt efter sammanträdet.
_____

2001-02-07
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2001-02-07
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2001-03-07

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
7 mars 2001, kl 08.30 – 11.30 och 13.30-14.10.

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf

Gerthie Olsson (s)
Magnus Johansson (s)
Christina Olausson (m)
Ewy Svensson (s)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Karl-Erik Håkansson (s)
Bengt Fröberg (m)
Karin Brunsberg (m)
Tommy Rönn (v)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Margareta Rodin (fp)

Suppleanter

Birger Vernersson (s)
Thomas Åberg (s)
Erik Gisslén (m)
Tommy Olsson (kd)
Bengt Billemyr ( c )
Eva Röder (fp)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund
Hans Juhlin
Anders Klar
Börje Ulwebäck
Gunhild Stoltz (Lantm.)

Utses att justera

Gert Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, tisdagen den
13 mars 2001, kl 07.30.

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerande

1

……………………………………..
Birgitta Larsson

Malin Dahlberg
Irene Danielsson
Lars Löwenadler
Kenneth Gyllensting
Birgitta Larsson, sekr.

§§ 92-127

……………………………………..
Gerthie Olsson
…………………………………….
Gert Olsson

Tillkännagivandet av
justeringen har 13.03.2001
anslagits på kommunens
anslagstavla betygar
i tjänsten: Birgitta Larsson

2001-03-07

Skanska Hus, Region Sydost
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2

2773/00

§ 92
Program för detaljplan; Ingenjören 4 m fl, kasernområdet Blåport mm,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 11.10.2000, § 315 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Ingenjören 4 på
sökandens bekostnad.
Skanska Hus Region Sydost har genom RÄTA LINJEN arkitekter ab och i
samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat ett förslag till detaljplan.
Programmet syftar till att skapa det moderna Campus Blåport innehållande
kontorsarbetsplatser, utbildningslokaler och kompletterande servicefunktioner.
Programområdet omfattar utöver kasernområdet ett grönområde väster om
Ekorrvägen. Kasernområdet är 35 000 kvm stort och grönområdet 3 000 kvm.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Tommy Olsson (kd), Erik Gisslén (m), Karin Brunsberg (m) och Bengt Fröberg
(m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra programsamråd.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

2001-03-07

AB Karlskronahem
Akten

3

5080/00

§ 93
Detaljplan för del av Karlskrona 6:59 och 6:60 (Kungsmarksplan)
Karlskrona kommun, Blekinge län
AB Karlskronahem har inkommit med en ansökan om ändring av gällande
detaljplan för Kungsmarksplan.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 7 februari 2001, § 44 beslutat
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare
beredning.
Inom rubr fastigheter, som ägs av Karlskrona kommun, finns förslag på att
uppföra en ny växtbutik på del av nuvarande parkeringsyta. För aktuellt
område finns en gällande detaljplan från 1972-07-10 som redovisar område
för parkering och motorservice. För att möjliggöra uppförande av en växtbutik
inom området krävs att en ny detaljplan upprättas, vilken föreslås bedrivas
som enkelt planförfarande.
Växtbutiken ges en placering så att befintliga VA-ledningar utmed Kungsmarksvägen samt ledningar framför Exet kan ligga kvar.
Del av Kungsmarksplan ingår i planeringen kring Gullberna Resecentrum.
Detta förslag innebär en byggrätt för bostäder, handel/kontor över den mark
som idag utnyttjas för husvagnsuppställning. Förslaget innebär även ett nytt
läge för Sunnadalsvägen, strax norr om befintlig sträckning, för att möjliggöra sänkning av Kungsmarksvägen och en ny vägförbindelse under järnvägen. Kommunstyrelsen har i beslut 1996-10-08 förklarat projektet Gullberna resecentrum vilande, men att i den översiktliga planeringen hänsyn
tages till att Gullberna resecentrum förverkligas och att åtgärder ej vidtages
som framledes kan förhindra eller försvåra projektet.
Planarkitekt Malin Dahlberg föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Gert Olsson (s) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att upphäva tidigare beslut 1997-09-04 § 105 att upprätta ny detaljplan för
Kungsmarksplan, vilken skulle möjliggöra uppförande av ett aktivitetscentrum, samt
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ny detaljplan för del
av fastigheterna Karlskrona 6:59 och 6:60 och att detaljplanen skickas ut för
samråd.
_____

2001-03-07

Kommunfullmäktige
Kommunens anslagstavla
Tekniska förvaltningen
Sunnadalskolans elevråd
Länsstyrelsen
Karlskrona Naturskyddsförening
Kommunstyrelsens fastighetsutskott
Barn- och ungdomsförvaltningen

4

Socialnämnden
3422/00
Omsorgsnämnden
Kommunala Handikapprådet
Affärsverken
Räddningstjänsten
BlekingeTrafiken
Polismyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 94
Detaljplan för del av Sunnadal 2, (Friidrottshall vid Sunnadalskolan)
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2001-01-08 2001-02-05.
Planförslaget syftar till att ge möjlighet att bygga en friidrottshall vid Sunnadalskolan på mark som enligt gällande plan inte får bebyggas.
Planarkitekt Malin Dahlberg fördrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Karl-Erik Håkansson (s), Magnus Johansson (s) Erik Gisslén (m) och Bengt
Fröberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan
för del av Sunnadal 2, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad 2001-03-07.
_____

2001-03-07

Skärfva förvaltnings AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5

3211/00

§ 95
Program för del av Verstorp 2:14 m fl (Skärva by), Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Program för del av Verstorp 2:14 m fl har varit föremål för samråd under tiden
18 december 2000 t om den 29 januari 2001
Syftet med bebyggelse är att skapa en mångfasetterad miljö för boende,
hemarbete, lek- och friluftsliv. Bebyggelsen kommer dels att bestå av
fristående villor med stor variation på tomtstorlekar, i syfte att anpassa
bebyggelsen till naturen och bygatan, dels av små flerbostadshus med
bostadsrätter samt helst även hyresrätter och kommersiella lokaler. Total
omfattning blir cirka 60 hus/lägenheter.
Planarkitekt Malin Dahlberg föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del
av Verstorp 2:14, med utgångspunkt i vad som framkommer i samrådsredogörelsen.
_____

2001-03-07

NCC
Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6

2281/00

§ 96
Detaljplan för del av Sparre 7, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Förslag till detaljplan för del av Sparre 7 har varit föremål för samråd under
tiden 10 januari t o m 7 februari 2001.
Planändringen avser sydvästra delen av kvarteret Sparre i hörnet av Östra
Prinsgatan och Drottninggatan. På denna plats låg tidigare Flottans simhall.
Gällande detaljplan medger en användning för kontor, skola etc. Syftet är att
ändra markanvändningen till att omfatta bostads- och kontorsändamål med
möjlighet till handel i bottenvåningen.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Magnus Johansson (s), Bengt Fröberg (m) och Karl-Erik Håkansson (s) yttrar
sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplaneförslaget med gjorda justeringar för del av Sparre 7, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
_____

2001-03-07

Niclas Åkesson
Ulrica Danielsson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

7

4993/00

§ 97
Ändring av detaljplan för fastigheten Gängletorp 15:2, Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Från Niclas Åkesson och Ulrika Danielsson har inkommit en ansökan om
ändring av byggnadsplan för Gängletorp 15:2.
Syftet är att öka den tillåtna byggnadsarean till 150 kvm för bostadshus och 20
kvm för sidobyggnad. Gällande byggnadsplan från 1972 anger en maximerad
byggnadsyta på 80 kvm för bostadshus och 20 kvm för sidobyggnad.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till ändring
av detaljplan för fastigheten Gängletorp 15:2, samt
att ställa ut förslaget för samrådsgranskning.
_____

2001-03-07

Kristoffer Sturesson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

8

3362/00

§ 98
Ändring av detaljplan för fastigheterna Torstäva 5:36 m fl, Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden har den 08.11.2000 givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan för rubr.
område.
Planen syftar till att genom ett tillägg öka den totala byggnadsarean per tomt
till 180 kvm. Takvinkeln regleras till maximalt 37 grader och byggnadshöjden
begränsas till 3,5 meter.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd.
_____

2001-03-07

Trummenäs VA ekonomisk förening
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3838/00

§ 99
Ändring av detaljplaner för fastigheten Torstäva 14:2, Stensnäset,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden har den 08.11.2000 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplaner för
rubr. fastighet. Stensnäset omfattas av tre detaljplaner med maximala
byggrätter från 60 kvm till 100 kvm. Syftet med ändringen är att genom
tilläggsbestämmelser öka byggnadsarean för att erhålla likvärdiga bestämmelser inom området. Förslaget innebär en ökning till 150 kvm per tomt
samt begränsning av byggnadshöjd till 3,5 meter och begränsning av takvinkel till 27 grader.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra samråd.
_____

9

2001-03-07

Klaes-Göran Åkesson
Svefors Arkitekter AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

10

3880/00

§ 100
Detaljplaneläggning för del av fastigheten Senoren 33:1, Västernäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om detaljplan
för rubr. fastighet. Miljö- och byggnadsnämnden har den 7 februari 2001,
§ 43, med anledning av sökandens begäran om ytterligare information,
beslutat att bordlägga ärendet.
Området är beläget på sydvästra delen av Senoren. Ansökan avser ett skifte
som sträcker sig från byvägen och söderut mot havet. Syftet med planen är
att medge bebyggelse i skärgårdsmiljö. Den tänkta exploateringen omfattar
cirka 25 villor.
En fördjupning av översiktsplanen för Skärgården, antagen av kommunfullmäktige 1999, redovisar att ny bebyggelse kan tillkomma med varsamma
kompletteringar av befintliga bybildningar på Senoren. Exploateringsintresset
i aktuellt område står i konflikt med natur- och kulturintressen. Vägnätet har
dessutom dålig standard. I den fördjupade översiktsplanen framkommer att
byvägen med sina stenmurar är särskilt viktig att värna om och att ytterligare
ny bebyggelse bör undvikas längs byvägens södra sida. Betet i Senorens hagmarker skall stimuleras för att bevara den fina floran samt för att stärka de
kulturhistoriska bymiljöerna, bl a Västernäs. Jordbruk och betesdrift bör
bibehållas i samma utsträckning som idag vilket innebär att rekommenderat
skyddsavstånd mellan djurhållning och bostäder om 200 meter bör beaktas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avstyrka framställningen om detaljplaneläggning för del av fastigheten
Senoren 33:1.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen

2001-03-07

Sture och Nancy Petersson
Kommunfullmäktige
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten

Birgit och Olof Åström
Trummenäs Vägförening
Kultur- och fritidsförvaltningen
Sydkraft
Samhällsbyggnadsförvaltningen

11

2687/99

§ 101
Detaljplan för del av fastigheten Torstäva 16:1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för del av fastigheten Torstäva 16:1 har varit utställd för granskning
under tiden 8 januari t o m den 5 februari 2001.
Planförslaget syftar till att göra det möjligt att komplettera befintlig planlagd
bebyggelse med ytterligare ett bostadshus. Planområdet är beläget väster om
Trummenäsvägen och strax söder om Trummenäs bad och camping. Gällande
plan anger användningen bostäder för fritidsboende, samt grönområde, park,
för bad och rekreation där en mindre parkeringsplats angivits för besökande.
Området för planförslaget ligger inom användningen Park.
Planhandläggare Iréne Danielsson redogör för ärendet och förslag till beslut,
bil A.
Arbetsutskottet har tillstyrkt framställningen.
Tommy Rönn (v) yrkar avslag till framställningen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Tommy Rönns
(v) avslagsyrkande och finner att nämnden antar arbetsutskottets förslag.
Votering begärs och verkställes. Följande voteringsproposition godkännes:
Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Tommy
Rönns (v) avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Christina Olausson (m), Ewy
Svensson (s), Ulla Ohlsson (s), Karl-Erik Håkansson (s), Bengt Fröberg (m),
Karin Brunsberg (m), Lars-Ove Karlsson (kd), Magnus Larsson ( c ) och
Margareta Rodin (fp).
Röstar nej gör Tommy Rönn (v).
Avstår från att rösta gör Gert Olsson (s).
Med 11 ja-röster mot 1 nej-röst och 1 avstår beslutar nämnden tillstyrka
framställningen.

2001-03-07

12

§ 101 (forts.)
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för
fastigheten Torstäva 16:1, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad i mars
2001.
_____
Mot detta beslut reserverar sig Tommy Rönn (v) till förmån för eget yrkande.

2001-03-07

Vindkompaniet AB
Sveriges Ornitologiska förening (SOF)
Blekinge Ornitologiska förening (BOF)
Karlskrona Ornitologiska klubb (KOK)
Karlskrona Naturskyddsförening
Samhällsbyggnadsförvaltningen

13

4274/00

§ 102
Förslag till kontrollprogram för Yttre Stengrund Vindkraftanläggning
Vindkompaniet AB har inkommit med ett förslag till kontrollprogram daterat
19.01.2001. Programmet är gemensamt för de båda vindkraftanläggningarna
på Yttre Stengrund (Vindkompaniet AB) och Utgrunden (Vindkraftbolaget
Utgrunden AB), det senare beläget i Mörbylånga kommun. Vindkompaniet
har som tillståndsvillkor att ett program för undersökningar av vindkraftverkens påverkan på rastande och sträckande fåglar ska godkännas av tillsynsmyndigheten innan arbetet med uppförandet av verken kan påbörjas.
Syftet med programmet är att genom fältobservationer, studier av radarbilder
samt flyg- och båtinventering studera de effekter vindkraftanläggningarna kan
ge upphov till på rastande och flyttande fågel.
Studierna vid Utgrundens vindkraftpark ingår som en del av de studier som
genomförs tillsammans med Energimyndigheten. Från och med etapp 2
(1 januari 2001) kommer projektet följas av en representationsgrupp med
representanter från bl a högskolor och företag med erfarenhet från forskning
för att granska den vetenskapliga kvaliteten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 16.02.2001 framtagit förslag till
beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna kontrollprogram med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
till tillägg för Yttre Stengrund Vindkraftanläggning.
_____

2001-03-07

Länsstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

14

52/01

§ 103
Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Färskesjön i Jämjö
socken, Karlskrona kommun
Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande över förslag till nytt
naturreservat vid Färskesjön söder om Jämjö.
Området är 224 ha stort och huvudsakligen beläget på urbergsplatån väster om
Färskesjön. Den västra delen av Färskesjön ingår också i det föreslagna
reservatet. Området karaktäriseras av tallbevuxna hällmarker och lövträdbevuxna sprickdalar. Rester av två torp finns inom området. På grund av sin
karghet har området endast varit utnyttjat som utmark med bete. Av samma
skäl har skogen vuxit dåligt och skogsbruket varit av mycket liten omfattning
sedan början av 1900-talet. Området omges av mycket få vägar. På vissa
platser i området är det ca 1 km till närmsta enskilda väg. Detta liksom det
extensiva nyttjandet gör sannolikt området till ett av de minst bullerpåverkade
och av människan mest ostörda områdena i kommunen.
Kommunekolog Anders Klar föredrar ärendet och förslag till yttrande, bil A.
Karin Brunsberg (m), Erik Gisslén (m) och Birger Vernersson (s) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande.
_____

2001-03-07

Rune Wahlberg
Polismyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

15

465/01

§ 104
Djurhållning vid Gisslevikens minkgård
Vid företagen inspektion den 30.01.2001 av Gisslevikens Minkgård,
Gisslevik, Torhamn i närvaro av ägaren Rune Wahlberg konstaterades
allvarliga brister i djurhållningen. Dels saknar anläggningen tillstånd
för verksamheten och dels använder sig djurhållaren av en otillåten
avlivningsmetod. Ägaren har skriftligen meddelats föreläggande om
rättelse den 01.02.2001.
Miljöinspektör Börje Ulwebäck föredrar ärendet och förslag till beslut,
bil A.
Bengt Fröberg (m), Karin Brunsberg (m) och Erik Gisslén (m) yttrar sig.
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag att meddela
tillstånd i enlighet med Djurskyddslagen 16 §.
Tommy Rönn (v) yrkar avslag på framställningen om tillstånd och förordar
att en polisanmälan göres.
Magnus Larsson ( c ) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Tommy
Rönns (v) avslagsyrkande beträffande tillståndsgivning och finner att
nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Nämnden enas om att omfattningen av gjorda förseelser är av sådan art att
polisanmälan bör göras.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att meddela Rune Wahlberg, Gisslevikens Minkgård, Torhamn, tillstånd i
enlighet med Djurskyddslagen 16 § att bedriva pälsdjursuppfödning om
maximalt 250 avelshonor på fastigheten Torhamn 11:1, samt
att polisanmäla Wahlberg dels för brott enligt 16 § Djurskyddslagen att under
sju år ha bedrivit verksamheten utan tillstånd och dels för brott mot
föreskrifterna i LSFS 1990:14, 7 § om avlivningsmetoder.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-03-07

Fridlevstads LRF-avd
Samhällsbyggnadsförvaltningen

16

3701/00

§ 105
Angående frågor om Miljöbalken från Fridlevstads LRF-avdelning
Fridlevstads LRF-avdelning har inkommit med en skrivelse med frågor
angående jordbruket, relaterade till Miljöbalken.
Frågorna har till viss del besvarats vid möten Med LRF:s kommungrupp.
Policyfrågan angående stukalagring har speciellt diskuterats och en samsyn
har nåtts. Samråd har hållits med Länsstyrelsens lantbruksenhet vilken ej haft
några erinringar mot föreslagna policy.
Frågor som berörts är stukalagring, säkerhetsavstånd och taxor, ensilage,
dieseltankar, djurstallar, tillståndspliktig ombyggnad, smärre avvikelser,
miljösanktionsavgifter, remiss-svar till Jordbruksverket ”Miljöhänsyn i
jordbruket”.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 14.02.2001 framtagit ett förslag till
beslut i ärendet, bil A.
Tommy Rönn (v) yrkar bifall till förvaltningens skrivelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse till Fridlevstads LRFavdelning och därmed anse frågan besvarad.
_____

2001-03-07

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

17

1592/01

§ 106
Policy för s k stukalagring
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 14.02.2001 framtagit ett förslag till
policy för ärenden som gäller upplag av gödsel på fält i avvaktan på spridning, s k stukalagring.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att antaga följande formulering som nämndens egen policy i ärenden som
gäller upplag av gödsel på fält i avvaktan på spridning, s k stukalagring:
Stukalagring kan ske, utan anmälningsplikt, under 2 – 3 veckor, av
arbetstekniska skäl, mellan den 1 mars och 1 maj varje år, samt mellan
den 30 september och 1 december varje år. Ej heller krävs anmälningsplikt för växtperioden, d v s mellan den 1 maj och 30 september varje år.
Lagring över andra tidsperioder sker på verksamhetsutövarens ansvar
och bör anmälas till tillsynsmyndigheten.
_____

2001-03-07

Kommunstyrelsen (Ks 2000.165.440)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

18

4130/00

§ 107
Yttrande beträffande ”Folkhälsoarbete inom Karlskrona kommun”
Miljö- och byggnadsnämnden har erhållit rubr förslag för yttrande. Förslaget,
innehållande en plan för utvecklingen av folkhälsofrågorna, har utarbetats på
uppdrag av LAKO.
Såväl nationella folkhälsomål som hälsofrämjande program för Blekinge är av
betydelse för utvecklingen av folkhälsoarbetet inom Karlskrona kommun. En
sammanfattning av betydelsefulla delar av vissa arbeten har också medtagits
för att belysa faktorer som i samverkan med remissvaren bör beaktas i den
fortsatta utvecklingsprocessen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 12.02.2001 lämnat förslag
till yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna förslaget ”Folkhälsoarbete inom Karlskrona kommun” med
kompletteringar att underifrånperspektivet, förankring, föreningslivets medverkan och konkret arbete som leder till positiva effekter för våra barn och
ungdomar särskilt skall beaktas i det fortsatta arbetet i enlighet med
remissinstansernas önskemål
att arbetet med såväl nationella mål som det hälsofrämjande programmet för
Blekinge följs och ev konsekvenser för uppbyggnaden av folkhälsoarbetet
inom kommunen uppmärksammas
att vid finansieringen beakta ev möjligheter att söka statliga bidrag
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta yttrandet för vidare beredning och beslut om ekonomi, tidplan m m.
_____

2001-03-07

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

19

25/01

§ 108
Miljöplan för Karlskrona kommun
Miljöproblemen i dag är globala och de stora riktlinjerna måste dras upp på
internationell nivå. Detta innebär inte att vi i Karlskrona kommun kan vänta på
dessa beslut. Trots att vi i de rikare länderna utgör en begränsad andel av
jordens befolkning står vi för huvuddelen av den globala belastningen på miljö
och naturresurser. Vi har också de största möjligheterna att ändra livsstil och
teknik eftersom vi kommit längst i ekonomisk utveckling och social välfärd.
För oss är den nya stora uppgiften under 2000-talet att utveckla den
ekologiska hållbarheten.
Levnadsstandarden i vissa delar av världen beräknas öka kraftigt de närmaste
25 åren. Därmed ökar resursanvändningen och påverkan på miljön. Det långsiktiga målet för Karlskrona måste därför vara att sträva efter det så kallade
faktor 10 målet.
Avgränsningen mot övrig kommunal planering är mycket flytande. Framför
allt när det gäller översiktsplanen är det svårt att dra en säker gräns. Översiktsplanen behandlar kommunens framtida utveckling, och där är miljöfrågorna en
viktig del. Från och med nästa uppdatering bör om möjligt översiktsplan och
miljöplan integreras till ett dokument.
Riksdagen har antagit 15 miljökvalitetsmål för landet som helhet. Miljöplanen
baserar sig på dessa mål (förutom ”Storslagen Fjällmiljö”), och skall ses som
Karlskrona kommuns ”strå till stacken” när det gäller att uppnå dem.
Ambitionen är att alla mål skall vara uppfyllda inom en generation (till år
2020.)
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting föredrar ärendet och förslag till beslut, bil
A.
Tommy Olsson (kd), Magnus Larsson ( c ), Karin Brunsberg (m) och KarlErik Håkansson (s) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna det reviderade förslaget till miljöplan och låta den bli föremål
för samråd till den 15 maj 2001.
_____

2001-03-07

Berörda delegater
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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1621/01

§ 109
Förslag till regler för ombyggnadspriset
Ombyggnadspriset skall uppmärksamma förtjänstfulla insatser i samband med
ombyggnader i Karlskrona kommun.
Följande regler föreslås gälla:
1. Alla typer av ombyggnader kan komma i fråga. Priset har en
pedagogisk uppgift och valet av objekt skall variera, dock kan
inte byggnadsminnen komma i fråga.
2. Fastighetsägaren till ombyggnaden erhåller priset, som uppgår till
15 000 kronor, samt en gjuten minnesplatta att sätta upp på byggnaden
på en allmänt synlig plats.
3. Juryn för ombyggnadspriset består av miljö- och byggnadsnämndens
presidium samt stadsarkitekten. Nämndens ordförande leder juryn.
4. Ombyggnadspriset delas ut årligen vid nämndens decembersammanträde.
Det ankommer på juryn att på lämpligt sätt marknadsföra priset, ta fram
förslag till bedömning, utarbeta en skriftlig motivering samt publicera årets
pristagare.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet och förslag till
beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta regler för ombyggnadspris i enlighet med förslaget.
_____

2001-03-07

Berörda delegater
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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129/01

§ 110
Förslag till regler för miljöpriset
Miljöpriset skall uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom miljöområdet i
Karlskrona kommun.
Följande regler föreslås gälla:
1. Priset kan delas ut till såväl enskilda personer, företag som organisa-tioner. Priset har en pedagogisk uppgift och typ av pristagare skall
variera.
2. Priset uppgår till 10 000 kronor, samt ett diplom med inskriven
motivering till priset.
3. Juryn för miljöpriset består av miljö- och byggnadsnämndens vice
ordförande, ytterligare två ledamöter samt miljöstrategen. Nämndens
vice ordförande leder juryn.
4. Miljöpriset delas ut årligen vid nämndens majsammanträde.
Det ankommer på juryn att på lämpligt sätt marknadsföra priset, ta fram
förslag till bedömning, utarbeta en skriftlig motivering samt publicera årets
pristagare.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet och förslag till
beslut, bil A.
Karin Brunsberg (m), Magnus Johansson (s) och Bengt Fröberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta regler för miljöpriset i enlighet med förslaget.
_____

2001-03-07

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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1634/01

§ 111
Förslag till ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Med anledning av att sotningsväsendet numera bedöms kunna inordnas i
kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Blekinge, föreslås motsvarande
ändring av nämndens reglemente. Det kommer alltså innebära att frågor om
såväl arvoden, taxor som tillsyn inom sotningsväsendet överförs till förbundet.
Överföring av budgeterade arvoden till kommunalförbundet sker som en
teknisk justering inom förvaltningens internbudget.
Därutöver föreslås mindre redaktionella justeringar och förtydliganden, samt
att nämnden i enlighet med fullmäktiges beslut skall vara anställningsmyndighet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen den 27.02.2001 lämnat förslag till ändring av
reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagna ändringar i nämndens reglemente att gälla från det
månadsskifte som närmast infaller efter fullmäktiges beslut.
_____

2001-03-07

23

Magnus Larsson
Lars-Ove Carlsson
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

§ 112
Val av personlig ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Till ny ersättare i arbetsutskottet efter Sven-Olof Pettersson ( c ) föreslås
Magnus Larsson ( c ).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att som personlig ersättare i arbetsutskottet, utse Magnus Larsson ( c ).
(Ersättare för Lars-Ove Carlsson kd).
_____

2001-03-07

§ 113
Delegationsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade delegationsbeslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
den 7 mars 2001, § 113.
_____

24

2001-03-07
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§ 114
Skrivelser och rapporter
1. Kommunfullmäktige 2001-01-25, § 2; Avsägelser av kommunala
uppdrag
2. Kommunfullmäktige 2001-01-25, § 3; Kommunala val
3. Kommunfullmäktige 2001-01-25, § 9; Förslag till program för etnisk
mångfald i Karlskrona kommun
4. Kultur- och fritidsnämnden 2001-02-06, § 1; Förslag till namnsättning
av vägnamn inom område på Verkö
5. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2001-01-30; Samråd enligt 12 kap. 6
§ miljöbalken angående rensning/muddring vid småbåtsbrygga belägen
på fastigheten Skavkulla 1:2 i Karlskrona kommun
6. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2001-01-30; Tillstånd till transport
av avfall (David Johansson)
7. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2001-01-30; Tillstånd till transport
av avfall (Lars Olander)
8. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2001-01-30; Tillstånd till transport
av avfall (Hässlegårdens Åkeri AB)
9. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2001-01-30; Tillstånd till transport
av avfall (Mats Olsson)
10. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2001-01-30; Tillstånd till transport
av avfall (Olsängs Åkeri AB)
11. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2001-01-30; Tillstånd till transport
av avfall (Sten Romstig)
12. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2001-01-30; Tillstånd till transport
av avfall (Jörgen Persson)
13. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2001-02-05; Fråga om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Säby
25:4 i Karlskrona kommun
14. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2001-02-05; Nybyggnad av sjöbod
på fastigheten Hasslö 8:16 i Karlskrona kommun

2001-03-07
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15. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2001-02-09; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift för tillbyggnad av
fritidshus på fastigheten Dragsö 1:1 i Karlskrona kommun
16. Länsrätten i Blekinge län, dom 2001-02-13; Överklagan av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut 2000-11-01, avslag avs bostadsanpassningsbidrag på fastigheten Liewen 26
17. Länsrätten i Blekinge län, dom 2001-02-14; Överklagan av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut 2000-11-01, avslag avs bostadsanpassningsbidrag på fastigheten Tre Kronor
18. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-01-30; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 27 mars 2000, ang. anmälan
om utfyllnad i havet, Färmanstorp
19. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-01-30; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 27 mars 2000, ang.
strandskyddsdispens, Färmanstorp 1:8
20. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-02-15; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 8 juni 2000, ang. strandskyddsdispens, Torstäva 9:43
21. Jordbruksverket beslut 2001-01-25; Ansökan om godkännande av
förbränningsanläggning (C Johanssons Broileruppfödning,
Buggamåla)
22. Jordbruksverket beslut 2001-01-29; Ansökan om godkännande av
förbränningsanläggning (Johnny Andreassons Hönseri, Falan)
23. Jordbruksverket beslut 2001-02-05; Ansökan om tillstånd att använda
djur för ändamål som avses i 19 § djurskyddslagen (1988:534)
24. Integrationsberedningen, förslag till program för etnisk mångfald i
Karlskrona kommun
25. Samhällsbyggnadsförvaltningen skrivelse 2000-12-13; Betr. Allergikommitténs förslag till verksamhetsplan och budget för 2001.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____

2001-03-07

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

27

4442/00

§ 115
Utredning angående förorenad vattentäkt på fastigheten Säby 7:3
Ägaren till rubr. fastighet har haft misstanke att hans vattentäkt påverkats av
avloppsvatten från nya avloppsanläggningen på idrottsplatsen i Ramdala.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har anlitat F:a Bo Eriksson, Nättraby för att
klargöra om vattentäkten på rubr. fastighet påverkats av avloppsvatten från
markbrädden på idrottsplatsen.
Utredaren har i skrivelse 2001-02-05 redogjort för uppdraget, bil A.
Bedömningen är, efter vad som framkommit vid utredningen, att vattentäkten
på fastigheten Säby 7:3 ej påverkas av avloppsvatten från anläggningen på
idrottsplatsen i Ramdala. Troligaste föroreningskälla måste, med avseende på
avstånd till övriga avloppsanläggningar i närområdet, i första hand vara den
egna avloppsanläggningen.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-03-07

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

§ 116
Information angående miljöbrottsbekämpning
Informationsbrev avseende Miljöbrottsbekämpning, nr 1, februari 2001,
från Riksåklagarens Miljöbrottsenhet samt Rikskriminalens Miljöbrottsrotel
har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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2001-03-07

Agneta och Per-Åke Roysson
Akten

29

4062/00

§ 117
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Färmanstorp 1:10
Sökande: Agneta och Per-Åke Roysson, Färmanstorp, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2000-11-02), skrivelser från sökanden (2000-11-02,
2000-11-03 och 2001-01-02), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2000-12-12 § 425 och 2001-02-07 § 61.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 27 februari 2001 företagit
syn på platsen.
Magnus Johansson (s) yrkar på återremiss av ärendet för dels diskussion
med sökanden beträffande husets placering och dels för att höra grannarna.
Lars-Ove Carlsson (kd) tillstyrker Magnus Johanssons (s) yrkande om återremiss.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag mot Magnus
Johanssons (s) m fl yrkanden och finner att nämnden antar Magnus Johanssons (s) m fl yrkanden om återremiss.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen varvid föreskrives
att bygglovhandläggaren tar upp en diskussion med sökanden beträffande
husets placering utanför strandskyddat område, samt
att inhämta yttrande från grannarna.
_____

2001-03-07

Lennart Adamsson
Akten

30

4852/00

§ 118
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Gnetteryd 1:11
Sökande: Lennart Adamsson, Box 62, 382 21 NYBRO
Handlingar: Ansökan och skrivelse från sök (2000-12-12), situationsplan,
karta, återtagande av ansökan (2001-02-05), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-01-10, § 20.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare ställt sig bakom förvaltningens
beslutsförslag att avslå framställningen då den ej överensstämmer med
intentionerna i Plan- och Byggnadslagens kap 1 och 2, eftersom marken får
anses som mest lämpad att förbli allemansrättsligt tillgänglig och då en
byggnad på platsen ej kan anses utgöra en naturlig komplettering av den
befintliga samlade bebyggelsen väster om den föreslagna tomtplatsen.
Sökanden har givits möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat och då
inkommit med en begäran om återkallelse av sitt förhandsbesked.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen med hänvisning till att den ej överensstämmer med
intentionerna i Plan- och Byggnadslagens kap 1 och 2 och då en byggnad på
platsen ej kan anses utgöra en naturlig komplettering av den befintliga
bebyggelsen väster om den föreslagna tomtplatsen.
_____
Bilaga : Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-03-07

Claes Björkman
Akten

2283/00

§ 119
Överklagan/Besvär av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 2
fritidshus på fastigheten Tjurkö 1:19.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 11 oktober 2000, § 352 ställt sig
positiva till ett förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på rubr.
fastighet. Ägaren till Tjurkö 1:24, Claes Björkman, har besvärat sig över
beslutet.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har föreslagit att Länsstyrelsens beslut i frågan avvaktas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
Att avvakta Länsstyrelsens beslut i frågan i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
_____
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2001-03-07

Kurt Johansson
Akten

32

458/01

§ 120
Anordnande av upplag på fastigheten Aspö 4:316
Vid företagen besiktning på rubr fastighet konstateras att ett upplag är
anordnat mot en stenmur i anslutning till tomtgräns i söder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 05.02.2001 tillskrivit fastighetsägaren och uppmanat denne att inkomma med skriftlig förklaring, bil A.
Fastighetsägaren har i skrivelse den 10.02.2001 inkommit med uppgifter och
förslag till åtgärder.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-03-07

Andreas Bergström
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

33

3637/00

§ 121
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på del av
fastigheten Boka 1
Sökande: Andreas Bergström, V Kvarngatan 4, 371 38 KARLSKRONA
Sökanden avser att på rubr. fastighet uppföra ett bostadshus i ett plan och i
vinkel med en yta av ca 150 kvm.
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat positivt förhandsbesked för ovan
nämnda åtgärd den 12.12.2000 § 442.
För området gäller strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken kap 7 § 16.
Länsstyrelsen har i beslut den 02.12.1992 delegerat dispensbefogenheten till
miljö- och byggnadsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna dispens från miljöbalkens kap 7 § 16 för nybyggnad av bostadshus
enligt gällande dispensbefogenhet.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-03-07

Jan Lennartsson
Akten

34

4332/00

§ 122
Om- och tillbyggnad av carport på fastigheten Bommen 33
Sökande: Jan Lennartsson, Hisings väg 4, 371 42 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-11-16), ritning, situationsplan, karta,
grannemedgivande, reviderad ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-02-07, § 76.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 27.02.2001 företagit
syn på platsen. Enligt inkomna handlingar har sökanden för avsikt att bygga
om- och till en carport som idag har en byggnadsarea på 36 kvm med 39 kvm.
Enligt gällande detaljplan får uthusets area ej överstiga 40 kvm.
Bygglovhandläggare Lars Löwenadler informerar om ärendet. Sökanden har
nu inkommit med en reviderad ritning där uthusets sammanlagda area efter
om- och tillbyggnad uppgår till cirka 60 kvm.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge avvikelsen från planens bestämmelser om tillåten byggnadsarea då
tomten är större än övriga i området och bevilja bygglov enligt det reviderade
förslaget med villkor
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas
och då de avslutas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-03-07

Anders Karlsson
Akten

35

291/01

§ 123
Dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av lusthus på
fastigheten Milasten 1:17
Sökande: Anders Karlsson, Kristianopel, 370 45 FÅGELMARA.
Handlingar: Ansökan (2001-01-23), ritning, situationsplan, karta,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

2001-03-07
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Stefan Malmberg
4165/00
Jonas Malmberg
4166/00
Hans och Marie Smålander
Roger Larsson och Karin Abrahamsson
Anders och Anna-Karin Norrman
Karin Lagerholm
Holger Mårtensson
Sven-Gunnar och Birgitta Svensson
Akten
§ 124
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med garage på
fastigheten Sturkö-Ryd 9:42
Sökande: Stefan Malmberg, Hamnvägen 13, 370 43 STURKÖ och
Jonas Malmberg, Ekenabbsvägen 27, 370 43 STURKÖ
Handlingar: Ansökan (2000-11-08), situationsplan, karta, ritning, skrivelse
från grannar (2001-01-13), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-02-07, § 82.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 27.02.2001 företagit syn
på platsen.
Platsen ligger på Sturkös östra del, Sturkö-Ryd, och enligt översiktsplanen för
Karlskrona kommun inom samlad bebyggelse. Av ansökan framgår att den
sanitära försörjningen kommer att ske som enskild gemensamhetsanläggning
för de båda bostadshusen. Företrädare för miljöavdelningen har bedömt att det
finns förutsättningar att på platsen anordna enskilt avlopp för rubricerade
byggnader. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig och har inkommit
med ett gemensamt kritiskt yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med vad som ovan anförts tillstyrka framställningen om förhandsbesked
för nybyggnad av två enbostadshus med garage med villkor:
att sökandena om erforderligt erhåller dispens från strandskyddet enligt
miljöbalkens kap 7 § 16,
att tillstånd skall finnas att anordna enskild avloppsanläggning innan
byggnadsarbetena får påbörjas,
att tillstånd skall finnas att anordna ny utfart för väg, samt
att byggnadernas höjd, läge, färg och utformning sker i samråd innan bygglov
medges.
_____

2001-03-07

§ 124 (forts)
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta
beslut eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
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2001-03-07

Stefan Landström
Möllebackskyrkan
Akten

38

5068/00

§ 125
Bygglov/Förhandsbesked för ändrat användningssätt samt nybyggnad av
garage/förråd på fastigheten Verkö 3:16
Sökande: Stefan Landström, Stora Möllebacksgränd 7B, 371 34
KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-12-22), ritning, grannemedgivande, karta,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Enligt plan- och bygglagen kap 8 § 34 kan inte förhandsbesked meddelas när
frågan gäller ianspråktagande av en byggnad för väsentligen annat ändamål än
det för vilken byggnaden senast har använts. Framställningen kommer att
behandlas som ansökan om bygglov för ändrat användningssätt samt nybyggnad av garage/föråd.
När barnomsorgen i Karlskrona kommun inte längre hyr och Möllebackskyrkan inte längre har någon verksamhet i byggnaden vill sökande ändra
byggnaden till en bostad enligt ingivna handlingar.
Enligt fördjupad översiktsplan för Verkö ligger fastigheten inom ett område
betecknat skyddsområde 100 meter från industri samt inom området som är
reserverat för framtida utbyggnad av väg och järnväg.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma
med skriftligt yttrande över beslutet då den ej överensstämmer med gällande
översiktsplan
att efter inhämtat yttrande ta ställning till framställningen om bygglov.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast
ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i
miljö- och byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från
mottagandet av detta förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Ulf Gustafsson,
tel 0455-30 33 54, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-03-07

Bengt-Olof Persson
Marie-Louise Persson
Akten
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2929/00

§ 126
Förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus på fastigheten
Möcklö 10:1
Sökande: Bengt-Olof och Marie-Louise Persson, Kråkerum, Pl. 365, 373 00
JÄMJÖ
Handlingar: Ansökan (2000-07-24), karta, skrivelse från sökande (2000-1011), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2000-09-13, § 301.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 27.02.2001 företagit syn
på platsen.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens beslutsförslag att avslå framställningen och därvid givit sökanden
möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att då det i sak ej anförts något nytt i ärendet avslå framställningen med
hänvisning till att ny bebyggelse ej bör komma till stånd förrän en närmare
prövning av förutsättningarna enligt PBL 5 kap 1 § av markens lämplighet för
bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning har skett, genom
att en detaljplan för den nya sammanhållna bebyggelsen föreligger, dels
att uttala att nämnden ställer sig positiv till att en detaljplan upprättas på
sökandens bekostnad och initiativ.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-03-07

40

Övriga frågor
§ 127
Magnus Johansson (s) tar upp frågan beträffande inbjudan till Integrationsdag
(halvdag) och vem som står för deltagaravgiften.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om utbildningsdagen i
Miljöbalken den 28 mars 2001, kl. 13.00 – 17.00.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar även om temadagen den
23 april 2000 på Baltic House, Verkö. Dagen är gemensam för förtroendevalda och förvaltningspersonal.
Karl-Erik Håkansson (s) framför nämndens tack till Bengt Fröberg för den
fina visningen av marinens planetarium efter förra sammanträdet.
____

2001-04-02

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, måndagen den
2 april 2001, kl 08.30 – 10.30. Beslutssammanträde 13.00 – 14.10.
Ajournering 13.40 – 13.43.

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Gerthie Olsson (s)
Erik Karlsson (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Ewy Svensson (s)
Gert Olsson (s)
Katarina Möller (s)
Karl-Erik Håkansson (s)
Christina Olausson (m)
Karin Brunsberg (m) ej § 154
Kurt Lindman (v)
Tommy Olsson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Margareta Rodin (fp)

Suppleanter

Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Bengt Billemyr ( c ) Kl 08.30-12.10.
Eva Röder (fp)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund
Hans Juhlin
Lars Löwenadler
Kenneth Gyllensting
Gunhild Stoltz (Lantm.)

Utses att justera

Katarina Möller

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 4 april
2001, kl 09.30.

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerande

1

……………………………………..
Birgitta Larsson

Malin Dahlberg
Mats H Johansson
Sussie Rantil
Birgitta Larsson, sekr

§§ 131 - 168

……………………………………..
Gerthie Olsson
…………………………………….
Katarina Möller

Tillkännagivandet av
justeringen har 04.04.2001
anslagits på kommunens
anslagstavla betygar
i tjänsten:
Birgitta Larsson

2001-04-02

JM Bygg AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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2734/00

§ 131
Detaljplan för Kv Stärkelsen 2 m fl (Lyckå Strand), Lyckeby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 12 februari
t o m 12 mars 2001.
Planens syfte är ändring av detaljplan för industriområde i direkt anslutning
till Lyckeby centrum till område för bostäder, ca 60 lägenheter. Avsikten är
att området efter färdigställandet skall förvaltas och skötas av en eller två
bostadsrättsföreningar.
Planarkitekt Mats H Johansson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Karin Brunsberg (m), Tommy Olsson (kd) och Kurt Lindman (v) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att enligt reglerna i PBL ställa ut det reviderade detaljplaneförslaget för
granskning för kv Stärkelsen 2 m fl.
_____

2001-04-02

Kommunfullmäktige
AB Karlskronahem
Akten

4884/00

§ 132
Detaljplan för del av Gälbgjutaren 8 m fl (ny tillfartsväg till Eklidens
servicehus, Arla m fl), Karlskrona kommun, Blekinge län
Kommunfullmäktige har den 29 – 30.11.2000, § 201, i samband med att AB
Karlskronahem begärde investeringstillstånd för ombyggnad av Eklidens
servicehus beslutat uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att påbörja
ändring av detaljplan för väg och tillfart till fastigheten Gälbgjutaren 8,
Ekliden.
Syftet med planändringen är att möjliggöra en ny gemensam tillfart till
Ekliden, Roslunden och Arla från Lyckebyvägen. Den nya tillfarten
möjliggör angöring och gästparkering i anslutning till Eklidens huvudentré
mot söder. Tillfartsvägen utformas vidare så att intrånget i befintlig
parkmiljö begränsas. Vägen föreslås byggas under hösten 2001 och kan då
samordnas med planerad fjärrvärmeutbyggnad för området.
Planarkitekt Malin Dahlberg föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ny detaljplan för
del av fastigheten Gälbgjutaren 8 m fl samt att låta detaljplanen bli föremål
för samråd.
_____
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Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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3381/00

§ 133
Detaljplan för del av Nättraby 23:1 m fl (Nättraby gamla vattentorn)
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 29 januari t o m den
26 februari 2001.
Gällande plan anger allmänt ändamål och parkområde. Vattentornet fyller
inte längre någon funktion och kommunen söker avyttra detsamma för
lämpligt ändamål. Planen syftar till att möjliggöra en avstyckning och
försäljning av ett avgränsat område som skall kunna användas för bostad,
handel och kontor.
Planarkitekt Malin Dahlberg fördrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa ut detaljplanen för del av Nättraby 23:1 m fl, daterad april 2001, för
allmän granskning.
_____

2001-04-02

NCC
Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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2281/00

§ 134
Detaljplan för del av Sparre 7, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 7 mars 2001 i uppdrag att ställa ut
förslag till rubr detaljplan efter justering avseende begränsning av byggnadshöjd för flyglarna mot kaserngården, reglering av takkupor samt förtydligande av planbeskrivning.
Under samrådet framkom synpunkter bl a på byggnadshöjden samt om
behov av förtydliganden av plushöjder för att kunna bedöma förslaget.
Planförslaget upprättas parallellt med projektering av planerat bostadshus.
Efter samrådet har revideringar och förtydliganden gjorts av byggnadsritningar och volym-studier. Av dessa framgår att den totala byggnadshöjden
har ökats efter en noggrannare avvägning mot befintlig marknivå samt p g a
att rumshöjden per våningsplan ökats till 2,55 meter. Vid Drottninggatan har
byggnadshöjden ökats med ca 1,5 meter.
Det reviderade förslaget ryms inte inom det planförslag som nämnden
beslutat ställa ut, utan fordrar en ändring av den högsta tillåtna byggnadshöjden.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Tommy Olsson (kd), Carl-Göran Svensson (m) och Karin Brunsberg (m)
yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bibehålla tidigare angiven byggnadshöjd för del av Sparre 7 enligt
utställningsbeslut och redovisa denna som plushöjd vilket underlättar
tolkningen av planen.
_____

2001-04-02

Fastighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 135
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.
Kurt Lindman (v) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____
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Kommunfullmäktige
Affärsverken
Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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456/00

§ 136
Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun
Miljö- och byggnadsnämnden har den 8 november 2000, § 374, beslutat om
förslag till föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun.
Föreskrifterna har varit föremål för utställning under två tillfällen. Ett
samrådsmöte har hållits den 25 januari 2001.
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag till föreskrifter, och kan
ändra detta förslag. Vad gäller avfallsplanen är den upprättad av Affärsverken på uppdrag av kommunstyrelsen, och nämnden kan endast tillstyrka/
avstyrka förslagen till planen för vidare hantering i kommunstyrelsen.
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting föredrar ärendet och förslag till beslut, bil
A.
Carl-Göran Svensson (m), Magnus Larsson ( c ), Kurt Lindman (v) och
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Avfallsplanen
Carl-Göran Svensson (m) yrkar på återremiss av Avfallsplanen med
hänvisning till att yttrande bör inhämtas från smittskyddsläkare och
länsveterinär.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på Carl-Göran Svenssons (m) yrkande om
återremiss mot förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Votering begäres och verkställes.
Följande voteringsproposition uppställes och godkännes. Den som bifaller
förvaltningens förslag och att ärendet skall avgöras idag röstar ja, den som
bifaller yrkandet om återremiss röstar nej.
Följande röstar ja: Erik Karlsson (s), Ewy Svensson (s), Gert Olsson (s),
Katarina Möller (s), Karl-Erik Håkansson (s), Kurt Lindman (v) och Gerthie
Olsson (s).
Följande röstar nej: Carl-Göran Svensson (m), Christina Olausson (m), Karin
Brunsberg (m), Tommy Olsson (kd), Magnus Larsson ( c ) och Margareta
Rodin (fp).

2001-04-02

§ 136 (forts.)
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar nämnden att stödja de förslag till
kompletteringar av avfallsplanen som föreslås av Tekniska nämnden och
Naturskyddsföreningen.
Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun
Nämnden enas om att § 24 ändras. ”Denna verksamhet administreras av
MFA Sydost AB” strykes.
Karin Brunsberg (m) yrkar att § 28, andra stycket ändras; ”samt att
fastigheten bebos av brukaren” strykes.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Karin Brunsbergs (m) yrkande och finner att nämnden beslutar bibehålla texten i § 28
enligt förslaget.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden för egen del
att godtaga förslaget till föreskrifter om Avfallshantering för Karlskrona
kommun med gjorda revideringar
att stödja de förslag till kompletteringar av avfallsplanen som föreslås av
Tekniska nämnden och Naturskyddsföreningen,
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga reviderat förslag till föreskrifter om Avfallshantering för Karlskrona kommun.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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3915/00

§ 137
Anmälan om efterbehandling av förorenad jord från sanering av kv
Axel, Karlskrona
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 23 oktober 2000 mottagit en anmälan angående marksanering inom kv Axel, Karlskrona, med anledning av
att åtgärden är anmälningspliktig enligt Förordning 1998:899 om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, 28 §. En komplettering av anmälan har inkommit till förvaltningen den 5 mars 2001.
Anmälan avser första steget i en sanering av den före detta gasverkstomten,
dvs schaktning, klassificering, kontroll samt transport till mellanlager vid
Bubbetorps avfallsanläggning.
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting redogör för ärendet och förslag till beslut,
bil A.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ingen erinran mot anmälan, med
tillhörande komplettering men vill dock göra vissa påpekanden:
• Man avser att täta mot återförening utmed tre sidor. Om kontrollprogrammet visar att en höjning av grundvattnet därmed sker inom
området måste grundvattensänkande åtgärder (med rening) utföras.
Tak- och dräneringsvatten från fastigheten (förutom vad som behövs
för grönytorna), bör också ledas utanför fastigheten, och inte infiltreras på densamma.
• Kontrollprogrammet som upprättas efter saneringen skall godkännas
av miljö- och byggnadsnämnden.
• Kvarlämnade föroreningar under grundvattenytan (ffa i nordöstra
hörnet) får ej täckas över på ett sätt så att eventuell framtida
kompletteringssanering omöjliggörs.
Karl-Erik Håkansson (s), Gert Olsson (s), Kurt Lindman (v) och Karin
Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och översända
detsamma till tekniska förvaltningen som svar på anmälan.
_____

2001-04-02

Mats Olsson
Ulla och Leif Karlsson
Akten

10

4285/00

§ 138
Olägenhet vid vedeldning från Pehr Thomassons väg 18, Spandelstorp
Fastighetsägarna Ulla och Leif Karlsson, Pehr Thomassons väg 20, har såväl
skriftligen som muntligen framfört klagomål på att grannens vedeldning är
störande. Ärendet har tidigare varit föremål för nämndens beslut. Enligt
skrivelse som man nu kallar ”ett nytt mål”, begär man att vedeldningen skall
prövas enligt miljöbalken med betoning på människors hälsa. Den vedeldande grannen (Pehr Thomassons väg 18) har en s k cronspis, som är en mycket
använd spis för trivseleldande och även miljögodkänd. Tillstånd för installationen av spisen har erhållits av dåvarande byggnadsnämnden. Båda fastigheterna är radhus.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare handlagt ärendet den 22 maj 1996,
§ 144. Beslutet blev att tillåta vedeldning under följande förutsättning:
Att endast väl torkat bränsle användes, syretillförsel ordnas så att optimal
förbränning erhålles, eldning ej förekommer vid disig och dimmig väderlek
och att eldning endast förkommer under vinterhalvåret (oktober-mars).
Beslutet överklagades till länsstyrelsen och länsrätten vilka ansåg att
nämndens beslut var tillfyllest men gjorde tillägget att höja skorstenen med
0,5 meter. Enligt uppgifter från den vedeldande grannen följes de direktiv
som nämnden beslutat och vidare har skorstenen förlängts med 0,5 meter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 9 mars 2001 framtagit förslag till
beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att vidhålla tidigare beslut 22 maj 1996, § 144 enligt följande:
• att endast väl torkat bränsle användes
• att syretillförsel ordnas så att optimal förbränning erhålles
• att eldning ej förekommer vid fuktig och dimmig väderlek
• att eldning endast förekommer under vinterhalvåret (november-mars)
och då vindriktningen inte är emot Pehr Thomassons väg 20.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-04-02

Sökande
Akten

2377/00

§ 139
Förtur i tomtkön
Enligt de regler som finns om förtur i tomtkön, skall beslut därom fattas av
miljö- och byggnadsnämnden.
En skrivelse har inkommit till nämnden med begäran om förtur av
medicinska skäl.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 19 mars 2001 framtagit förslag till
beslut, bil A.
Samråd har skett med bostadsanpassningsgruppen, vilka tillstyrkt framställan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till de angivna medicinska skälen tillstyrka den sökta
förturen
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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1537/01

§ 140
Budgetuppföljning februari 2001
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna
lämna årets första budgetuppföljningsrapport med prognoser för årets utfall
per den 28.2.2001.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 9 mars 2001 framtagit förslag till
beslut, bil A och lämnat rapport till kommunledningsförvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att utöka samhällsbyggnadsförvaltningens budgetram och kommunbidrag
med 590 000 kronor avseende kostnader för två administrativa tjänster, som
överflyttats från tekniska förvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari 2001.
_____

2001-04-02

Berörda delegater
Blekinge Tekniska Högskolas
institution för Fysisk planering
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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554/01

§ 141
Förslag till regler för planstipendium
Planstipendiet skall delas ut till den student eller grupp av studenter vid
Blekinge Tekniska Högskolas institution för Fysisk planering som genomfört
ett för Karlskrona kommun intressant arbete. Följande regler föreslås gälla:
1. Stipendiet är avsett för alla typer av arbeten och kurser, och kan avse
såväl arbeten med tillämpning på Karlskrona kommun som allmänna
arbeten av särskilt intresse för kommunen.
2. Stipendiet uppgår till 15 000 kronor, samt ett diplom med inskriven
motivering till stipendiet. Stipendiet kan delas.
3. Juryn för planstipendiet består av miljö- och byggnadsnämndens
presidium, stadsarkitekten samt två ledamöter från Institutionen för
Fysisk planering. Nämndens ordförande leder juryn. Institutionens
ledamöter ansvarar för att ta fram förslag till bedömning.
4. Planstipendiet delas ut årligen vid nämndens oktobersammanträde till
förslag som utförts under föregående läsår.
Det ankommer på juryn att på lämpligt sätt marknadsföra stipendiet,
stimulera att förslag kommer fram till bedömning, utarbeta skriftlig
motivering samt publicera årets stipendiat.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet och förslag till beslut,
bil A.
Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta regler för planstipendium i enlighet med förslaget.
_____

2001-04-02
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2149/01

§ 142
Personaluppföljning för samhällsbyggnadsförvaltningen
Antalet anställda per den 31.12.2000 har minskat med 45 personer eller 60
%. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge bildades den
01.07.2000 och antalet anställda vid samhällsbyggnadsförvaltningen
minskades då med 51 månadsanställda. Månadsanställda som tillkommit är 2
planarkitekter, 2 miljöinspektörer, 1 agendasamordnare samt 1 BABhandläggare.
Avdelningschef Sussie Rantil redogör för uppföljningen, bil A.
Mätperioden omfattar år 2000 och jämförelse är gjord med mätperiod år
1999.
Tommy Olsson (kd) och Bengt Billemyr ( c ) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-04-02

15

§ 143
Delegationsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade delegationsbeslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll
den 2 april 2001, § 143.
_____

2001-04-02
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§ 144
Skrivelser och rapporter
1. Kommunfullmäktige 2001-02-22, § 28; Demokratigruppens
slutrapport
2. Kommunfullmäktige 2001-02-22, § 29; Svar på motion ”Stärk den
lokala demokratin – förändra nämndindelningen och stärk
fritidspolitikernas roll”
3. Kommunstyrelsen 2001-03-06, § 33; Bokslut 2000 för Karlskrona
kommun
4. Kommunstyrelsen 2001-03-06, § 41; Personalrekryteringsprognos för
Karlskrona kommun 1999-2009
5. Kommunstyrelsen 2001-03-06, § 43; Översiktsplan för Karlskrona
kommun - samråd
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-01-22; Interiör förändring av
huvudbyggnaden på Skärva herrgård, Nättraby socken, Karlskrona
kommun
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-02-22; Beslut om betydande
miljöpåverkan enl 6 kap 4§ Miljöbalken avseende Utlängan Vind
AB:s havsledning från Utlängan till Trossö, Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-02-27; Tillstånd enligt
miljöbalken till befintlig och utökad slaktkycklinganläggning, samt
driften av densamma på fastigheten Buggamåla 1:22
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-02; Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus, fastigheten Möcklö 4:3 i Karlskrona
kommun
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-05; Bidrag till renovering
av Bergqvistska gården på fastigheten kv Wachtmeister 34, Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-05; Bidrag till
information om byggnadsvård i Blekinge län
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-05; Om statsbidrag till
kalkning av sjöar och vattendrag i Karlskrona kommun för bå 2001

2001-04-02
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13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-06; Samråd enligt
miljöbalken angående planerad fortsatt och utvidgad täktverksamhet
på fastigheten Sillesås 1:13 i Karlskrona kommun; nu fråga om
verksamhetens miljöpåverkan (Rolands Grus AB)
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-07; Strandskyddsdispens
för uppställning av två bodar (servicebyggnader) på fastigheten
Olsäng 16:1 i Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-08; Detaljplan för del av
Allatorp 5:1 i Karlskrona kommun, nu fråga om beslut enligt 12 kap
2 § plan- och bygglagen (PBL)
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-08; Detaljplan för
Torstäva 14:1 i Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-12; Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt 10 kap
plan- och bygglagen m m, fastigheten Tving 1:19 i Karlskrona
kommun
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-12; Återkallelse av
tillstånd enligt miljöskyddslagen (Karlskrona Metallplätering KB)
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-13; Ansökan om dispens
från kravet på nedbrukning inom 4 timmar av stallgödsel på
obevuxen mark
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-16; Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för
nybyggnad av två fritidshus, fastigheten Tjurkö 1:19 i Karlskrona
kommun
21. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-02-23; Tillstånd enligt
vattenlagen (1998:291) för Alnaryds Kraft AB att uppföra det sökta
vattenkraftverket vid Alnaryd
22. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-02-26; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 4 september 2000 betr.
strandskyddsdispens för uppförande av sjöbod/gäststuga på
fastigheten Aspö 1:20
23. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-03-01; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 30 november 2000 betr. avgift
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende miljöstation på
Aspö i Karlskrona kommun

2001-04-02
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24. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-03-01; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 30 november 2000 betr. avgift
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende miljöstation i
Fågelmara i Karlskrona kommun
25. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-03-01; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 30 november 2000 betr. avgift
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende miljöstation på
Hasslö i Karlskrona kommun
26. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-03-01; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 30 november 2000 betr. avgift
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende miljöstation i
Holmsjö i Karlskrona kommun
27. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-03-01; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 30 november 2000 betr. avgift
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende miljöstation i
Jämjö i Karlskrona kommun
28. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-03-01; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 30 november 2000 betr. avgift
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende miljöstation i
Nättraby i Karlskrona kommun
29. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-03-01; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 30 november 2000 betr. avgift
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende miljöstation vid
Preem, Blåportsgatan i Karlskrona kommun
30. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-03-01; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 30 november 2000 betr. avgift
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende miljöstation vid
Statoil, Angöringen i Karlskrona kommun
31. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-03-01; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 30 november 2000 betr. avgift
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende miljöstation på
Sturkö i Karlskrona kommun
32. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-03-01; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 30 november 2000 betr. avgift
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende miljöstation vid
Torhamn i Karlskrona kommun
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33. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, dom 2001-03-01; Överklagan av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 30 november 2000 betr. avgift
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende miljöstation i
Tving i Karlskrona kommun
34. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2001-02-15;
Överklagande i fråga om detaljplan för södra delen av Gräsviksområdet, fastigheterna Grenadjären 1 m fl, Campus Gräsvik,
Karlskrona kommun
35. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2001-02-15;
Överklagande i fråga om detaljplan för norra delen av Gräsviksområdet, fastigheterna Grenadjären 1 och 4, Karlskrona kommun
36. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2001-02-15;
Överklagande i fråga om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen
avseende Ytterön 1:60 i Karlskrona kommun
37. Vägverket, Region Sydöst, beslut 2001-03-15; Tillstånd att ansluta
enskild väg till allmän (Utfart från fastigheten Sandhamn 9:5)
38. Lantmäterimyndigheten Bleking län, underrättelse 2001-03-06;
Fastighetsreglering för borttagande av plankorsningar i Bollasjö och
Kvarnagården på järnvägen Emmaboda-Karlskrona
39. Skrivelse från Sonja Sandegård 2001-03-16; Tillägg till yttrande
angående miljö- och byggnadsnämndens förhandsbesked i ärende
gällande fastigheten Fäjö 1:123
40. Skrivelse från John-Åke Åkesson, Samhällsbyggnadsförvaltningen
2001-03-05; Meddelande om timanställning på Statens Livsmedelsverk som gränskontrollant för import av livsmedel från tredje land
fr o m den 1 januari 2001
I anledning av skrivelser och rapporter yttrar sig Carl-Göran Svensson (m).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-04-02

Fortifikationsverket
Akten

20

3955/00

§ 145
Marklov för anläggande av parkeringsplatser på Amiralitetsslätten
Sökande: Fortifikationsverket, Box 513, 291 25 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-10-27), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den aktuella platsen är belägen inom ett område med stora kulturhistoriska
värden som detaljplanelagts och då utlagts som allmänplatsmark, vilket
bland annat innebär att markanvändningen ej skall förändras.
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma
med skriftligt yttrande över beslutet då den ej överensstämmer med gällande
detaljplan vari stadgas att markanvändningen skall utgöra allmänplats.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett
förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljöoch byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av
detta förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel 0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-04-02

Fastighetsbolaget PBA
Akten

1521/01

§ 146
Nybyggnad av sopsorteringsstation på fastigheten Annebo 6
Sökande: Fastighetsbolaget PBA, Stortorget 10, 371 34 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-03-05), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Aktuell byggnad är belägen inom en detaljplan vari det bland annat
införts en bestämmelse som begränsar byggrätten då platsen är utlagd
som ”grönområde”.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge avvikelsen då den är att anses som ringa och ej kan anses
försvåra markens användande samt bevilja framställningen varvid föreskrives:
att utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att innan arbetena påbörjas inlämnas en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen, som om möjligt åtföljs av ett förslag på kontrollplan och
kvalitetsansvarig
att en brandskyddsdokumentation omgående inlämnas, dock senast före
byggstart.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
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2001-04-02

Aina Dahlström
Akten

22

3421/00

§ 147
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Aspö S:4
Sökande: Aina Dahlström, Krokusvägen 4, 370 30 RÖDEBY
Handlingar: Ansökan (2000-09-12), karta, yttranden från grannar (2 st),
skrivelser från sökande (2001-02-26 och 2001-03-07), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-02-07, § 73.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens förslag att avslå ärendet och därför givit sökanden möjlighet att yttra
sig. Detta har sökanden utnyttjat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att då det i sak ej tillförts ärendet något nytt, avslå framställningen i den del
som avser den strandnära östra tomten, med hänvisning till strandskyddet
och att en förtätning ej kan komma till stånd förrän en detaljplan föreligger
enligt kraven i Plan- och Byggnadslagens kap 5
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att tillstyrka framställningen om förhandsbesked för den i ansökan
markerade platsen i väster, belägen ca 200 meter från strandlinjen med
villkor:
att anslutning sker till den allmänna anläggningen för avlopp
att byggnadens utformning, placering och färg sker i samråd innan bygglov
medges.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta
beslut eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-04-02

Vandrarhemmet Aspö Lotstorn
Akten

23

553/01

§ 148
Nybyggnad av reception och fem övernattningsstugor på fastigheten
Aspö 4:126
Sökande: Vandrarhemmet Aspö Lotstorn, ”Lövhem” Aspö, 370 22
DROTTNINGSKÄR
Handlingar: Ansökan (2001-02-09), ritningar, situationsplan, karta,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den nu aktuella fastigheten är belägen inom ett område som utgöres av en
sammanhållen bebyggelse där endast Plan- och Bygglagens generella regler
gäller, vilket bland annat innebär enligt kap 5, att all tillkommande förtätning
skall ske med stöd av detaljplan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att avslå framställningen om bygglov då den ej överensstämmer med Planoch Bygglagens krav enligt kap 5 att en förtätning med omgivningspåverkan
skall prövas via detaljplan
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för
fastigheten Aspö 4:126 samt att låta detaljplanen bli föremål för samråd.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-04-02

Ingvar Olsson
Lantmäterimyndigheten
Akten

24

404/01

§ 149
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten
Aspö 4:214
Sökande: Ingvar Olsson, Västrabackevägen 5, 370 22 DROTTNINGSKÄR
Handlingar: Ansökan (2001-01-29), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Den tänkta platsen ligger på Aspös nordöstra del i anslutning till ”Banan”
och enligt översiktsplanen för Aspö inom det område som benämns som
Kompletteringsbebyggelse inom det område som erhåller kommunalt vatten
och avlopp. I Maden kan kompletteringsbebyggelse tillåtas, bl a i området
kring bägge sidor av ”Banan”.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan men har ej
inkommit med några yttranden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med vad som ovan framförts tillstyrka framställningen om förhandsbesked med villkor:
att tillstånd skall föreligga från väghållaren att anordna ny utfart för väg
att byggnadens höjd, läge, färg och utformning sker i samråd innan bygglov
medges.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta
beslut eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-04-02

Lennie Johansson
Akten

25

1550/01

§ 150
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten
Emmeryd 8:7
Sökande: Lennie Johansson, Backvägen 3 A, 370 30 RÖDEBY
Handlingar: Ansökan (2001-03-06), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Den aktuella fastigheten är belägen inom ett område i anslutning till tre
befintliga bostadsfastigheter, som är placerat i anslutning till de detaljplanelagda delarna av Rödeby och som avsetts utgöra ett planeringsområde enligt
gällande kommunöversikt. Området får därför anses utgöra en sammanhållen
bebyggelse där endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket
bland annat innebär att all förtätning skall ske med stöd av detaljplan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma
med skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med Planoch Byggnadslagens krav enligt kap 5, vari stadgas att all förtätning skall
ske med stöd av detaljplan, samt att förutsättningar skall finnas för att på ett
säkert sätt kunna lösa avloppsfrågan. Vidare kan noteras att förslaget ej överensstämmer med intentionerna i kommunöversikten.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett
förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljöoch byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av
detta förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel 0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-04-02

Christine Fremark
Akten

26

168/01

§ 151
Tillfälligt lov för Glass & Kafé kiosk, samt lovansökan avs staket och
förrådsbod
Sökande: Christine Fremark, Östra vägen 14, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2001-01-16), ritning, yttrande från sökande (2001-0309), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-02-07, § 59.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom
förvaltningens förslag att avslå framställningen och därför givit sökanden
möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att då det i sak ej tillförts ärendet något nytt avslå framställningen med
hänvisning till att den strider mot gällande detaljplan.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-04-02

Mikael Karlsson
Akten

27

457/01

§ 152
Uppsättande av plasttak över uteservering, Fisktorget (Lisas sjökrog)
Sökande: Mikael Carlsson, Knösö Udde, 371 60 LYCKEBY
Handlingar: Ansökan (2001-01-31), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Fastigheten/platsen är belägen inom en detaljplan enligt vilken det bland
annat utlagts en byggrätt för anläggande av bryggor på platsen.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare givit ett tidsbegränsat lov för
anläggningen till 2001-12-09.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen och medge tillfälligt lov till 2001-12-09, då
åtgärden bedöms ge anläggningen ett mer tilltalande utseende och byggnadens profil blir mer enhetlig än i dag, varvid föreskrives:
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____

2001-04-02

Tekniska förvaltningen/Fast.avd
Akten

28

749/00

§ 153
Revidering av skolbyggnad/biblioteks förbindelsegång
Sökande: Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, 371 03 KARLSKRONA.
Handlingar: Ansökan (2001-03-02), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Aktuell fastighet är belägen inom en detaljplan vari det bland annat införts en
bestämmelse som preciserar en tänkt förbindelsegång mellan Norra kasernen
och biblioteksdelen såväl i höjd som i sidled.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen/avvikelsen, då den bedömes överensstämma med
planens intentioner och då några sakägare ej anses berörda, varvid
föreskrives:
att en brandskyddsdokumentation omgående inlämnas, dock senast före
byggstart,
att samråd sker med väghållaren vad gäller den interna framkomligheten
under gången.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-04-02

Christer Johansson
Akten

29

1482/01

§ 154
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Grönadal 1:29, del av 1:16
Sökande: Christer Johansson, Säby Gård, 373 02 RAMDALA
Handlingar: Ansökan (2001-02-27), ritning, intyg från granne, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den aktuella fastigheten är belägen inom ett område som utgörs av en
sammanhållen bebyggelse där endast Plan- och Bygglagens generella regler
gäller. Detta innebär bland annat att en förtätning ej får ske förrän detaljplan
föreligger och möjligheter finnes till att ordna vatten och avlopp.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka framställningen/lokaliseringen då platsen som är beväxt med
slyvegetation, utgör en s k ”lucktomt” och är av sådan storlek att två hus kan
rymmas samt att anslutning är planerad till den gemensamma VA-anläggningen, varvid föreskrives:
att byggnadernas utformning, storlek och färgsättning utföres enligt byggnadstraditionen på platsen.
_____
I beredning och beslut i detta ärende deltar ej Karin Brunsberg (m).
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta
beslut eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-04-02

Fortifikationsverket
Akten

30

482/01

§ 155
Tillfällig placering av kontorsbarack på fastigheten Karlskrona 4:17
Sökande: Fortifikationsverket, Box 558, 371 23 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-02-02), situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den aktuella platsen är belägen inom ett område som utgöres av en sammanhållen bebyggelse där endast Plan- och bygglagens generella regler gäller,
vilket bl a innebär att en förtätning ej får komma till stånd förrän detaljplan
föreligger. Platsen är också belägen inom ett område för vilket strandskydd
enl. Miljöbalken kap 7, §§ 13 och 14 råder. Inom ett sådant område får byggnader och anläggningar inte uppföras eller ändras, om det innebär att allmänhetens tillträde till området försvåras eller om växter och djurs livsbetingelser försämras i väsentlig grad.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja tillfälligt lov t o m 2003 med hänvisning till att byggnaden avses
användas under 18 mån för utbildning och att platsen idag är belägen inom
militärt område och ej är allemansrättsligt tillgänglig, varvid föreskrives:
att inplaceringen och färgsättningen utföres på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena icke påverkas
att dispens föreligger från strandskyddet innan arbetena påbörjas.
_____

2001-04-02

Karlskronahem AB
Akten

31

1761/01

§ 156
Tillfälligt lov för uppsättande av växtbutik på Kungsmarksplan
Sökande: Karlskronahem AB, Ö Vittusgatan 9 B, 371 33 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-03-15), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Aktuell fastighet är belägen inom en detaljplan vari det bland annat införts en
bestämmelse som för närvarande ej ger någon byggrätt på platsen. Arbete pågår för att ändra gällande detaljplan i en sådan omfattning att det nu inlämnade förslaget kan uppföras.
Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Sammanträdet ajourneras för överläggningar i partigrupperna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen om tillfälligt lov tills en ny detaljplan vunnit laga
kraft, dock längst intill 2003-12-31 varvid föreskrives:
att byggnadens detaljutformning sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att en brandskyddsdokumentation omgående inlämnas, dock senast före
byggstart
att en anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen innan byggstart,
som om möjligt åtföljs av förslag på dels en kvalitetsansvarig, dels en
kontrollplan samt med en beskrivning av projektets art och omfattning.
_____

2001-04-02

Roland Karlsson
Akten

32

1494/01

§ 157
Nybyggnad av garage samt rivning av uthus på fastigheten Marielund
2:14
Sökande: Roland Karlsson, Stationsvägen 17, 70 24 NÄTTRABY
Handlingar: ansökan (2001-03-01), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Den aktuella platsen är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det
bland annat införts en bestämmelse som begränsar den tillåtna byggarean till
40 kvm för uthus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma
med skriftligt yttrande över beslutet, då den innebär att gällande detaljplans
bestämmelse om största tillåtna byggnadsarea för uthus överskrides med
cirka 47 kvm.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett
förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljöoch byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av
detta förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel 0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-04-02

Anders Karlsson
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

33

291/01

§ 158
Dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av lusthus på
fastigheten Milasten 1:17
Sökande: Anders Karlsson, Kristianopel, 370 45 FÅGELMARA
Handlingar: ansökan (2001-01-23), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-03-07
Miljö- och byggnadsnämnden arbetsutskott har den 28 mars 2001 företagit
syn på platsen och därvid konstaterat att tomten i sin helhet är ianspråktagen
för bostadsändamål.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna dispens från miljöbalken kap 7 § 16 för nybyggnad av lusthus
enligt gällande delegationsbestämmelser, då byggnaden avses uppföras på en
redan hävdad tomt.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-04-02

Ingvar Eriksson
Akten

34

4821/00

§ 159
Nybyggnad av carport på fastigheten Muraren 4
Sökande: Ingvar Eriksson, Blåmesvägen 28, 371 45 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-12–11), ritningar, granneintyg, yttrande från
sökande (2001-03-02), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-02-07, § 67.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens förslag att avslå framställningen och därför givit sökanden möjlighet
att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att då det i sak ej tillförts ärendet något nytt avslå framställningen med
hänvisning till att förslaget ej stämmer med gällande detaljplans krav på
byggnaders placering och storlek på tomten.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-04-02

Lotta och Anders Johansson
Akten

35

4824/00

§ 160
Nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Möcklö 1:4
Sökande: Lotta och Anders Johansson, Näckens väg 10, 371 53
KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan ( 2000-12-10), tillståndsbevis va, tomtkarta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den tänkta platsen är belägen på den södra delen av Möcklö omgiven av
bebyggda fastigheter, och enligt gällande översiktsplan för Karlskrona
kommun, inom samlad bebyggelse och saknar allmänt intresse.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan men har ej
inkommit med några yttranden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrka framställningen med
villkor:
att utstakning av byggnaden skall utföras av person med mätteknisk
kompetens
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena
påbörjas och då de avslutas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-04-02

Lars Redemo
Akten

36

474/01

§ 161
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Skavkulla 1:15
Sökande: Lars Redemo, Skavkulla, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2001-02-01), tomtkarta, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den aktuella fastigheten är belägen inom ett område som utgörs av en
sammanhållen bebyggelse. Här gäller endast Plan- och Bygglagens generella
regler, vilket bland annat innebär att en förtätning ej får ske förrän området
detaljplanelagts och därmed frågor rörande vatten, avlopp och vägar lösts på
ett långsiktigt godtagbart sätt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka framställningen med hänvisning till, att anslutning till det
gemensamma VA-nätet som dras genom området planeras, samt att en redan
hävdad tomt avses bebyggas, varvid föreskrives:
att byggnadens storlek/utformning anpassas till byggnadstraditionen på
platsen.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta
beslut eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-04-02

Glockgruppen Arkitekter AB
Akten

37

1473/01

§ 162
Förhandsförfrågan angående ev sammanläggning på fastigheten
Skavkulla 1:32 och 1:34
Sökande: Glockgruppen Arkitekter AB, Köpmangatan 30, 111 31
STOCKHOLM
Handlingar: ansökan (2001-02-26), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

2001-04-02

Peter Andheim
Akten

541/01

§ 163
Förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av
garage på fastigheten Skavkulla 1:35
Sökande: Peter Andheim, Skavkulla, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: ansökan (2001-02-07), ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

38

2001-04-02

Kultur- och fritidsnämnden
Akten

1385/01

§ 164
Uppförande av lekskulptur på fastigheten Stumholmen 1:2
Sökande: Kultur- och Fritidsnämnden, Karlskrona kommun, 371 83
KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-02-20), ritning, situationsplan, yttrande från
Blekinge museum, kompletterande skrivelse från sökande (2001-02-23),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

39

2001-04-02

Alf Persson
Akten

40

4393/00

§ 165
Nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Stålemara 1:9
Sökande: Alf Persson, Sillesås, Stålemara, 370 45 FÅGELMARA
Handlingar: ansökan (2000-11-20), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Den aktuella platsen ligger inom samlad bebyggelse och enligt gällande
översiktsplan för Karlskrona kommun inom ett område betecknat riksintresse
för naturvård och inom ett ekologiskt särskilt känsligt område. De tilltänkta
tomtplatserna bedöms, mot bakgrunden av de allmänna lämplighetskrav som
skall uppfyllas enligt bestämmelserna i Plan- och Bygglagen kap 2, §§ 1,2
och 3 olämpliga att bebygga. De tilltänkta fritidshusen kan inte heller anses
utgöra en komplettering av befintlig bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som ovan anförts avslå framställningen efter det
att sökanden givits möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande över
förslaget
att efter inhämtat yttrande ta ställning till framställningen.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett
förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljöoch byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av
detta förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel 0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-04-02

Cityhallen
Akten

1268/01

§ 166
Uppsättande av skyltar (ICA) på fastigheten Wachtmeister 57 m fl
Sökande: Cityhallen, Arklimästaregatan 42, 371 22 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-02-12), ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Aktuell fastighet är belägen inom detaljplan. Kv Wachtmeister innehåller
miljöer av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, bl a längs Borgmästaregatan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att avslå framställningen vad avser byte av skylten mot Borgmästaregatan,
efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande
över förslaget då den ej överensstämmer med Plan- och Byggnadslagens
krav på anpassning/varsamhet i den kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljön.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att tillstyrka framställningen vad avser de mindre skyltarna inom kvarteret.
_____
(Skylten mot
Borgmästaregatan)

OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt
behandlat ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett
förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljöoch byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av
detta förslag till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel 0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

(Övriga)

OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
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2001-04-02

Jan Olsson
Akten

42

41554/94

§ 167
Angående uppförande av stuga på fastigheten Torp 1:22
Ägare: Jan Olsson, Lärkvägen 13, 373 00 JÄMJÖ
Handlingar: Skrivelser och beslut, bl a Kammarrättens beslut från 20
november 1997 samt Regeringsrättens underrättelse från 12 februari 2001.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 28
mars 2001 tagit upp frågan om ärendets tidigare handläggning, av såväl
Länsstyrelsen som miljö- och byggnadsnämnden och vilka slutsatser som
kan dras av de olika myndigheternas tidigare agerande/beslut.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 28 mars 2001 framtagit ett förslag till
skrivelse till Jan Olsson, bil A.
Enligt den rättspraxis som råder skall myndighet själv rätta felaktiga beslut.
Byggnadsinspektör Lars Löwenadler redogör för ärendet.
Carl-Göran Svensson (m), Karl-Erik Håkansson (s), Margareta Rodin (fp)
och Kurt Lindman (v) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att taga samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sin egen,
dels att upplysa Jan Olsson om, att därest han inkommer med en bygglovsansökan måste miljö- och byggnadsnämnden taga upp frågan om straffavgifter enligt kap 10 i Plan- och Bygglagen.
_____

2001-04-02

43

§ 168
Övriga frågor
Kurt Lindman (v) tar upp frågan om vattenförsörjningen i Trummenäsområdet. Brunnen tillhör en privat ägare. Vilka konsekvenser kan detta få för
kommunen och vilket ansvar har kommunen vid en eventuell skada, i stil
med Rödebyfallet.
Erik Karlsson (s) rapporterar från gruppen som har att utse miljöpristagare.
Förslag finns att ej dela ut pris för 2000 utan i stället inrikta sig på år 2001.
Gruppen får i uppdrag att komma med närmare förslag till nämndens majsammanträde.
Ulla Ohlsson (s) tar ånyo upp frågan om skrotbilarna vid Augerums kvarn.
Fortfarande ej åtgärdat. Förvaltningschefen får i uppdrag att kontakta
handläggaren. Bör följas upp med prioritet.
Kurt Lindman (v) ifrågasätter om varje nämnd skall göra sin egen miljöpolicy, vilket innebär dubbelarbete. Kommunens miljöpolicy bör väl bygga
på Miljöplanen.
Förvaltningschefen informerar om att en uppföljning med ytterligare en
halvdagsutbildning i miljöbalken finns att tillgå. Kontakt tages med
Lagtolken AB om möjlighet att förlägga ytterligare en halvdag till hösten
2001.
Vidare informerar förvaltningschefen om utbildningsdagen den 23 april 2001
på Baltic House, Verkö. Förhinder att deltaga skall anmälas till förvaltningen.
Röstning i projektet ”tyckomhus.nu” pågår. Förvaltningschefen informerar
om att resultatet av omröstningen blir klart den 19 maj som är Stadens dag.
De två hus i kommunen som vunnit går vidare till länsomröstningen vid
arkitekturtinget i juni.
Karin Brunsberg (m) efterlyser delegationsordning på miljösidan.
_____

2001-05-09

Plats och tid
Beslutande

Suppleanter

1

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
9 maj 2001, kl 08.30 – 12.30. Beslutssammanträde 13.00 – 15.00.
Ajournering kl. 13.50 – 13.55.
Ordförande
Gerthie Olsson (s)
2:e v ordf
Carl-Göran Svensson (m)
Ulla Ohlsson (s)
Ewy Svensson (s)
Birger Wernersson (s) t.o.m kl. 12.00
Tommy Rönn (v) fr kl. 13.00
Roger Öhman (s)
Karl-Erik Håkansson (s) t.o.m. kl. 12.00
Thomas Åberg (s) fr kl. 13.00
Christina Olausson (m) §§ 172-215
Erik Gisslén (m) §§ 216-235
Karin Brunsberg (m) ej § 225
Tommy Olsson (kd) § 225
Kurt Lindman (v)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Eva Röder (fp)
Thomas Åberg (s) t o m kl. 12.00
Erik Gisslén (m) §§ 172-215
Tommy Rönn (v) t.om. kl. 12.00
Tommy Olsson (kd) §§ 172-224, 226-235
Bengt Billemyr ( c )

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund
Hans Juhlin
Lars Löwenadler
Kenneth Gyllensting
Birgitta Larsson, sekr

Malin Dahlberg
Mats H Johansson
Kerstin Johansson
Ulf Åhman

Utses att justera

Karin Brunsberg

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, fredagen den 18 maj 2001,
kl 09.00.

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………..
Gerthie Olsson

Justerande

…………………………………….
Karin Brunsberg

§§ 172 - 235

Tillkännagivandet av
justeringen har 18.05.2001
anslagits på kommunens anslagstavla
betygar
i tjänsten: Birgitta Larsson

2001-05-09

Mikael Johansson och
Ann-Louise Bender
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2

306/01

§ 172
Förfrågan om att få bebygga fastigheten Fredriksdal 8:192, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Mikael Johansson och Ann-Louise Bender har i skrivelse inkommit med förfrågan
om möjligheterna att sälja och bebygga rubr. tomt.
Sökandena har vid tidigare tillfälle upplysts om att tomten är planlagd som parkmark och därför ej får bebyggas. Tomten utgörs av en bergsklack som bl a använts
för stenbrytning. Den nås via en sämre grusväg och närområdet upplevs som
delvis oplanerat. Topografiskt utgör den en svår tomt att bebygga. Ärendet visar
sig vid ett närmare studium utgöra ett komplicerat fastighetsbildningsärende.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 02.05.2001 företagit syn på
platsen.
Planarkitekt Mats H Johansson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Karin Brunsberg (m), Carl-Göran Svensson (m) och Kurt Lindman (v) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande, samt
att uppmana fastighetsägarna att ta kontakt med Karlskrona kommun, mark- och
exploateringsavdelningen, för att diskutera en ev. fastighetsreglering.
_____

2001-05-09

Peter Mossbrant, Derome Förvaltning AB
Svefors Arkitekter AB
Akten

3

2373/01

§ 173
Framställning om mindre avvikelser från gällande detaljplanebestämmelser
rörande detaljplan för Skillinge 2:4 m fl, Skillingenäs, Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Peter Mossbrant har i skrivelse inkommit med förfrågan om ändring av föreslagen
tomtindelning beträffande rubr. plan och om detta kan rymmas inom gällande
planbestämmelser.
Enligt gällande plan skall tomt vara minst 2000 kvm. Då särskilda omständigheter
därtill föranleda, får arealen göras mindre, dock minst 1500 kvm.
Avvikelserna blir enligt framställningen små och tomterna blir rimliga i landskapsbilden.
Planarkitekt Mats H Johansson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka den mindre avvikelsen från detaljplanebestämmelserna rörande
detaljplan för Skillinge 2:4 m fl, Skillingenäs, Nättraby, enligt ansökan.
_____

2001-05-09

Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4

743/93

§ 174
Detaljplaneförslag för Gång- och cykelväg för delen Dalbyvägen-Trantorp,
del av fastigheten Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m fl i
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd med enkelt planförfarande under
tiden 12 februari t o m den 12 mars 2001.
Planens syfte är att förlänga cykelstråket åt väster, så att det blir en bekväm,
snabb och så kort cykelväg som möjligt hela vägen från Trossö till Nättraby, ett
önskemål som betonats av bl a Cykelfrämjandet. Den gör det även bekvämare att
nå rekreationsområdet Skärva på ett miljövänligare sätt. I planförslaget löper
cykelvägen i huvudsak omedelbart söder om järnvägsspåret och tar inte i anspråk
någon jungfrulig mark, då den i huvudsak följer en befintlig äldre väg, ett nedlagt
järnvägsspår samt följer en befintlig skogsväg och en åkerskiljande stenmur.
Planarkitekt Mats H Johansson informerar om ärendet och förslag till beslut, bil A.
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa ut det reviderade detaljplaneförslaget för Gång- och cykelväg för delen
Dalbyvägen – Trantorp, del av fastigheten Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta
1:7 m fl, för granskning, enligt reglerna i PBL.
_____

2001-05-09

Svensk Metallkonst AB
Fastighets AB Torsken
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5

856/97
1171/00

§ 175
Detaljplan för del av Södra Saltö, del av fastigheten Gäddan 3 m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 16 februari t o m
16 mars 2001.
Planområdet är beläget inom södra Saltö och utgör en areal om 3,0 hektar. Detaljplanen syftar till att medge en flexibel användning av området för olika verksamheter och innebär en anpassning till den utveckling som ägt rum det senaste decenniet. Verksamhetsområdet på södra Saltö har tidigare dominerats av fiskehamnen
och företag med anknytning till fisket, särskilt livsmedelsindustri. Numer återfinns
en blandning av verksamheter, där även handel och kontor ingår. Detaljplanen
medger en permanentning av vissa pågående och tillfälliga markanvändningar
samt att verksamheterna kan förändras över tiden. Planområdet är beläget med
havskontakt. För strandområdet medför planförslaget en kraftig minskning av
byggrätten i gällande detaljplan, bl a genom att utfyllnad i vattnet förhindras.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa ut detaljplan för del av Södra Saltö, del av fastigheten Gäddan 3 m fl,
daterad april 2001, för granskning.
_____

2001-05-09

Tegelgården Glas & Keramik AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6

4325/00

§ 176
Detaljplan för fastigheten Lupinen 12 (Tegelgården), Lyckeby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Lars Larsson, Tegelgården Glas & Keramik AB, har inkommit med en ansökan om
ändring av rubricerade plan. Inom fastigheten finns förslag på utökad byggrätt
dels för en tillbyggnad norr om befintliga Tegelgården, dels för tre mindre torp inom
fastighetens nordöstra del. Den större tillbyggnaden omfattar ca 375 m2 och planeras
för höglager och personalutrymmen. Torpbebyggelsen planeras för kontor och hantverk.
Två av torpen är befintliga, varav ett föreslås flyttas något åt öster. Då verksamheten
har expanderat under de senaste åren finns även behov av att utöka befintlig parkering
inom fastighetens västra del.
Gällande detaljplan från 1997 redovisar område för bostäder, handel, småindustri och
hantverk. Planen anger bl a att ny bebyggelse skall utformas så att den ansluter till den
befintliga fastighetens egenart (Tegelgården). En stor del av fastigheten anges som
mark som inte får bebyggas, varför nämnda förändringar kräver att en ny detaljplan
upprättas för området. Detaljplanen föreslås bedrivas som normalt planförfarande.
Planarkitekt Malin Dahlberg föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Tommy Olsson (kd), Kurt Lindman (v) och Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ny detaljplan för fastigheten
Lupinen 12 samt
att låta detaljplanen bli föremål för samråd.
_____

2001-05-09

Samhällsbyggnadsförvaltningen

7

4969/00

§ 177
Förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun, karlskrona.se
Kommunstyrelsen beslutade 2001-03-06 att förslaget till översiktsplan, karlskrona.se,
skall bli föremål för samråd. Förslaget är utställt för samråd fr o m 2 april 2001 t o m
30 juni 2001.
Revidering av den tidigare översiktsplanen har enligt givna direktiv upprättats med
nära koppling till kommunens utvecklingsplan. Till grund för förslaget finns även ett
planprogram antaget av kommunfullmäktige 1999-05-27.
Översiktsplanen syftar till att ge ett underlag för efterföljande beslut om mark- och
vattenanvändning och avser att klarlägga kommunens utvecklingsstrategi under de
närmaste 20 åren. Översiktsplanen är strukturellt indelad i ett antal planeringsområden.
Tre av dessa är geografiska, Trossö, Stadsbygden och tätorterna samt Landsbygden.
Planarkitekt Hans Juhlin informerar om förslaget till översiktsplan, karlskrona.se.
Karin Brunsberg (m), Kurt Lindman (v) och Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-05-09

Kommunfullmäktige Ks 2000.686.219
Lyckeby Moderatförening
Samhällsbyggnadsförvaltningen

8

170/01

§ 178
Motionssvar: ”Lyckebys gästgiveritraditioner”
Lyckeby Moderatförening har inkommit till Kommunfullmäktige med en motion
ang. Lyckebys gästgiveritraditioner. Motionen har överlämnats till miljö- och
byggnadsnämnden för yttrande.
I motionen framföres att det finns för få hotellrum och övernattningsmöjligheter i
Karlskrona och att detta borde beaktas i samband med framtida ändringar i centrala
Lyckeby. Önskvärt vore att kommunen planerar så att t ex gästgiveri- och övernattningsmöjligheter också blir möjliga i Lyckeby.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 02.02.2001 framtagit förslag till yttrande,
bil A.
Med tanke på Lyckeby/Vedeby-områdets expansion vore det utmärkt med en gästgiveriverksamhet i området och att detta bör beaktas vid planläggning av området
mellan Verkövägen och Stationsvägen. Det aktuella området håller på att detaljplaneras för att göra det möjligt att där uppföra ett större projekt för ytkrävande
butiksetableringar med tillhörande stor parkeringsyta. Projektet har nått ett mycket
konkret stadium och områdets ytor är nästan fulltecknade. Några byggmöjligheter
finns dock kvar varför kommunens exploateringsavdelning bör informeras om
motionen för att ta upp frågan med bl a aktuell byggherre för att efterhöra om möjlighet finns för att hitta en tänkbar ”gästgiveriidkare”.
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
_____

2001-05-09

Kommunfullmäktige Ks 2000.159.210
Karlskrona centeravdelning, Miljögruppen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

9

1296/00

§ 179
Motionssvar: Östra Mark, ”En ny stadsdel”
Karlskrona centeravdelnings miljögrupp har inkommit till kommunfullmäktige med
en motion ”En ny stadsdel”, Östra Mark. Miljö- och byggnadsnämnden har erhållit
motionen för yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2000-09-13, § 272, behandlat motionen.
Kommunledningsförvaltningen har återremitterat motionen till samhällsbyggnadsförvaltningen för förnyat yttrande.
Motionen framhåller att ett område kallat Östra Mark är utmärkt för bostadsbebyggelse.
Området utgörs bl a av Ka2:s tidigare skjutbana på östra sidan av Västra Mark samt
marken utmed viken mot Sunna kanal. Enligt skrivelsen finns inga naturvärden att
bevara i detta område och därför skulle en väl anpassad bebyggelse vara förskönande
för hela omgivningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har framtagit nytt förslag till yttrande, bil A.
Motionens förslag stämmer till stora delar överens med kommande översiktsplan, vari
föreslagits att skjutbanan med tillhörande strandområden samt delar av idrottsområdet
Västra Mark omfattas av ett förslag till ny bostadsbebyggelse. En närmare analys av
områdets förutsättningar, avgränsning och innehåll bör emellertid ske efter det kommande samrådsskedet i översiktsplaneprocessen.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
_____

2001-05-09

Kommunfullmäktige Ks 2000.256.820
Vänsterpartiet, Kurt Lindman
Samhällsbyggnadsförvaltningen

10

233/00

§ 180
Motionssvar: ”Idrottscentra på Rosenholm”
Kurt Lindman, vänsterpartiet, har inkommit med en motion till kommunfullmäktige
om ”Idrottscentra på Rosenholm”. Miljö- och byggnadsnämnden har erhållit motionen
för yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2000-09-13, § 273, behandlat motionen.
Kommunledningsförvaltningen har återremitterat motionen till samhällsbyggnadsförvaltningen för förnyat yttrande.
Motionären föreslår att kommunen förvärvar Rosenholmsområdet när den militära
verksamheten nu avvecklas. Området lämpar sig väl för många olika alternativ. Bl a
bostäder, skola, industri, idrott m m. Förslag finns att flytta idrottsanläggningen vid
Västra Mark till Rosenholm.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har framtagit förnyat förslag till yttrande, bil A.
Sammanfattningsvis kan konstateras att motionens förslag till stora delar stämmer
överens med förslaget i kommande översiktsplan för stadsbygden vad avser en ändrad
användning av markområden i anslutning till V:a Marks idrottsplats och skjutbaneområde samt en lokalisering av ett nytt idrottscentrum till ett mera tillgängligt och
utvecklingsbart läge.
Att förlägga ett idrottscentrum för allmänheten till Rosenholmsområdet har diskuterats
i en arbetsgrupp som ett bland flera alternativ. Synpunkter har framförts att anläggningen kommer att ligga väl långt från stadsbygden. En förbättring av busstrafiken förbi
området torde minska detta problem.
Utvärdering bör ingå i översiktsplanen, där f n ett dylikt område, i samråd med kulturoch fritidsförvaltningen, numera idrotts- och fritidsförvaltningen, har föreslagits utmed
Verköleden i anslutning till Lyckeby idrottsplats.
Kurt Lindman (v) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
_____

2001-05-09

Arne och Gunnel Jeppsson
Fastighetsägaren, Barkassgatan 6
Samhällsbyggnadsförvaltningen

11

1563/01

§ 181
Olägenhet av vedeldning från V:a villan, Stumholmen (Barkassgatan 6)
Arne och Gunnel Jeppsson har i skrivelse påtalat att de är störda av grannfastighetens
vedeldning. Den aktuella vedeldaren är ägaren till en träfastighet, Barkassgatan 6.
Jeppssons kräver i sin skrivelse ett totalförbud för vedeldning i fastigheten, Barkassgatan 6 och hänvisar till miljöbalkens bestämmelser.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 14.03.2001 yttrat sig i ärendet och lämnat
förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att vedeldning i fastigheten Barkassgatan 6 tillåtes under förutsättning:
att endast väl torkat bränsle användes,
att syretillförsel ordnas så att optimal förbränning erhålles,
att eldning ej får förekomma vid fuktig och dimmig väderlek, samt
att eldning endast får förekomma under vintertid november – mars och då
vindriktningen inte är emot hyresfastigheten Barkassen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen.

2001-05-09

Samhällsbyggnadsförvaltningen

12

2553/00

§ 182
Miljösanktionsavgift, Rune Andersson. ”Stukaärendet” avgjort i domstol.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 13.09.2000, § 279 beslutat att uttaga en
miljösanktionsavgift å 25.000:- kronor för ägaren till fastigheten Höryda 20:1,
Rune Andersson. Anledningen var en anmälan om miljöfarlig verksamhet där en
gödselstuka dels placerats för nära ett vattenförande dike med utlopp i Nättrabyån
och dels var placerad i omedelbar närhet till anmälarens mark.
Ärendet har överklagats och Miljödomstolen har slutligen beslutat att miljösanktionsavgften skall betalas tillbaka till Rune Andersson .
Miljödomstolen kommer till samma slutsats som Miljö- och byggnadsnämnden,
Länsstyrelsen och Jordbruksverket, nämligen att stukan var anmälningspliktig.
Däremot har Naturvårdsverket lämnat tvetydiga uppgifter i ärendet vilket (felaktigt)
kunnat ge intrycket att det endast i undantagsfall skulle vara anmälningspliktigt att
lägga upp gödselstuka. Denna tvetydighet i informationen anser Miljödomstolen vara
en förmildrande omständighet och beslutar därför att sanktionsavgiften skall betalas
tillbaka.
Kommunjuristen Ulf Åman och miljöstrategen Kenneth Gyllensting informerar om
miljödomstolens beslut i ärendet.
Carl-Göran Svensson (m), Kurt Lindman (v) och Tommy Olsson (kd) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdraga till ordföranden och förvaltningschefen att sammanställa skrivelse till
miljöministern och miljöbalkskommittén i anledning av ärendet.
_____

2001-05-09

Erik Karlsson
Kommunledningsförvaltningen
Allergikommittén
Samhällsbyggnadsförvaltningen

13

2710/01

§ 183
Val av ordförande i Allergikommittén
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse ny ordförande i Allergikommittén efter
Magnus Johansson (s) som avsagt sig uppdraget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att till ordförande i allergikommittén utse 1:e vice ordförande Erik Karlsson (s).
_____

2001-05-09

14

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 184
Lantbruksinformation
För att underlätta hanteringen i lantbruksverksamheten har samhällsbyggnadsförvaltningen sammanställt en folder ”Information till lantbruksföretag ang
bestämmelser i miljöbalk och djurskyddslag.” Foldern har distribuerats till
samtliga landbruksföretag i kommunen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-05-09

Samhällsbyggnadsförvaltningen/samtl. avd
Akten

15

2711/01

§ 185
Förslag till ändring i nämndens arbetsordning
Miljö- och byggnadsnämnden har vid ett flertal tillfällen efterlyst en bättre kontakt
med förvaltningens miljöarbete. Enligt framtagen statistik över ärendenas fördelning
under föregående års sammanträden är miljöärendena klart underrepresenterade i
förhållandevis till exempelvis bygglovärendena. Planärenden och allmänna ärenden
intar en mellanställning.
Av tradition bedrivs miljöarbetet genom en omfattande delegation till miljöhandläggarna vilket ej finns anledning att ändra på. Däremot bör handläggarna i större
utsträckning ta upp principiella och större miljöfrågor i nämnden för diskussion och
ömsesidig information.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund redogör för förslaget till ändring i nämndens
arbetsordning, bil A.
Carl-Göran Svensson (m), Kurt Lindman (v) och Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Karin Brunsberg (m) yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att göra en översyn av
delegationsordningen för miljöärenden.
Sammanträdet ajourneras för diskussion i partigrupperna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att ändra sin arbetsordning för ärendegrupper inom, miljö, bygglov och plan enligt
det reviderade förslaget,
2. att ändra sin delegationsordning till att medge arbetsutskottet rätt till avslag på en
ansökan som strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser, samt
3. att uppdra åt förvaltningschefen att göra en översyn av delegationsordningen för
miljöärendena.
_____

2001-05-09

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen/ekonomi
Akten

16

2631/01

§ 186
Budgetuppföljning april 2001
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 9 maj 2001 framtagit budgetuppföljningsrapport per april 2001, bil A.
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet (totalt) kan förväntas utvisa en positiv
avvikelse med + 0,4 mkr jämfört med budget år 2001.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen per den 30.04.2001.
_____

2001-05-09

Ronneby kommun
Jan Hammarfors
Samhällsbyggnadsförvaltningen/personal
Akten

17

2713/01

§ 187
Förslag till samverkansavtal mellan Ronneby och Karlskrona kommuner om
handläggning av tillstånd för brandfarlig vara
Förfrågan har inkommit från Ronneby kommun om gemensam administration av
handläggning av tillstånd för brandfarlig vara. Överläggningar har skett med Ronneby
kommun om förutsättningar för en samverkan, vilken innebär att Karlskrona kommun
utför handläggningen i Ronneby kommun enligt avtal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24.04.2001 upprättat förslag till avtal och
beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att ställa sig bakom innehållet i avtalsförslaget, samt
2. att uppdra åt förvaltningschefen att underteckna detsamma.
_____

2001-05-09

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

18

366/00

§ 188
Jämställdhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2001
Karlskrona kommuns och kommunkoncerns jämställdhetsprogram för perioden
juli 2000 till juni 2001 antogs av kommunfullmäktige 2000-05-25, § 108.
Det skall finnas en aktuell jämställdhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunens gemensamma jämställdhetsprogram skall ligga som grund för denna
plan. Planen skall följas upp och utvärderas minst en gång per år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till jämställdhetsplan 2001,
bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att antaga upprättat förslag till jämställdhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen
2001.
_____

2001-05-09

19

§ 189
Delegationsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den
9 maj 2001, § 189.
_____

2001-05-09

20

§ 190
Skrivelser och rapporter
1. Kommunfullmäktige 2001-03-22, § 34; Avsägelser av kommunala uppdrag
2. Kommunfullmäktige 2001-03-22, § 35; Kommunala val
3. Kommunfullmäktige 2001-03-22, § 39; Förslag till ny nämndorganisation
4. Kommunstyrelsen 2001-04-03, § 53; Svar på revisionsrapport och
sammanställning av ändringar i och nytryck av kommunstyrelsens
delegationsordning
5. Tekniska nämnden 2001-03-27, § 36; Förslag till strategi för övertagande
av insamlingsansvaret för hushållsavfall
6. Tekniska nämnden 2001-03-27, § 40; Uthyrning fastigheterna f d Verkö
3:22 och 3:25
7. Tekniska nämnden 2001-03-27, § 41; Miljöredovisning år 2000
8. Kommunledningsförvaltningen 2001-03-22; Tidsplan för årets
budgetarbete och inledande budgetsammanträde den 10 april
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-02-15; Exteriör ombyggnad av
stallbyggnaden på Nordenskjöldska gården, kv Bonde 14 i Karlskrona,
Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-02-21; Exteriör förändring av
bastion Kungshall på Stumholmen, Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-22; Tillstånd till transport av
avfall (Per Olssons Åkeri i Karlskrona AB)
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-22; Tillstånd till transport av
avfall (Tobbes Åkeri/Torbjörn Olausson)
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-26; Detaljplan för del av
Gullberna Park, del av fastigheten Gullbernahult 1 m fl i Karlskrona
kommun
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-28; Detaljplan för del av
fastigheten Torstäva 16:1 i Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-28; Detaljplan för del av
Sunnadal 2, Friidrottshall vid Sunnadalsskolan, i Karlskrona kommun

2001-05-09
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§ 190 (forts.)
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-03-30; Efterbehandling av täkt
inom fastigheten Bråstorp 2:5 och 2:13 i Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-04-02; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut rörande byggande m m inom det s k
Gräsviksområdet, fastigheten Grenadjären 1 i Karlskrona kommun
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-04-12; Tillstånd till fortsatt täkt på
fastigheten Saleboda 2:1 i Karlskrona kommun
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-04-12; Nybyggnad av
enbostadshus och carport/förråd på fastigheten Möllehall 1:7 i Karlskrona
kommun
20. Länsrätten i Blekinge, DOM 2001-04-03¸ Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 2 januari 2001, bostadsanpassningsbidrag
21. Kammarrätten i Jönköping, protokoll 2001-03-30; Överklagande av
länsrättens i Blekinge län dom den 6 december 2000, prövningstillstånd i
mål om bostadsanpassningsbidrag
22. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2001-04-19; Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 september 2000,
miljösanktionsavgift (Rune Andersson)
23. Jordbruksverket beslut 2001-03-27; Ansökan om tillstånd att använda djur
för ändamål som avses i 19 § djurskyddslagen (1998:534)
24. Jordbruksverket beslut 2001-03-27; Begäran om Jordbruksverkets
bedömning av om anläggningar eller förvaringsutrymmen för försöksdjur
är lämpliga från djurskyddssynpunkt
25. Lantmäterimyndigheten, meddelande 2001-02-23; Anläggningsförrättning
avseende utfartsväg för Aspö 4:246, 4:247 och 6:13, Karlskrona kommun
26. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2001-03-27; Angående
nedskräpning/upplag å fastigheten Augerum 13:5 (skrotbilar)
27. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2001-04-02; Angående olovlig
verksamhet och tillbyggnad å Nättraby 3:36
28. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2001-04-04; Angående uppfört
staket /plank å Gäddan 6

2001-05-09

§ 190 (forts.)
29. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2001-04-04; Angående
nedskräpning å Hasslö 1:20, f d Hasslö Rökeri
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____
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Birgitta Jönsson o J-E Robért
Akten

23

1591/01

§ 191
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och pool på fastigheten Aspö 1:72
Sökande: Birgitta Jönsson och Jan-Erik Robért, G:a Risingevägen 18, 352 41
VÄXJÖ
Handlingar: Ansökan (2001-03-12), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område som utgöres av en sammanhållen bebyggelse där Plan- och bygglagens generella regler gäller. Vidare noteras att
fastigheten gränsar till ett område av riksintresse för naturvård och berörs av
förordnande om strandskydd enl. Miljöbalkens kap.7, §§ 13 och 14. Inom ett
sådant område får byggnader och anläggningar inte uppföras eller ändras om
det innebär att allmänhetens tillträde till området försvåras.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 1998-10-14, § 286 under vissa
förutsättningar tillstyrkt en lokalisering på platsen. Samtidigt har sökanden
informerats om förhandsbeskedets giltighetstid på två år.
Den sammantagna bedömningen av framställningen är att den ej på någon punkt
överensstämmer med förutsättningar/villkor som angivits i nämndens
förhandsbesked.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet då den ej överensstämmer med de förutsättningar
som angivits i nämndens förhandsbesked eller kraven på utformning/placering som
anges i Plan- och Byggnadslagens kap.3.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Anita Karlsson o Jerry Hansson
Akten

24

1431/01

§ 192
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och uthus på fastigheten
Aspö 2:29
Sökande: Anita Karlsson och Jerry Hansson, G.a Skeppsbrogatan 1,
371 33 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-02-22), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område som utgöres av en sammanhållen bebyggelse där endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland
annat innebär att en förtätning enligt kap 5, ej skall komma till stånd förrän en
detaljplan föreligger och som ger stöd för en byggnation. Enligt kommunöversikten ingår området Ryd i ett s k VA-saneringsområde varför området ej bör
förtätas förrän ett samlat grepp avseende vatten och avloppssituationen tagits.
Magnus Larsson ( c ) och Eva Röder (fp) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma
med skriftligt yttrande över beslutet då den ej överensstämmer med intentionerna i Plan- och Byggnadslagen eller kommunöversikten, att mark skall användas
till det den är bäst lämpad för och att förtätningar av det nu aktuella slaget ej får
ske utan stöd i detaljplan och därtill hörande VA-lösningar/saneringar. Platsen
bedömes också utgöra en naturlig del av det område som utlagts som Riksintresse
för naturvården.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Paul Henning
Akten

25

572/01

§ 193
Nybyggnad av ett fritidshus (3 lägenheter) på fastigheten Aspö 4:141
Sökande:Paul Henning, Njuravägen 7 B, 280 60 BROBY
Handlingar: Ansökan (2001-02-12), ritning, kontrollplan, kvalitetsansvarig,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 1998-08-12, § 211
Fastigheten är belägen inom ett område som utgöres av en sammanhållen bebyggelse där endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat
innebär att all förtätning skall föregås av detaljplaneläggning. I detta fall har miljöoch byggnadsnämnden i tidigare beslut 1998 fastlagt att platsen får bebyggas, då
den utgör en naturlig komplettering av den befintliga randbebyggelsen längs den
s. k. banan.
Vid granskningen av ärendet har bl a noterats att förutsättningarna som låg till
grund för tidigare positiva lokaliseringsbesked ej ändrats trots att giltighetstiden
på två år överskridits, berörda grannar har ej haft något att erinra samt att man
avser uppföra en byggnad innehållande tre lägenheter som avses kopplas till
kommunens ledningsnät.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen varvid föreskrives:
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att fastigheten anslutes till det gemensamma VA-nätet, samt
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-05-09

Ingela Barkerud
Akten

26

1510/01

§ 194
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:283
Sökande: Ingela Barkerud, Koltrastvägen 27, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2001-03-02), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område som utgöres av en sammanhållen bebyggelse där endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bl a
innebär att all förtätning skall ske med stöd av detaljplan. Enligt kommunöversikten har dock vissa möjligheter till förtätningar anvisats, om bl a fastigheten
anslutes till det gemensamma VA-nätet och att en byggnad på platsen på ett
naturligt sätt fyller igen en lucka i bebyggelsen.
Vid granskning av ärendet har bl a noterats att man avser bebygga en tomt, som
på ett naturligt sätt inordnar sig i bebyggelsen längs V:a Bäcksvägen samt att man
avser ansluta till det kommunala VA-nätet. Berörda grannar har ej haft något att
erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen varvid föreskrives:
att fastigheten anslutes till det gemensamma VA-nätet, samt
att byggnadens utformning, storlek och färgsättning anpassas till
byggnadstraditionen på platsen.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-05-09

Anette Sundberg
Akten

27

2035/01

§ 195
Nybyggnad av fritidshus och uthus på fastigheten Aspö 4:330
Sökande: Anette Sundberg, Gamla Dalbyvägen 19, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2001-03-27), ritning, tomtkarta, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område som utgöres av en sammanhållen
bebyggelse. Enligt översiktsplanen för Aspö ingår platsen i ett möjligt
förtätningsområde när kommunalt VA föreligger.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut fastlagt att platsen får bebyggas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka framställningen varvid föreskrives:
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet,
att utstakning av byggnaden skall utföras av person med mätteknisk kompetens,
samt
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och
då de avslutas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-05-09

Bertil Jonasson
Akten

28

1561/01

§ 196
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 6:54
Sökande: Bertil Jonasson, Aspö 6, 370 22 DROTTNINGSKÄR
Handlingar: Ansökan (2001-03-09), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område som utgöres av en sammanhållen
bebyggelse där endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bl a
innebär att en förtätning av det nu aktuella slaget skall prövas genom att en
detaljplan upprättas. I samband med en sådan prövas bl a vad marken är mest
lämpad för, sett ut ett allmänt perspektiv.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet då den ej överensstämmer med Plan- och Byggnadslagens intentioner om att mark skall användas till det den är mest lämpad för,
sett ur det allmännas perspektiv, som prövas genom att en detaljplan upprättas,
samt att en byggnad på platsen skulle utgöra ett störande inslag i strandlandskapet.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Erland Andersson
Akten

29

1747/01

§ 197
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten SturköBredavik 24:28
Sökande: Erland Andersson, Ronnevägen 11, 370 43 STURKÖ
Handlingar: Ansökan (2001-03-14), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bl a innebär att all
förtätning skall prövas via detaljplan.
Enligt förslaget avser man utöka bebyggelsen öster om Båtsmansvägen, i ett
område där miljö- och byggnadsnämnden tidigare motsatt sig förtätningar, med
hänvisning till att en sådan tät bebyggelsesituation uppstår, att den måste exploateras genom att detaljplan upprättas. Vidare noteras att man avser bebygga en plats
där berget går i dagen, vilket bland annat innebär risk för höga radonhalter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med intentionerna i
Plan- och Byggnadslagen, att vad mark bäst användes till skall prövas via en
planprocess, så att en avvägning kan göras mellan det allemansrättsliga och den
enskildes intressen.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Göran Carlsson
Akten

30

1269/01

§ 198
Nybyggnad av garage på fastigheten Broccolin 13
Sökande: Göran Carlsson, Solgårdsvägen 9, 371 60 LYCKEBY
Handlingar: Ansökan (2001-02-12), ritning, situationsplan, fotografier,
grannemedgivande, karta, kompl. uppgifter från sökande (2001-04-24),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en detaljplan vari det bl a införts en bestämmelse som
begränsar byggrätten längs kvarteret intill sex meter (s.k. prickmark). Vidare har
noterats att byggrätten på fastigheten har begränsats till en femtedel, vilket i detta
fall innebär cirka 300 kvm. Någon särskild begränsning av tillåten uthusarea
föreligger ej.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med gällande plans
bestämmelser om vilken del av tomten som får bebyggas, samt att garaget genom
sin storlek och placering, icke kan anses som anpassat till sin omgivning i en sådan
omfattning som krävs enligt Plan- och Byggnadslagen kap 3.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Jimmie Mårtensson
Akten

31

4990/00

§ 199
Nybyggnad av garage på fastigheten Fridlevstad 3:34
Sökande: Jimmie Mårtensson, Fridlevstad, 370 30 RÖDEBY
Handlingar: Ansökan (200-12-20), ritning, situationsplan, grannemedgivande,
skrivelse från sökanden (2001-03-30), reviderade ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-02-07, § 60
Fastigheten är belägen inom den gällande detaljplan i vilken det bl a införts en
bestämmelse som begränsar den tillåtna byggarean till 40 kvm inom de delar som
avsatts för bostadsändamål. Det har även införts en bestämmelse som begränsar
byggrätten (s. k. prickmark) längs den norra tomtgränsen intill 3,0 meter.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens
beslutsförslag att avslå framställningen, då den ej överensstämmer med planbestämmelserna och dess intentioner och därvid givit sökanden möjlighet att yttra
sig. Detta har sökanden utnyttjat och bl a anfört att byggnaden idag har en renodlad
bostadsfunktion samt att ansökan reviderats till att omfatta cirka 50 kvm.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen varvid föreskrives:
att takutformningen omformas i samråd med byggnadsinspektören,
att utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag
på kontrollplan och kvalitetsansvarig inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-05-09

Lennart Adamsson
Länsstyrelsen
Akten

32

4852/00

§ 200
Gnetteryd 1:11: Upphävande av tidigare beslut, 2001-03-07, § 118
Sökande: Lennart Adamsson, Box 62, 382 21 NYBRO
Tidigare beslut: 2001-03-07, § 118
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:
att med stöd av Förvaltningslagen upphäva sitt tidigare beslut daterat 2001-03-07,
§ 118.
_____

2001-05-09

Cecilia Andersson
Akten

33

2073/01

§ 201
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och fritidshus på fastigheten
Hasslö 4:290
Sökande: Cecilia Andersson, Bergshammar, Östergården, 611 50 NYKÖPING
Handlingar: Ansökan (2001-03-28), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bl a innebär att all
förtätning skall prövas via detaljplan. Enligt gällande kommunöversikt har
platsen/tomten utlagts som ett område med samlad bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med intentionerna i
Plan- och Byggnadslagen vari bland annat stadgas att all förtätning, som innebär
en större omgivningspåverkan på en befintlig bebyggelse, skall prövas via en
detaljplaneprövning/process.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

S Karlssons dödsbo/Lisbeth Olsson
Akten

34

1745/01

§ 202
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 5:42,
avst fr
Sökande: S Karlssons dödsbo/Lisbeth Olsson, Enevägen 8, 372 74 RONNEBY
Handlingar: Ansökan (2001-03-14), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att
all förtätning skall prövas via detaljplan. Tomten begränsas i söder och väster av
kraftledningar, är blockrik och beväxt med gles lövskog.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med Plan- och
byggnadslagens intentioner om att all förtätning, prövning av marks nyttjande,
skall ske med stöd av detaljplan.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Mart Anari och Monika Sjövall
Akten

35

1954/01

§ 203
Tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av garage på fastigheten
Knopen 11
Sökande: Mart Anari och Monika Sjövall, Alebrunnsvägen 29 A, 371 42
KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-03-23), ritning, situationsplan, granneintyg, karta,
skrivelser från grannar (2001-04-10), (2001-04-23), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en detaljplan vari det bland annat införts en
bestämmelse som begränsar byggrätten längs gatan intill sex meter (s.k.
prickmark). Vid granskningen av ärendet har bland annat konstaterats att man
avser bygga till huvudbyggnaden i enlighet med gällande detaljplan, men att det
föreslagna garaget avses placeras cirka 0,5 meter från gränsen mot gatan på mark
som ej får bebyggas (s.k. prickmark).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet, i den del som avser garaget, då den ej överensstämmer med gällande detaljplan vad gäller placeringen.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Ingvar Karlsson
Akten

36

4554/00

§ 204
Nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Käringeryd 1:17
Sökande: Ingvar Karlsson, Box 41, 370 45 FÅGELMARA
Handlingar: Ansökan (2000-11-27), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2001-02-22), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-02-07, § 80.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar den tillåtna byggarean till 50 kvm.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens
beslutsförslag att avslå ärendet med hänvisning till gällande detaljplan, och därvid
givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat och då bland
annat anfört att förrådet behövs av utrymmesskäl för verksamheten.
Vid företagen besiktning på platsen konstateras att byggnadsarbetena har påbörjats.
Carl-Göran Svensson (m) yrkar på återremiss av ärendet.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall behandlas i dag mot CarlGöran Svenssons (m) yrkande om återremiss och finner att nämnden beslutar
enligt Carl-Göran Svenssons (m) yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare
beredning. Sökanden uppmanas ta upp en diskussion med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Näringslivsenheten ang. möjligheten att inom fastigheten hitta
annan lämpligare plats komplementbyggnaden.
_____

2001-05-09

Tegelgården Glas & Keramik AB
Karl Nilsson
Inez och Ingemar Helgesson
Akten

37

4992/00

§ 205
Tillfälligt lov för nybyggnad av ”gårdsbyggnad” på fastigheten Lupinen 12
Sökande. Tegelgården Glas & Keramik AB, Lyckebyvägen 15, 371 63
LYCKEBY
Handlingar: Ansökan (2000-12-20), ritning, situationsplan, skrivelse från grannar
(2 st), skrivelse från sökande (2001-04-02), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en detaljplan vari det bland annat införts en
bestämmelse som ej ger byggrätt på den nu föreslagna byggplatsen. Vid
granskningen av ärendet noteras att man avser flytta en befintlig byggnad från
annan fastighet till den nu aktuella tomtplatsen. Förslaget överensstämmer med
den begäran om detaljplaneändring som miljö- och byggnadsnämnden på
sökandens begäran godtagit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja tillfälligt bygglov intill det planen vunnit laga kraft, dock längst för en
tid av tre år varvid föreskrives:
att eldning icke tillåtes ske i den nu aktuella gårdsbyggnaden,
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag
på kontrollplan och kvalitetsansvarig inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-05-09

Nivå Bar Casino Stekhus
Akten

38

79/01

§ 206
Förlängning av tillfälligt bygglov för veranda med fem år på fastigheten
Magistraten 16
Sökande: Nivå Bar Casino Stekhus, Stortorget 14, 371 34 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-01-09), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Tidigare beslut: 2001-02-07, § 66
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som ej medger att så kallad gatumark bebyggs.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid ett flertal tillfällen sedan 1982 utnyttjat sin
möjlighet att förlänga tillfälligt bygglov, som nämnden kan göra 3 gånger. Planoch byggnadslagen förutsätter att om en förlängning fortfarande är aktuell efter tre
förlängningar (3 x 5 = 15 år) kan åtgärden ej anses som tillfällig utan skall prövas
via en ny detaljplan.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens
beslutsförslag att avslå ärendet och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig.
Detta har sökanden inte utnyttjat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen, med hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens
tidigare beslut/besked i ärendet, till att den ej överensstämmer med gällande
detaljplan, samt att dess utformning ej överensstämmer med Plan- och
byggnadslagens krav på anpassning/utformning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-05-09

Fastighetsbolaget PBA AB
Akten

39

1849/01

§ 207
Tillbyggnad av affärscentrum på fastigheten Mo 1:210
Sökande: Fastighetsbolaget PBA AB, Stortorget 10, 371 34 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-03-20), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en detaljplan vari det bland annat införts en
bestämmelse som begränsar tillbyggnadsmöjligheterna mot norr. Avsikten är
att göra en tillbyggnad som sträcker sig cirka 4 meter in på det område som ej
får bebyggas bland annat för att åstadkomma en ny entré och bättre invändig
planlösning av livsmedelsbutiken. Förslaget avviker från gällande detaljplan i
en sådan liten omfattning att några grannar/sakägare ej anses som berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen och medge avvikelse från planen, då den är att anses
som mindre och ej kan försvåra planens genomförande, varvid föreskrives:
att en brandskyddsdokumentation omgående inlämnas, dock senast före byggstart,
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag
på kontrollplan och kvalitetsansvarig inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-05-09

Jörgen Centerman
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

40

1033/01

§ 208
Nybyggnad av garage på fastigheten Möcklö 3:8
Sökande: Jörgen Centerman, Sävmerstrasse 68, CH-8800 THALWIL, SCHWEIZ
Handlingar: Ansökan (2001-02-12), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten får anses belägen inom ett område där endast Plan- och Bygglagens
generella regler gäller, utöver detta gäller förordnande för skydd av landskapsbilden (tidigare 19 § naturvårdslagen) samt strandskydd enligt miljöbalken kap 7
§§ 13 och 14.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att dels bevilja bygglov, dels medge dispens från strandskyddet då tomten redan är
hävdad, samt föreskriva:
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas och
då det avslutas,
att innan arbetena påbörjas skall länsstyrelsens beslut avseende § 19 Naturvårdslagen, i dess tidigare lydelse, föreligga, samt
att utvändig färgsättning sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-05-09

Akten

41

2712/00

§ 209
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Möcklö 4:3
Sökande: Mats Nilsson, Sköndalsvägen 126, 128 68 SKÖNDAL
Överklagat beslut: Miljö- och byggnadsnämnden 2001-01-10, § 29
Länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut enligt ovan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-05-09

Lisbeth Wellbring
Akten

42

1444/01

§ 210
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt uthus på fastigheten
Möcklö 10:6, avst fr
Sökande: Lisbeth Wellbring, Ö Möcklö, 373 02 RAMDALA
Handlingar: Ansökan (2001-02-23), ritning, karta, komplettering från sökande
(2001-03-28), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den aktuella tomtplatsen är belägen inom ett område där endast Plan- och
Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att mark skall
användas till det den är mest lämpad för, vilket bland annat innebär att de allemansrättsliga intressena skall vägas mot den enskildes. Den föreslagna platsen är
också belägen inom ett område som enligt gällande kommunöversikt utlagts som
ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Utöver detta gäller
förordnande jämlikt § 19 enligt den tidigare naturvårdslagstiftningen.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 02.05.2001 företagit syn på
platsen och därvid uttalat sig positiva till en lokalisering.
Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka framställningen/lokaliseringen under förutsättning att VA-frågan kan
lösas,
att länsstyrelsens beslut enligt § 19 Naturvårdslagen i dess tidigare lydelse
föreligger, samt
att byggnadernas utformning, storlek och färgsättning utföres enligt byggnadstraditionen på platsen.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-05-09

Hermine Plantin
Akten

43

2296/01

§ 211
Förhandsbesked om ändrad användning av fastigheten Västra Nättraby 6:6
Sökande: Hermine Plantin, Vallgatan 28 A, 371 30 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-04-11), tomtkarta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en detaljplan vari det bland annat införts en
bestämmelse som begränsar användningssättet till ”centrumändamål” ( C ).
Avsikten är att använda byggnaden för skolverksamhet, vilket icke omfattas av
den byggrätt för centrumändamål som planen givit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med gällande detaljplans bestämmelse om vad slags verksamhet som får bedrivas inom fastigheten.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Eolus Vind AB
Akten

44

255/01

§ 212
Uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Olsäng 20:4
Sökande: Eolus Vind AB, Blåbärsvägen 2, 283 43 OSBY
Handlingar: Ansökan (2001-01-19), ritning, intyg från Försvarsmakten, karta,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten/byggplatserna är belägna inom ett område där endast Plan- och
Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att platsen skall
bedömas med utgångspunkt från dess lämplighet för avsett ändamål, sett ur ett
allmänt perspektiv. Området har viss betydelse för det rörliga friluftslivet även
om det inte klassats som av riksintresse.
Avsikten är att uppföra två master i anslutning till det/den plats där miljö- och
byggnadsnämnden och Länsstyrelsen tidigare har ansett att en lokalisering är
lämplig.
Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till framställningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen varvid föreskrives:
att Länsstyrelsens beslut/medgivande föreligger avseende miljöprövningen,
att verken utföres så att bullernivåerna utomhus ej överskrider 40 dB (A) nattetid
resp. 50 dB (A) dagtid intill de närmast belägna bostäderna, samt
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
Karl-Göran Svensson (m) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-05-09

Karlskrona kommun/fastighetsavd.
Akten

2080/01

§ 213
Tillbyggnad av kontorshus på fastigheten Psilander 58, hus 1
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

45

2001-05-09

Lyckeby Trädgårdsförening
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

46

1842/01

§ 214
Nybyggnad av förråd på fastigheten Lyckeby 3:1
Sökande: Lyckeby Trädgårdsförening, Ålyckevägen 10, 371 62 LYCKEBY.
Handlingar: Ansökan (2001-03-20), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där Planoch Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att all ytterligare
förtätning skall ske med stöd av detaljplan. Vidare noteras att platsen intill Lyckebyån är belägen inom ett område för vilket strandskydd enligt Miljöbalkens kap. 7,
§§ 13 och 14 råder. Inom ett sådant område får byggnader och anläggningar inte
uppföras eller ändras, om det innebär att allmänhetens tillträde till området försvåras eller om växter och djurs livsbetingelser försämras i väsentlig grad.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen och medge strandskyddsdispens, då en byggnad på
den föreslagna platsen i anslutning till kolonilotterna, inte kan anses förhindra
eller negativt påverka allmänhetens tillgång till stranden, varvid föreskrives:
att byggnaden ej får hävda större yta än vad byggnaden själv upptar,
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att utsättningen/placeringen sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
samt
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-05-09

Sixten Nilsson
Akten

47

1685/01

§ 215
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sandhamn 9:5
Sökande: Sixten Nilsson, Ljungåsvägen, 370 42 TORHAMN
Handlingar: Ansökan (2001-03-13), karta, beslut från Vägverket (2001-03-15),
grannemedgivande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tomtplatsen är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att
en förtätning bör komma till stånd först när en detaljplan föreligger. Den föreslagna tomtmarken är belägen inom ett område som enligt kommunöversikten utlagts
som ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet.
Vid besök på platsen har det konstaterats att det är möjligt/lämpligt att lokalisera
en byggnad på platsen då tomtplatsen synes utgöra en naturlig fortsättning av randbebyggelsen längs kustvägen 751.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen varvid föreskrives:
att byggnadens läge och utformning anpassas till byggnadstraditionen på platsen,
att innan bygglov sökes bör tillstånd sökas av vägverket för en eventuell
byggnation/placering närmare vägen än 12 meter, samt
att innan bygglovsansökan inlämnas skall tillstånd föreligga för enskilt avlopp.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-05-09

Cecilia Jerrhag
Akten

48

3157/00

§ 216
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sandryd 1:86
Sökande: Cecilia Jerrhag, Valhallavägen 14 B, 371 41 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-08-22), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område som gränsar till en sammanhållen bebyggelse med anslutning till det kommunala VA-nätet. Den föreslagna byggplatsen är belägen inom ett område, som enligt gällande kommunöversikt utlagts som ett område där det rörliga friluftslivet klassats som av riksintresse,
samt där endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller.
Tidigare beslut: 2000-10-11, § 343
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens
beslutsförslag att avslå ärendet och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig.
Detta har sökanden inte utnyttjat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ärendet, med hänvisning till vad som tidigare anförts.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-05-09

Lennart Svensson
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

49

1686/01

§ 217
Nybyggnad av gäststuga på fastigheten Senoren 4:26
Sökande: Lennart Svensson, Törnevalla prästgård, 590 62 LINGHEM
Handlingar: Ansökan (2001-03-13), ritning, situationsplan, grannemedgivande,
karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där endast
Plan- och Bygglagens generella regler gäller. Vidare är fastigheten belägen inom ett
område för vilket strandskydd enl. Miljöbalkens kap. 7, §§ 13 och 14 råder. Inom ett
sådant område får byggnader och anläggningar inte uppföras eller ändras, om det innebär att allmänhetens tillträde till området försvåras eller om växter och djurs livsbetingelser försämras i väsentlig grad. Fastigheten är även belägen inom ett område som
omfattas av förordnande för skydd av landskapsbilden enligt § 19 Naturvårdslagen i sin
tidigare lydelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov och strandskyddsdispens, då byggnaden avses uppföras på en redan
väl hävdad tomt, varvid föreskrives:
att arbetena ej får påbörjas förrän Länsstyrelsens beslut avseende § 19 Naturvårdslagen, i sin tidigare lydelse, föreligger,
att byggnaden placeras mer än 4,5 meter från grannes (Senoren 4:21) gräns i söder,
samt
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-05-09

Rolf och Birgitta Ljungqvist
Akten

50

1272/01

§ 218
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Senoren 10:15
Sökande: Rolf och Birgitta Ljungqvist, Lärkvägen 5, 373 00 JÄMJÖ
Handlingar: Ansökan (2001-02-12), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område där endast Plan- och Bygglagens generella
regler gäller, vilket bland annat innebär att mark skall användas till det den är bäst
lämpad för. Fastigheten är belägen cirka 80 meter från stranden inom ett område för
vilket strandskydd enligt Miljöbalkens kap. 7, §§ 13 och 14 råder. Inom ett sådant
område får byggnader och anläggningar inte uppförs eller ändras, om det innebär att
allmänhetens tillträde till området försvåras eller om växter och djurs livsbetingelser
försämras i väsentlig grad. Vidare noteras att tomten är belägen inom ett område som
enligt kommunöversikten klassats som av riksintresse för det rörliga friluftslivet och
som även är berört av förordnande för skydd av landskapsbilden enligt § 19 Naturvårdslagen i dess äldre lydelse.
Ansökan avser att ytterligare förlänga de förhandsbesked som erhållits 1991, 1993,
1994 , 1997 och 1999. Det vill säga att det nu passerat mer än 10 år sedan miljö- och
byggnadsnämnden med viss tvekan tillstyrkt lokalisering på platsen.
Byggnadsinspektör Lars Löwenadler redogör för ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen om ytterligare förlängning av förhandsbesked efter det att
sökanden givits möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande över beslutet, då den ej
överensstämmer med intentionerna i Plan- och byggnadslagen eller kommunöversikten,
att mark skall användas till det den är bäst lämpad för, vilket i detta fall innebär att marken förblir allemansrättsligt tillgänglig för det rörliga friluftslivet och att landskapsbilden förblir intakt.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Lennart Johansson
Akten

51

2923/00

§ 219
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 – 3 enbostadshus på fastigheten Senoren
32:1
Sökande: Lennart Johansson, Västernäs, Senoren 32, 373 02 RAMDALA
Handlingar: Ansökan (2000-07-24), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att
en förtätning endast kan komma till stånd vid en detaljplaneprövning. Detta
innebär bland annat att etableringen prövas mot Naturresurslagen och Miljöbalken.
Platsen har enligt gällande kommunöversikt utlagts som ett område där det råder
förordnande enligt § 19 Naturvårdslagen enligt tidigare lydelse. Vidare har noterats
att platsen är av riksintresse för det rörliga friluftslivet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med Plan- och Byggnadslagens krav på planläggning, vari bland annat Naturresurslagen och Miljöbalkens krav på att mark skall användas på ett sådant sätt som den är mest lämpad
för och att den ej försvårar för det rörliga friluftslivets intressen/tillgänglighet
kommer till prövning.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Glockgruppen Arkitekter AB
Akten

52

1473/01

§ 220
Förhandsförfrågan angående ev sammanläggning på fastigheten Skavkulla
1:32 och 1:34
Sökande: Glockgruppen Arkitekter AB, Köpmangatan 30, 111 31 STOCKHOLM
Handlingar: Ansökan (2001-02-26), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-04-02, § 162.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 02.05.2001 företagit syn
på platsen och ställt sig positiva till framställningen men innan slutligt ställningstagande skall berörda sakägares yttranden ha inhämtats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för inhämtande av
yttranden från berörda grannar.
_____

2001-05-09

Peter Andheim
Akten

53

541/01

§ 221
Förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av garage
på fastigheten Skavkulla 1:35
Sökande: Peter Andheim, Skavkulla, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2001-02-07), ritningar, situationsplan, fotografier,
grannemedgivanden, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-04-02, § 163
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 02.05.2001 företagit syn på
platsen.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar den tillåtna byggarean till 100 kvm i huvudbyggnaden och 40 kvm i uthus.
Man avser nu att uppföra en i praktiken ny huvudbyggnad genom att bygga till
den befintliga på cirka 96 kvm med 46 kvm, till sammanlagt 142 kvm, varav cirka
15 kvm är öppenarea. Vidare avses ett garage uppföras på cirka 42 kvm, vilket
innebär att den sammanlagda uthusarean på tomten kommer att uppgå till cirka 79
kvm. Förslaget innebär även att man bygger på huset med ytterligare en våning
med ett tak som utformas som ett mansardtak med takvinklarna 45 respektive 15
grader.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med gällande detaljplans krav på största tillåtna byggnadsarea och ej heller kan anses uppfylla kravet
på god utformning genom det föreslagna valet av tak.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Inge Svensson
Akten

54

1955/01

§ 222
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Skavkulla 1:51
Sökande: Inge Svensson, Fregattgatan 29, 371 36 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-03-23), ritning, situationsplan, karta, fotografier,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar den tillåtna byggarean till 100 kvm i huvudbyggnaden.
Avsikten är nu att bygga till huvudbyggnaden så att den totala byggnadsarean
uppgår till cirka 115 kvm, varav cirka 36 kvm utgör s.k. öppenarea.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen och medge avvikelsen då den är att anse som mindre
och ej kan försvåra planens realiserande, varvid föreskrives:
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag
på kontrollplan och kvalitetsansvarig inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-05-09

Kulturnämndens arbetsutskott
Länsstyrelsen
Blekinge museum
Stumholmens samfällighetsförening
Brf Kungshall
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

55

1385/01

§ 223
Uppförande av lekskulptur på fastigheten Stumholmen 1:2
Sökande: Kulturnämnden, Karlskrona kommun, 371 83 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-02-20), ritning, situationsplan, yttrande från Blekinge
museum, (2001-03-15), kompletterande skrivelse från sökande (2001-02-23),
yttrande från Brf Kungshall (2001-03-24), yttrande från Stumholmens samfällighetsförening (2001-03-27), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-04-02, § 164.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 02.05.2001 företagit syn
på platsen och föreslagit att inbjuda till ett samrådsmöte på Stumholmen för att
diskutera ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra till arbetsutskottet att inbjuda berörda parter till en hearing på
Stumholmen i direkt anslutning till nästa arbetsutskott den 6 juni 2001.
_____

2001-05-09

Mikael Johansson och Anne-Lee Claesson
Akten

56

1744/01

§ 224
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Stålemara 1:7
Sökande: Mikael Johansson och Anne-Lee Claesson, Stålemara, 370 45
FÅGELMARA
Handlingar: Ansökan (2001-03-14), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Tomtplatsen är belägen inom ett område med en utspridd bebyggelse längs med
kustvägen 751, där endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket
bland annat innebär att marken skall användas till det den mest är lämpad för, sett
ur ett allmänt perspektiv. Enligt den fördjupade översiktsplanen för skärgården
ingår den föreslagna byggplatsen i ett område som har klassats som av Riksintresse
för naturvården.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med principerna i Planoch Byggnadslagens kap. 1, 2 och 3, vari bland annat stadgas att de allmänna
intressena skall vägas mot den enskildes, samt att en byggnad skall inplaceras i
landskapsbilden så att den ej upplevs som störande. Vidare strider ansökan mot
intentionerna i Naturresurslagen och Miljöbalkens kap. 3, då platsen har betydelse
ur allemansrättslig naturvårdssynpunkt genom riksintresset.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Christer Johansson
Akten

57

1790/01

§ 225
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Säby 25:2,
avst fr
Sökande: Christer Johansson, Säby, 373 02 RAMDALA
Handlingar: Ansökan (2001-03-16), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område med en bebyggelsesituation där endast
Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att marken
skall användas till det den är mest lämpad för. Fastigheten gränsar även till ett
område för vilket strandskydd enl. Miljöbalkens kap. 7, §§ 13 och 14 råder. Inom
ett sådant område får byggnader och anläggningar inte uppföras eller ändras, om
det innebär att allmänhetens tillträde till området försvåras eller om växter och
djurs livsbetingelser försämras i väsentlig grad. Enligt gällande kommunöversikt är
platsen klassad som av riksintresse, för såväl kultur-och naturminnesvården, som
det rörliga friluftslivet. Området är också klassat som ekologiskt intressant.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet, då den dels ej överensstämmer med Plan- och
Byggnadslagens krav på att mark skall användas till det den är mest lämpad för,
dels till kommunöversiktens intentioner att ej inkräkta på riksintressena.
_____
På grund av jäv deltar ej Karin Brunsberg (m) i beredning och beslut i detta ärende.
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Lars-Erik Nilsson
Claes Björkman
Lilian Ljungberg
Akten

58

2283/00

§ 226
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Tjurkö 1:19
Sökande: Lars-Erik Nilsson, Ugglegatan 24, 216 17 LIMHAMN
Handlingar: Ansökan (2000-05-31), tomtkarta, skrivelser från grannar,
Länsstyrelsens beslut (2001-13-16), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil
A.
Tidigare beslut: 2000-10-11, § 352. Beslutet har överklagats och Länsstyrelsen har
den 16.03.2001 upphävt beslutet och överlämnat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för ny behandling.
Fastigheten är belägen vid Herrgården på den nordvästra delen av Tjurkö inom en
sammanhållen bebyggelse och enligt översiktsplanen för Karlskrona kommun,
inom ett område betecknat som av riksintresse för kulturminnesvården. För
området gäller även strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap 16 § miljöbalken.
I dag finns på fastigheten ett bostadshus samt två uthusbyggnader och tomten är i
sin helhet ianspråktagen/hävdad.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat negativa förhandsbesked 1994
och 2000 för att på platsen uppföra tre stycken fritidshus, med motiveringen att
framställningen stred mot 2 kap 1,2 och 3 §§ i Plan- och Byggnadslagen, vari
bland annat stadgas att avlopp måste kunna ordnas. Dåvarande miljökontoret hade
i utredning konstaterat att risk för framtida VA-problem förelåg om bebyggelsen
förtätades ytterligare. Ansökan avslogs med hänvisning, dels till miljökontorets
yttrande, dels till att fastigheten ingår i ett område av riksintresse för kulturminnesvården och dels efter länsantikvariens yttrande.
Den nu inlämnade ansökan avser att på rubr. fastighet uppföra två stycken
fritidshus. Ett förslag till godkänd avloppsanläggning föreligger. Miljö- och
byggnadsnämndens arbetsutskott har vid besök på platsen funnit att en förtätning
på fastigheten är möjlig, då tomten är väl hävdad och därmed ej kan påverka de
allemansrättsliga/riksintressena samt att det numer föreligger en godkänd
avloppsanläggning på fastigheten.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, och då inkommit
med yttranden vari man bland annat påtalar att sjöutsikten kan påverkas negativt,
samt att en ev. ny bebyggelse måste anpassas till bebyggelsen på platsen vad gäller
läge och utformningen.

2001-05-09

59

§ 226 (forts.)
Kurt Lindman (v) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen då den inte negativt kan anses inverka på riksintresset,
strandskyddet, eller grannars rätt, varvid föreskrives:
att Länsstyrelsens beslut avseende strandskyddet och att länsantikvariens yttrande
avseende byggnadernas utformning, läge och materialval föreligger innan bygglov
sökes/inlämnas.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-05-09

Anders Hallenberg
Akten

339/01

§ 227
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra fritidshus/stugor på fastigheten
Jämjö-Torp 1:5
Sökande: Anders Hallenberg, Hallarum, 373 00 JÄMJÖ
Handlingar: Ansökan (2001-01-25), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Magnus Larsson ( c ) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

60

2001-05-09

Benny och Inger Rasmusson
Akten

61

4026/00

§ 228
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Torstäva 15:5, tomt 22
Sökande: Benny och Inger Rasmusson, Fänkålsgatan 12 A, 371 52
KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-11-01), ritning, situationsplan, karta, granneintyg,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten/tomten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat
införts en bestämmelse som begränsar, dels den tillåtna byggarean till 80 kvm i
huvudbyggnaden och 20 kvm i uthus, dels byggrätten intill den norra tomtgränsen
intill ett avstånd av 6 meter, s.k. prickmark.
Avsikten är att bygga till den befintliga huvudbyggnaden, som uppmätts till cirka
67 kvm med cirka 23 kvm till cirka 90 kvm. Den föreslagna norra tillbyggnaden på
cirka 4 kvm är i sin helhet placerad på mark som ej får bebyggas. Förslaget redovisar även två komplementbyggnader som uppmätts till cirka 24 resp. 50 kvm, det
vill säga sammanlagt cirka 74 kvm.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med den gällande
detaljplanens bestämmelse om vad för mark som får bebyggas och vad gäller
tillåten uthusarea, i en sådan omfattning att avvikelsen ej kan anses som mindre.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Utlängan Vind AB
Akten

62

4673/00

§ 229
Uppsättande av två mätmaster på fastigheten Utlängan 1:4, 1:5, 1:6 och 1:3
Sökande: Utlängan Vind AB, Hötorget nr 1, 682 30 FILIPSTAD
Handlingar: Ansökan (2000-12-04), karta, medgivande från fastighetsägarna på
Utlängan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
De aktuella platserna är belägna inom ett område där endast Plan- och Bygglagens
generella regler gäller och förordnande för skydd av landskapsbilden (tidigare § 19
Naturvårdslagen). Platserna är även belägna inom ett område för vilket strandskydd enligt Miljöbalkens kap. 7, §§ 13 och 14 råder. Inom ett sådant område får
byggnader och anläggningar inte uppföras eller ändras, om det innebär att allmänhetens tillträde till området försvåras eller om växter och djurs livsbetingelser
försämras i väsentlig grad.
Enligt ansökan avses masterna placeras så långt från bebyggelse att några sakägare
ej kan anses föreligga.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen för en tid av tre år varvid föreskrives:
att Länsstyrelsens dispensbeslut avseende landskapsbildsskyddet och ev
strandskydd föreligger före byggstart.
______

2001-05-09

Stefan Landström
Akten

63

5068/00

§ 230
Förhandsbesked/bygglov för ändrat användningssätt samt nybyggnad av
enbostadshus och garage på fastigheten Verkö 3:16
Sökande: Stefan Landström, Stora Möllebacksgränd 7 B, 371 34 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2000-12-22), ritning, grannemedgivande, skrivelser (200103-29 och 2001-04-19), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil. A.
Carl-Göran Svensson (m) och Kurt Lindman (v) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligt avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
företa syn på platsen.
_____

2001-05-09

Kvarnoxen AB
Akten

64

2266/01

§ 231
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3:e förlängningen) på
fastigheten Verkö 3:109
Sökande: Kvarnoxen AB, Erik Dahlbergsvägen 31, 374 37 KARLSHAMN
Handlingar: Ansökan (2001-04-09), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller.
Man avser nu förlänga ett positivt lokaliseringsbesked för tredje gången. Förslaget
innebär att ett befintligt fritidshus avses rivas och ersättas med två nya bostadshus.
Berörda grannar har hörts.
Arbetsutskottet har tillstyrkt framställningen.
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till framställningen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kurt Lindmans (v)
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att dels upplysa sökanden om att miljö- och byggnadsnämnden sannolikt icke
kommer att bevilja en etablering på platsen någon ytterligare gång, då man anser
att en förtätning på det nu aktuella sättet skall ske på planmässiga grunder,
att dels bevilja framställningen varvid föreskrives:
att tillstånd från markägaren och väghållaren föreligger för ordnande av tillfart,
att fastigheten anslutes till det gemensamma VA-nätet, alternativt i enlighet med
tidigare beslut, att tillstånd till att anordna enskilt avlopp skall föreligga innan
bygglov sökes
att byggnadernas läge, utformning och och färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att dispensbeslut avseende ”strandskyddet” föreligger från Länsstyrelsen.
_____

2001-05-09

65

Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-05-09

Stora Vörta AB
Akten

66

1865/01

§ 232
Förhandsbesked för nybyggnad av 3-4 enbostadshus på fastigheten Vrängö
1:25
Sökande: Stora Vörta AB, Stora Vörta, 370 24 NÄTRRABY
Handlingar: Ansökan (2001-03-21), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område i anslutning till redan detaljplanelagd
mark, som bedömes utgöra en sammanhållen bebyggelse där endast Plan- och
Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att all förtätning
skall prövas via detaljplan. Enligt kommunöversikten är det föreslagna området
beläget inom ett ”planeringsområde” i anslutning till Nättraby tätort.
Förslaget innebär att man avser bebygga en bergplatå som sluttar brant mot norr
och Kyrkvägen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet, då den varken överensstämmer med Plan- och
Byggnadslagens krav enligt kap 5 på detaljplan, eller kommunöversikten och dess
intentioner. Av den senare framgår också att en expansion av tätorten endast bör
tillkomma via detaljplaneprövning.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Magnus Gustavsson
Akten

67

1034/97

§ 233
Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på fastigheten Ytterön 1:60
Sökande: Magnus Gustavsson, Pl. 1734, 430 63 HINDÅS
Handlingar: Ansökan (1997-07-03), karta, Regeringsrättens beslut (2001-02-15),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Regeringen upphäver miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 september 1998,
§ 251 och överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för ny behandling.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att
all nytillkommande bebyggelse som bedömes få en omgivningspåverkan, ej skall
komma till stånd utan stöd av detaljplan. Enligt gällande kommunöversikt och den
fördjupade översikten över skärgården, är den nu aktuella fastigheten belägen inom
ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Enligt denna ”skärgårdsöversikt” skall det inom den norra delen av Ytterön, som inte berörs av Natura 2000
och riksintresset för naturvård, vara möjligt att lokalisera en s.k. ”ekoby”. Av
samma översikt framgår också att det inom området finnes brist på färskvatten,
eftersom den visar på behovet av att få nyttja en militär vattentäkt i södra delen av
området.
Miljö- och byggnadsnämnden och Länsstyrelsen har ansett att den aktuella
förtätningen ej skall komma till stånd, ett ställningstagande som Regeringen
upphävt då man anser att det inte tillräckligt klart framgår varför marken är
olämplig att bebygga.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av vad som anförts i samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, avslå
framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med skriftligt
yttrande över beslutet, då framställningen ej överensstämmer med Plan- och Byggnadslagens kap 5, vari stadgas att en byggnation som har en betydande omgivningspåverkan skall regleras genom detaljplan.
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00

2001-05-09

Bengt Karlsson
Akten
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1274/01

§ 234
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Öljersjö 3:16
Sökande: Bengt Karlsson, Annebovägen 15, 371 31 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-02-13), situationsplan, tillståndsbevis VA, karta,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att
all förtätning i området skall prövas via detaljplan och marken användas till det
den bäst är lämpad för.
Förslaget innebär att man vill bygga i ett andra led i ett skogsparti som synes något
vattensjukt. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare i området avslagit liknande
framställningar med hänvisning till den förtätade bebyggelsesituationen och
därmed sammanhängande VA-problem som bör lösas för området i sin helhet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med
skriftligt yttrande över beslutet, då den ej överensstämmer med Plan- och Byggnadslagens krav på att en förtätning av en sammanhållen bebyggelse ej får komma
till stånd utan att först prövas via en detaljplaneprocess, vari bland annat problemen med VA-frågorna belyses/löses.
_____
OBS! Endast förslag till beslut.
Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt behandlat
ärendet. De översända handlingarna innehåller alltså endast ett förslag till beslut.
Om Ni önskar yttra Er i ärendet innan detta tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, bör detta ske inom två veckor från mottagandet av detta förslag
till beslut.
Förfrågningar i detta ärende, besvaras av bygglovhandläggare Lars Löwenadler, tel
0455-30 33 56, måndag-fredag 09.00-11.30 och 13.00-15.00
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Övriga frågor
§ 235
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 02.04.2001, § 141, om regler för
planstipendiet där det bl.a. framgick att stipendiet skulle utdelas vid nämndens
oktobersammanträde. Efter samråd med Högskolan ändras tiden för utdelningen
till nämndens novembersammanträde eller efter annan överenskommelse med
Högskolan.
Kurt Lindman (v) ställer fråga om bidrag som kan sökas hos Miljödepartementet.
Är det något som kommunen utnyttjar? Svar emotses till nästa sammanträde.
Kurt Lindman (v) tar med anledning av artikel i dagspressen upp frågan om
blyhalten i grus på Sturkö. Redovisning emotses till nästa sammanträde.
Magnus Larsson ( c ) informerar om utdelning av miljöpriset. Om möjligt kommer
miljöpris för år 2000 att utdelas i höst, förslagsvis i oktober. Priset kommer att
inriktas på insatser inom vattenvård. Annonser kommer i lokalpressen samt på
kommunens hemsida.
_____
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2001-06-13

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
13 juni 2001, kl 08.30 – 12.00 och 13.00-13.10.
Beslutssammanträde 14.00 – 15.10.

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Suppleanter

1

Gerthie Olsson (s)
Erik Karlsson (s)
Carl-Göran Svensson (m) ej § 262
Erik Gisslén (m) §§ 262, 266 - 278
Ewy Svensson (s)
Gert Olsson (s)
Katarina Möller (s)
Ulla Ohlsson (s)
Christina Olausson (m)
Karin Brunsberg (m) ej § 276
Eva Röder (fp) § 276
Kurt Lindman (v)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Magnus Larsson ( c ) kl 08.30-14.35 §§ 251 –265
Margareta Rodin (fp)
Hans-Olof Månsson (s)
Erik Gisslén (m) ej §§ 262, 266-278
Tommy Rönn (v)
Eva Röder (fp) ej § 276

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund
Hans Juhlin
Margareta Marken
Kenneth Gyllensting
Ola Swärdh (praktikant)
Birgitta Larsson, sekr

Malin Dahlberg
Mats H Johansson
Kerstin Johansson
Krister Gustafson
Gunhild Stoltz, Lantmät.

Utses att justera

Kurt Lindman

Justeringens plats och tid

Wämö Center, onsdagen den 20 juni 2001, kl 13.00.

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………..
Gerthie Olsson

Justerande

…………………………………….
Kurt Lindman

§§ 251 - 278

Tillkännagivandet av
justeringen har 20.06.2001
anslagits på kommunens
anslagstavla betygar
i tjänsten: Birgitta Larsson

2001-06-13
Kommunfullmäktige
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
JM AB
Ronnie Nilsson
Hyresgästföreningen
Föreningen Gamla Carlskrona
Blekinge Museum
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handikappnämnden
Karlskrona Naturskyddsförening
Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Omsorgsnämnden
Socialförvaltningen
Räddningstjänsten
Affärsverken

2

2734/00

§ 251
Detaljplan för kvarteret Stärkelsen 2 m fl (Lyckå strand), Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 17 april t o m den 15
maj 2001.
Förslaget innebär att en tidigare industrimiljö görs om till bostadsområde.
Fabriksbyggnaden ersätts med ett större bostadshus med ett trettiotal lägenheter.
Norra delen av området bebyggs med radhus i ett respektive två plan för att på så
sätt ansluta till kringliggande villor samt till flerbostadshusen på Kvarnhöjden. De
lägsta husen placeras närmast ån. Delar av bebyggelsen bevaras och rustas upp.
Det tidigare magasinet kommer att användas till garage samt förråd. Den s k
disponentbostaden har under en period inrymt stärkelsefabrikens laboratorium.
Huset byggs om till bostäder/gemensamhetslokaler eller ersätts med ett nytt
bostadshus av motsvarande storlek. Den tillhörande trädgården bevaras.
Planarkitekt Mats H Johansson informerar om ärendet och förslag till beslut, bil
A.
Karin Brunsberg (m), Erik Gisslén (m) och Katarina Möller (s) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan med
föreslagna kompletteringar för kvarteret Stärkelsen 2 m fl (Lyckå strand)),
Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____

2001-06-13

SKANSKA
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2773/00

§ 252
Redogörelse för programsamråd för Ingenjören 4 m fl (kasernområdet
Blåport m m), Karlskrona kommun, Blekinge län
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

3

2001-06-13

Kommunfullmäktige
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Vägverket
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4

4924/00

§ 253
Detaljplan för delar av fastigheterna Lyckeby 2:15 och 5:8,
Smådjurskliniken, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 6 april t o m
den 4 maj 2001.
Detaljplanen upprättas för att skapa planmässiga förutsättningar för pågående
markanvändning inom aktuellt område. Kommunen avser att sälja byggnaden
som enligt gällande detaljplan ligger på parkmark. För att försäljning skall
komma till stånd erfordras att planen ändras till avsett ändamål, smådjursklinik.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan för
delar av fastigheterna Lyckeby 2:15 och 5:8, Smådjurskliniken, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____

2001-06-13
Kommunfullmäktige
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Classe och Ulla Åström
Ingrid och Stig-Anders Glans
Anders och Erna Gylling
Benny och Margareta Carlsson
Hyresgästföreningen
Fastighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5

3381/00

§ 254
Detaljplan för del av Nättraby 23:1 m fl (Nättraby gamla vattentorn)
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 17 april t o m
den 15 maj 2001.
Gällande plan anger allmänt ändamål och parkområde. Vattentornet fyller inte längre
någon funktion och kommunen söker avyttra detsamma för lämpligt ändamål. Planen
syftar till att möjliggöra en avstyckning och försäljning av ett angränsat område som
skall kunna användas för bostad, handel och kontor.
Planarkitekt Malin Dahlberg föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Karin Brunsberg (m), Kurt Lindman (v) och Gert Olsson (s) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan för del
av Nättraby 23:1 m fl (Nättraby gamla vattentorn), daterad 2001-06-13.
_____

2001-06-13

Skärfva Förvaltnings AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6

3211/00

§ 255
Samrådsredogörelse; Detaljplan för del av Verstorp 2:23 (f d 2:14) (”Skärva
By”), Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Skärfva Förvaltnings AB har inkommit med en ansökan om att ett område utmed
Gamla Landsvägen (länsväg 679) i Nättraby, planläggs för bostäder och viss del
av verksamheter. Projektet syftar till att skapa en bymiljö som utformas med
tyngdpunkt på naturens förutsättningar, social aktivitet och trivsel. Målsättningen
är att uppnå en mångfasetterad miljö för boende, distansarbete, lek, friluftsliv m
m där bebyggelsen anpassas efter befintlig terräng och vegetation.
Planarkitekt Malin Dahlberg föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Erik Gisslen (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd.
_____

2001-06-13

7

Krister Gustafson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 256
Handlingsprogram Skärgården
Planarkitekt Krister Gustafson lämnar en redovisning beträffande handlingsprogrammet för Skärgården.
Carl-Göran Svensson (m), Gert Olsson (s), Erik Gisslén (m) och Kurt Lindman (v)
yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____

2001-06-13

Samhällsbyggnadsförvaltningen

8

2548/99

§ 257
Detaljplan för del av Gullbernapark, del av fastigheten Gullbernahult 1 m fl
Planarkitekt Kerstin Johansson redogör för bestämmelserna i rubr. detaljplan.
Carl-Göran Svensson (m) och Gert Olsson (s) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
I denna paragraf yttrar sig även Kurt Lindman (v).

2001-06-13

Affärsverken Karlskrona AB
Naturvårdsverket
Akten

9

2436/01

§ 258
Miljösanktionsavgift för Affärsverken AB, för att innan anmälan gjorts enl. 22 §
fo.1998:899, anlägger och driver fjärrvärmeanläggning med beteckning C i bil.
till nämnda förordning
I miljöbalkens 30 kap finns lagstiftat om miljösanktionsavgifter. Vidare gäller enligt
bilaga till fo. 1998:950 punkt 1:1 att verksamhetsutövare som underlåter att i förväg
anmäla planerad miljöfarlig verksamhet innan den anläggs eller verksamheten
påbörjas, skall betala en miljösanktionsavgift. För den aktuella verksamheten med
beteckningen C och SNI-kod 40-4, uppgår avgiften till 25.000 kronor. Summan skall
betalas till Naturvårdsverket på postgirokonto 95 39 64-4, eller bankgiro 5050-7730.
Affärsverkens anmälan inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 april 2001.
Anmälan inkom efter anmodan från samhällsbyggnadsförvaltningen som vid
tjänsteärende i området av en händelse upptäckt anläggningen. Anläggningen var då
redan uppförd och enligt uppgift från Affärsverken AB, var proveldning av pannan
redan inledd, innan anmälningshandlingarna kom samhällsbyggnadsförvaltningen till
del.
Affärsverken AB har beretts tillfälle att yttra sig.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-05-11 upprättat yttrande med förslag till
beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 30 kap 3 § och punkt 1.1 i bilaga till förordningen 1998:950, att en
avgift på 25.000 kronor skall uttagas av Affärsverken AB, med organisationsnummer
556049-4733, och adress Norra Smedjegatan 36, 371 23 Karlskrona, för nedanstående
överträdelse
-att innan anmälan gjorts anlägger eller driver fabrik, annan inrättning eller annan
miljöfarlig verksamhet, som i bilagan till fo. 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har beteckningen C (21 § 1)
-miljösanktionsavgiften skall enligt 30 kap 5 § betalas till Naturvårdsverket inom 30
dagar efter att verksamhetsutövaren tagit del av beslutet. Beslut om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som dom som har vunnit laga kraft.
_____
Bilaga: Hur man överklagar hos Miljödomstolen.

2001-06-13

Samhällsbyggnadsförvaltningen

10

25/01

§ 259
Miljöplan för Karlskrona kommun
Förslag till miljöplan har varit ute på intern remiss hos de olika kommunala
facknämnderna och förvaltningarna. Några aktörer inom miljöområdet har också fått
remissen. (Naturskyddsföreningen, LRF, Ö Blekinge Miljögrupp samt Kust- Ek- och
Ö-riket)
En sammanställning av remissvaren har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen
2001-06-07, bil A.
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
Efter de justeringar som den här remissrundan gett upphov till skall planen ställas ut
för granskning fram till den 15 september 2001. Enligt tidplanen föreslås den slutliga
versionen fastställas vid nämndens oktobersammanträde för att sedan behandlas av
kommunfullmäktige.
Carl-Göran Svensson (m), Gert Olsson (s) Kurt Lindman (v), Karin Brunsberg (m),
Magnus Larsson ( c ) samt Hans-Olof Månsson (s) yttrar sig.
Yrkanden
Kurt Lindman yrkar ändring under mål 7. Bara naturlig försurning, Kommunala
delmål, sista raden, ny lydelse: Kommunen verkar för att minst 50 % av skogen skall
utgöras av lövträd.
Karin Brunsberg (m) yrkar under samma punkt att lydelsen ändras till: Kommunen
verkar för en ökad lövandel i barrskogslandskapet.
Propositioner och beslut
Nämnden enas om att i sin helhet godkänna förslag med tillägg till miljöplan och efter
gjorda revideringar med undantag av mål 7.
Ordföranden ställer proposition på Kurt Lindmans (v) yrkande mot Karin Brunsbergs
(m) yrkande och finner att nämnden antar Kurt Lindmans (v) yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
1.

att i sin helhet godkänna förslaget till miljöplan för Karlskrona kommun med gjorda
ändringar
forts.

2001-06-13
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§ 259 (forts.)
2.

att sista raden i mål 7, kommunala delmål, ändras till: Kommunen verkar för att minst
50% av skogen skall utgöras av lövträd.

3.

att miljöplanen med gjorda ändringar ställes ut för allmän granskning t o m den 15
september 2001, samt

4.

att särskilt utskick sker till nämnder och förvaltningar, politiska partier samt
intresseorganisationer.
_____
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för Karin Brunsbergs (m) yrkande,

2001-06-13

Kommunfullmäktige (Ks 2001.73.460 och 2001.91.460 )
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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1852/01
1853/01

§ 260
Motionssvar: ”Gör Karlskrona till en GMO-fri kommun!”
Från Jan Johansson, Kristdemokraterna och Mats Olsson, Miljöpartiet har inlämnats
två likalydande motioner angående att göra Karlskrona till en GMO-fri kommun.
(GMO = genetiskt modi-fierade organismer). Motionerna är ett led i
Naturskyddsföreningens landsomfattande jordbrukskampanj. Likalydande motioner är under beredning i ett flertal
svenska kommuner.
Motionen utmynnar i tre att-satser, varav de två första behandlar kommunens upphandling av livsmedel och dessa skall bemötas av Upphandlingsenheten. Miljö- och
byggnadsnämnden har fått kommunledningsförvaltningens uppdrag att yttra sig över
den sista att-satsen, nämligen ”att Karlskrona kommun tar ett principbeslut på att man
inte vill se några odlingar med genetiskt modifierade organismer inom kommunen i
nuläget”.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-05-30 lämnat yttrande och förslag över
motionens tredje att-sats,
att motionen därmed är besvarad med:
Det finns ingen laglig möjlighet för kommunen att förbjuda odlingar med genetiskt
modifierade organismer, däremot bör kommunens principiella inställning i nuläget
vara att man inte skall uppmuntra några odlingar med genetiskt modifierade
organismer inom kommunen.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen:s att-sats 3 vara besvarad.
_____

2001-06-13

Kommunfullmäktige (Ks 2000.260.425)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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2330/00

§ 261
Motionssvar: Att förebygga tinnitus och hörselskador
Tommy Olsson och Jan Johansson föreslår i en motion att rekommendation för
högsta ljudnivå ska tas fram för arrangemang i offentliga lokaler. Miljö- och
byggnadsnämnden har erhållit motionen för yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har 2000-10-11, § 331, behandlat motionen.
Kommunledningsförvaltningen har återremitterat motionen till samhällsbyggnadsförvaltningen för förnyat yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-04-06 framtagit nytt förslag till yttrande,
bil A.
Socialstyrelsen har givit ut rekommendationer (SOSFS 1996:7) om lämpliga gränsvärden för musik av olika slag. De nivåer som rekommenderas som högsta nivåer är
100 decibel ekvivalent nivå och 115 decibel som maxljud. Barn och ungdom upp i
högstadiet är känsliga för extremt höga ljud, eftersom deras hörselorgan inte är helt
utvecklat.
Vid en nyligen utförd undersökning gjord på sjuåriga elever hade 13 % tinnitus,
ungdomar och äldre hade cirka 30 % tinnitus eller hörselskador, varav lärare står
för 25 %.
Lämplig information till arrangörer av musik, är att använda Socialstyrelsens häfte;
”Buller inomhus och höga ljudnivåer”.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
1.

att rekommendera arrangörer som anordnar offentliga tillställningar för barn och
ungdom upp till 16 år, att dessa ej utsättes för ljudnivåer överstigande 90 decibel
ekvivalent nivå och 100 decibel som maxljud samt att personer äldre än 16 år ej
utsättes för ljudnivåer överstigande 100 decibel ekvivalent och 115 decibel som
maxljud,

2.

att uppdra åt förvaltningen att skicka ut Socialstyrelsens informationshäfte om
”Buller inomhus och höga ljudnivåer” till de som arrangerar offentliga tillställningar
med musikarrangemang samt nämndens beslut i ärendet,

3.

att uppdra åt förvaltningen att utföra ljudkontroller i offentliga lokaler där det kan
förekomma tillställningar med höga ljudnivåer, samt
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att därmed anse motionen besvarad.

2001-06-13

Håkan Knutsson
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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3715/00

§ 262
Stukalagring på fastigheten Olsäng 9:15
I delegationsbeslut från 2000-10-19, förelades Håkan Knutsson, Abrahamsäng,
Fågelmara, att bortforsla eller flytta, alternativt sprida ut den gödselstuka som
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt vara olämpligt placerad ur miljösynpunkt,
och därför anmälningspliktig i enlighet med Miljöbalken 9 kap 6 §.
Knutsson hade till 2000-11-08 spridit gödseln på det fält den var placerad.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-04-26 yttrat sig i ärendet och lämnat förslag
till beslut, bil A.
Magnus Larsson ( c ), Kurt Lindman (v), Margareta Rodin (fp), Erik Karlsson (s) och
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1.

att godkänna de av Knutsson vidtagna åtgärderna, samt

2.

att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ärendet med de påföljder i enlighet
med miljöbalken och återkomma till nämnden i augusti 2001.
_____
I beredning och beslut i detta ärende deltar ej Carl-Göran Svensson (m).

2001-06-13
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§ 263
Delegationsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 13
juni 2001, § 263.
_____

2001-06-13
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§ 264
Skrivelser och rapporter
1. Kommunfullmäktige 2001-04-26, § 59; Balansförteckning över ej
besvarade motioner den 1 mars 2001
2. Kommunfullmäktige 2001-04-26, § 60; Svar på motion om miljön –
handelshamnens kajytor
3. Kommunfullmäktige 2001-04-26, § 65; Svar på motion om busshållplatsen Hörnet i Nättraby
4. Kommunstyrelsen 2001-05-08, § 77; Karlskrona – Den internationella
kommunen, handlingsplan för det internationella arbetet – samt Svar till
kommunrevisionen om granskning avseende kommunens EU-projekt
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2001-04-02; Byggnadsminnesförklaring av Bergqvistska gården på fastighen Wachtmeister 34 i
Karlskrona, Karlskrona kommun
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, Samråd 2001-04-18; Samråd enligt 12 kap
6 § miljöbalken angående utfyllnad för förvaring av sandficka m m inom
fastigheten Emmeryd 1:1 i Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2001-04-20; Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Skärva 1:6, Nättraby
socken, Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2001-04-23; Bidrag till renovering
fastigheten Skärfva 1:162 i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2001-04-24; Tillstånd att beträda
fågelskyddsområden i Blekinges skärgård
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2001-04-26; Tidsbegränsat tillstånd
enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall vid Bubbetorps
avfallsanläggning i Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2001-04-27; Ansökan om förvärvstillstånd (Husgöl 1:115)
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2001-04-29; Bidrag till renovering
av Bergqvistska gården på fastigheten kv Wachtmeister 34 i Karlskrona
kommun
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, Samråd 2001-05-03; Samråd enligt 12 kap
6 § miljöbalken angående breddning av väg vid Augerums kvarn i Karlskrona kommun
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14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2001-05-07; Fråga om betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap, 4 § Miljöbalken (planerade småbåtshamnen
vid Gullberna Park)
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2001-05-08; Överklagande av byggnadsnämndens beslut i fråga om ingripande enligt 10 kap plan- och bygglagen, fastigheterna Saleboda 1:161 och 1:162 i Karlskrona kommun
16. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2001-05-09; Överklagande av länsstyrelsens beslut rörande byggande inom det s.k. Gräsviksområdet,
fastigheten Grenadjären 1 i Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2001-05-17; Fråga om betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 § Miljöbalken (Flextronics International
Sweden AB, Verkö 3:25 och Stg 1530 A)
18. Lantmäterimyndigheten, Underrättelse 2001-05-07; Ledningsrättsåtgärd
avseende ledningar för vatten och avlopp i Allatorp, Karlskrona kommun
19. Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2001-05-14; Ansökan om
lagligförklaring av delar av ursprunglig brygga och tillstånd enligt
Miljöbalken att bibehålla ombyggd brygga tillhörande fastigheten Hasslö
1:245 men placerad på samfälld mark på östra sidan av Hasslö vid Södra
Horn i Karlskrona kommun, Blekinge län
20. 2: a åklagarkammaren i Malmö, beslut 2001-04-17; Otillåten miljöverksamhet genom brytande mot villkor. K G Karlsson. Förundersökningen
nedläggs
21. 2: a åklagarkammaren i Malmö, beslut 2001-04-17; Otillåten miljöverksamhet genom brytande mot villkor. J I Svensson. Förundersökningen
nedläggs
22. Tekniska nämnden, beslut 2001-03-27 § 38; Disposition av bank- och
postgirokonton
23. Samhällsbyggnadsförvaltningen, beslut 2001-05-15; Handläggning av
ärenden som rör fastigheten Lösen 4:9 i Karlskrona kommun
24. Kulturföreningen Carolus; Stadgar för Karlskrona kommunanställdas
Kulturförening i Karlskrona
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____
I anledning av skrivelser och rapporter yttrar sig Karin Brunsberg (m).

2001-06-13

Rake Kraft AB
Akten

18

2000/01

§ 265
Nedskräpning /upplag på fastigheten Augerum 13:5
Fastighetsägare: Rake Kraft AB, Öskevik, 713 94 NORA
Handlingar: Skrivelse (2001-03-27), situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fråga har väckts vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2001-02-07, §
87, om nedskräpning/upplag på rubr. fastighet. Med anledning av nämndens
agerande har besiktning utförts, varvid konstaterades att det fanns ett flertal
fordon (skrotbilar) uppställda på såväl fastighetens nordöstra som sydvästra del.
Vad gäller placeringen på den sydöstra delen noterades särskilt närheten till
Lyckebyån som är kommunens vattentäkt.
Enligt Miljöbalken och Plan- och Byggandslagens kap 3 § 17, skall bland annat
tomter/fastigheter hållas i så vårdat skick att störningar för miljön/omgivningen ej
uppkommer. Vidare krävs tillstånd att ha upplagsverksamhet enligt lagstiftningen
i Plan- och Byggnadslagen och Miljöbalken.
Fastighetsägaren har tillskrivits 2001-03-27.
Besiktning har företagits på fastigheten 2001-05-17 varvid noterades att det på
tomten skett erforderliga förbättringar.
Ulla Ohlsson (s) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare besiktning då det enligt
uppgift fortfarande står skrotbilar uppställda i närhet till Lyckebyån.
_____

2001-06-13

Göran Carlsson
Akten

19

1269/01

§ 266
Nybyggnad av garage på fastigheten Broccolin 13
Sökande: Göran Carlsson, Solgårdsvägen 9, 371 60 LYCKEBY
Handlingar: Ansökan (2001-02-12), ritning, situationsplan, revidering av ansökan
(2001-05-21), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-05-09, § 198.
Den aktuella fastigheten är belägen inom en detaljplan vari det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar byggrätten längs kvarteret intill sex meter (s.k.
prickmark). Vidare har noterats att byggrätten på fastigheten har begränsats till en
femtedel, vilket i detta fall innebär cirka 300 kvadratmeter. Någon särskild begränsning av tillåten uthusarea föreligger ej. Avsikten är att placera ett cirka 70
kvadratmeter stort garage på mark som ej får bebyggas. Noterats har att tomtens
nivåer medför att garagebyggnaden erhåller en hög sockel, alternativt att en
kraftig utfyllnad måste göras.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens
förslag att avslå ärendet och därmed givit sökanden möjlighet att yttra sig.
Detta har sökanden utnyttjat och då bland annat anfört att garagets yta minskats
ned till cirka femtio kvadratmeter och placeringen ändrats på sådant sätt att en
tillfredsställande lutning/höjdsättning sker. Placeringen på den s.k. prickmarken
är dock kvar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
dels medge avvikelsen från detaljplanen att placera delvis på mark som inte får
bebyggas, då någon utomstående ej kan anses som berörd och att denna placering
inte kan anses försvåra planens genomförande,
dels bevilja framställningen enligt det reviderade förslaget, varvid föreskrives:
att utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att lutningen på garagenedfarten ej överskrider 1:10,
forts.
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§ 266 (forts.)
att nivåskillnaden mot fastigheten/grönområdet i norr tages upp på den egna
tomten,
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett
förslag på kontrollplan och kvalitetsansvarig inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-06-13

Agneta och Per-Åke Roysson
Akten

21

4062/00

§ 267
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Färmanstorp
1:10
Sökande: Agneta och Per-Åke Roysson, Fermanstorp, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2000-11-02), reviderad situationsplan med skrivelse
(2001-03-21), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2000-12-12 § 425, 2001-02-07 § 61, 2001-03-07 § 117.
Den aktuella fastigheten är belägen inom ett område som bedömes utgöra en
sammanhållen bebyggelse där endast Plan- och Bygglagens generella regler
gäller. Vidare noteras att fastigheten är belägen inom ett område för vilket
strandskydd enligt Miljöbalkens kap. 7, §§ 13 och 14 råder. Inom ett sådant
område får byggnader och anläggningar inte uppföras eller ändras, om det innebär
att allmänhetens tillträde till området försvåras eller om växter och djurs
livsbetingelser försämras i väsentlig grad.
Vid granskningen av ärendet har bland annat noterats att miljö- och byggnadsnämnden tillstyrkt en lokalisering cirka 130 meter från stranden, dock under
förutsättning att berörda grannar ej har något att anföra mot förslaget. Noteras kan
även, att det öster om den nu föreslagna tomtplatsen är ett VA-projekt under
genomförande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen varvid föreskrives:
att byggnaden ges en utformning och detaljplacering som överensstämmer med
byggnadstraditionen på platsen,
att erforderlig strandskyddsdispens föreligger innan bygglov sökes,
att beslut avseende en godkänd avloppsanläggning föreligger.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-06-13

Kerstin Lönnbro
Akten

22

1794/01

§ 268
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 6:60
Sökande: Kerstin Lönnbro, Vitoxelgatan 20, 213, 63 MALMÖ
Handlingar: Ansökan (2001-03-16), situationsplan, karta, skrivelse från grannar
(2001-05-23), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tomtplatsen är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse som
är ansluten till det kommunala VA-nätet. Avsikten är att bebygga en tomt som
bedömes utgöra en naturlig komplettering av bebyggelsen på platsen. Enligt Planoch Byggnadslagen skall all förtätning ske genom en detaljplaneprövning, såvida
inte miljö- och byggnadsnämnden bedömer att ärendet ändå kan prövas. Vid en
sådan prövning utan detaljplan måste nämnden inhämta berörda
fastighetsägares/sakägares synpunkter innan beslut.
Berörda grannar har i princip godtagit etableringen, men anfört synpunkter på
befintlig vägs blivande underhållskostnader med mera, då den ej ingår i
vägsamfälligheten på Hasslö.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen varvid föreskrives:
att byggnadens placering och utformning anpassas till byggnadstraditionen på
platsen,
att fastigheten anslutes till det kommunala VA-nätet, samt
att tillfartsfrågan lösts med de berörda grannfastigheterna innan bygglov sökes.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-06-13

Hans Karlsson
Akten

23

1526/01

§ 269
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Horsaryd
1:16
Sökande: Hans Karlsson, Hammarbyvägen 34, 373 00 JÄMJÖ
Handlingar: Ansökan (2001-03-05), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område som ej utgörs av en sammanhållen
bebyggelse varför endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket
bland annat innebär att platsen skall bedömas som lämplig sett ur ett allmänt
perspektiv. Avsikten är att placera det nya huset i anslutning till ett befintligt,
varför någon allemansrättsligt intressant mark ej kan anses tagas i anspråk.
Noteras kan även att tomten som är något högre belägen än vägen är beväxt med
gles tallskog. Berörd granne är hörd. Möjligheter att lösa avloppsfrågan
föreligger.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen varvid föreskrives:
att byggnaden ges en sådan färg och form som är anpassad till
byggnadstraditionen på platsen,
att väghållarens godkännande till ny tillfart föreligger när bygglov sökes, samt
att tillstånd till anordnande av enskild avloppsanläggning föreligger innan
bygglov.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-06-13

Evert Mattisson
Akten

24

2435/01

§ 270
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 3:11
Sökande: Evert Mattisson, Sjötorp, 371 94 LYCKEBY
Handlingar: Ansökan (2001-04-26), medgivande från grannar, situationsplan,
karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom samlad bebyggelse i anslutning till en mindre grupp småhus
och enligt gällande översiktsplan för Karlskrona kommun, inom ett område
betecknat huvudsak jord- och skogsbruk. Enligt bedömning saknar platsen
allmänt intresse.
Sökanden avser att tillsammans med grannfastigheten utföra en gemensam
enskild avloppsanläggning.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka framställningen varvid föreskrives:
att tillstånd skall finnas att anordna enskild avloppsanläggning innan
byggnadsarbetena får påbörjas, samt
att byggnadens läge, färg och utformning sker i samråd innan bygglov medges.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-06-13

Affärsverken Karlskrona AB
Anita Wattmo
Rut Ohlsson
Akten

25

2287/01

§ 271
Till- och nybyggnad av kontorshus på fastigheten Nauckhoff 15
Sökande: Affärsverken Karlskrona AB, Box 530, 371 23 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-04-10), situationsplan, ritning, skrivelser från
grannar, 2 st (2001-05-21), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar byggrätten mot gatan i kvarterets nordöstra hörn.
Avsikten är att bebygga den del av fastighetens nordöstra hörn som ej får
bebyggas, varför berörda sakägare/grannar har givits möjlighet att yttra sig och då
anfört att förslaget innebär en försämrad utsikt från fastighetens balkonger och att
ljusinstrålningen drastiskt försämras.
Förslaget har på ett stadsmässigt sätt anpassats till såväl befintliga byggnader som
till gaturummet som genom förslagets försorg sluter kvarteret. Vidare noteras att
ett skyddsrum skall byggas som ett källargarage för att lösa de tillkommande
parkeringsbehoven.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
dels medge avvikelsen från planen, då den är att anses som mindre och förenlig
med planens intentioner att sluta kvarteret,
dels bevilja framställningen varvid föreskrives:
att utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att en brandskyddsdokumentation föreligger före byggstart, samt
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett
förslag på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-06-13

Musikrörelsen Rockverkstan
Akten

26

2451/01

§ 272
Om- och tillbyggnad av industribyggnad och ändrad användning på
fastigheten Nättraby 3:36
Sökande: Musikrörelsen Rockverkstan, Stationsvägen, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2001-04-27), ritning, situationsplan, grannemedgivande,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar användningssättet i det aktuella kvarteret till
bostadsändamål. Avsikten är att ändra den föregående användningen
industri/lager till samlingsutrymme för musik. Fastigheten är placerad i ett kvarter
med endast två fastigheter som är beläget i omedelbar anslutning till järnvägen
nordost om stationsområdet i Nättraby.
Förslaget har blivit föremål för brandgranskning med vissa erinringar.
Gert Olsson (s) och Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
dels medge avvikelsen från plan då den är att anse som ringa med utgångspunkt
för det användningssätt som byggnaden senast använts till
dels bevilja bygglov varvid föreskrives:
att en brandskyddsdokumentation omgående inlämnas, dock senast före
byggstart,
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan , som om möjligt åtföljs av ett
förslag på kontrollplan och kvalitetsansvarig inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-06-13

Thomas Thoresson
Akten

27

2162/01

§ 273
Nybyggnad av pumphus på fastigheten Skavkulla brygga
Sökande: Thomas Thoresson, Skavkulla, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2001-04-03), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar byggrätten längs stranden genom att området
utlagts som grönområde. Avsikten är att placera en pumpstation för ett
gemensamt avloppssystem i området i anslutning till Skavkulla brygga och inom
ett sådant område som utlagts till grönområde. Förslaget anses icke beröra några
grannar/sakägare.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
dels medge avvikelsen från detaljplanen då den är att anse som ringa och ej kan
försvåra planens genomförande,
dels bevilja framställningen varvid föreskrives:
att som tomt får endast ianspråktagas den yta som byggnaden upptar på marken,
samt
att byggnadens färg och höjdsättning sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-06-13

Anders Ericsson
Akten

28

2086/01

§ 274
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Säby 19:7
Sökande: Anders Ericsson, Säby, 373 02 RAMDALA
Handlingar: Ansökan (2001-03-29), situationsplan, karta, grannemedgivande,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger utanför samlad bebyggelse i anslutning till en mindre grupp småhus och enligt gällande översiktsplan för Karlskrona kommun, inom ett område
betecknat huvudsak jord- och skogsbruk, och enligt bedömning saknar platsen
allmänt intresse. Avsikten är att uppföra ett bostadshus i en våning med källare
alternativt inredd vind eller suterrängvåning med en byggnadsyta på marken av
cirka 145 kvadratmeter. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka framställningen varvid föreskrives:
att tillstånd skall finnas att anordna enskild avloppsanläggning innan
byggnadsarbetena får påbörjas, samt
att byggnadens läge, färg och utformning sker i samråd innan bygglov medges.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-06-13

Jan Olsson
Akten
Gösta och Ulla Egnér

29

2457/01

§ 275
Nybyggnad av fritidshus (ersättning av befintligt) på fastigheten Jämjö-Torp
1:22
Sökande: Jan Olsson, Lärkvägen 13, 373 00 JÄMJÖ
Handlingar: Ansökan (2001-04-30), ritning, situationsplan, karta,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område där endast Plan- och Bygglagens
generella regler gäller, vilket bland annat innebär att ägaren har rätt att bygga till
det ursprungliga huset utan att bygglov krävs. Vidare konstateras att tomten är
belägen inom ett område för vilket strandskydd enligt Mijöbalkens kap. 7 §§ 13
och 14 råder. Inom ett sådant område får byggnader och anläggningar inte
uppföras eller ändras, om det innebär att allmänhetens tillträde till området
försvåras eller om växter och djurs livsbetingelser försämras i väsentlig grad.
Inom ett sådant område krävs ej heller dispens för tillbyggnader.
Vid granskning av ärendet har bl a kunnat noteras att man under ärendets tidigare
hantering haft synpunkter på hur tillgängligheten längs stranden skall ökas, trots
att tomten var hävdad. I den nu aktuella ansökan har noterats att anordningarna
mellan stranden och byggnaden borttagits varför möjligheten att passera har
ökats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen då tomtplatsen
dels är att anse som en klart hävdad,
dels att den också är utan allemansrätt eftersom allmänhetens tillträde längs
stranden ej skulle förändras eller försvåras, varvid föreskrives:
att Länsstyrelsens beslut avseende ”strandskydd” erhålles,
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
______
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
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Pia Brunsberg
Akten
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542/01

§ 276
Nybyggnad av övernattningsstuga på fastigheten Torstäva 14:2, tomt nr 94
Sökande: Pia Brunsberg, Torstäva, 373 02 RAMDALA
Handlingar: Ansökan (2001-02-08), ritning, foto, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom detaljplan som föreskriver att den sammanlagda
bebyggelsen inte får uppta större areal än 60 kvadratmeter och att bostadshuset inte får uppta större areal än 50 kvadratmeter. Avsikten är att uppföra en
övernattningsstuga på 67 kvadratmeter.
I beslut som tidigare fattats av miljö- och byggnadsnämnden har inom det aktuella
området i flera fall medgivits byggytor av samma omfattning som den sökta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid föreskrives:
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och då
de avslutas.
_____
Karin Brunsberg (m) deltar ej i beredning och beslut i detta ärende.
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
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Affärsverken
Länsstyrelsen
Akten
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1308/01

§ 277
Anmälan om förbränning av RT-flis (returträflis) samt trädgårds/parkavfall vid
Gullberna Fjärrvärmeverk
Affärsverken har inkommit med en anmälan avseende ändring av bränslespecifikation
för Gullberna Fjärrvärmeverk. Anläggningen som idag har tillstånd till förbränning av
biobränslen, olja och gas vill nu påbörja förbränning av utsorterat RT-flis, dvs
rivningsavfall, träavfall från industrier och träemballage. Affärsverken vill också
förbränna det trädgårds- och parkavfall som lämnas in till Bubbetorps återvinningsstation.
Returträet (RT) sorteras redan ute på rivningsplatserna och företagen men kommer
också genomgå en sista sortering på Bubbetorp. Sorteringen på Bubbetorp sker med
hjälp av en arbetsmaskin med gripklo. Också flisningen av returträet och
trädgårds/parkavfallet kommer ske på Bubbetorp.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-06-05 yttrat:
att anmälan om förbränning av RT-flis inte är en ändring som kan inrymmas i
nuvarande tillstånd utan kräver särskilt tillstånd från länsstyrelsen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att förbränning av RT-flis ej får påbörjas förrän länsstyrelsens tillstånd meddelats,
att förbränning av trädgårds/parkavfall kan godtagas inom ramen för gällande tillstånd
såvida träavfallet är jämförbart med skogsavfall, dvs består av rent trä som exempelvis
grenar och buskar, samt
att för att försäkra sig om renheten av trädgårds/parkavfallet, skall Affärsverken
kontrollera och plocka bort eventuellt felsorterat material.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-06-13
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§ 278
Övrigt
Ordföranden tackar avgående ledamöterna i miljö- och byggnadsnämnden, Magnus
Johansson (1:e vice ordförande) och Birger Wernersson (ersättare) och överlämnar
gåva och blommor.
Ordföranden informerar om nämndens och förvaltningens gemensamma resa till Bo 01
i Malmö den 16 augusti. De som är intresserade av att deltaga, ombedes att anmäla sig
till Birgitta Larsson, senast den 1 augusti.
Det planerade sammanträdet i september ändras till måndagen den 10 september 2001,
kl. 10.00. Lokal blir som tidigare kommunstyrelsens sessionssal.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund besvarar fråga från Kurt Lindman beträffande
ansökan om statliga pengar till miljöinvesteringar, s.k. LIP-pengar. (Lokala investeringspengar). Carl-Göran Svensson (m) föreslår att Brudbäckenprojektet är värt att
pröva. Karin Brunsberg (m) upplyser om en ansökan betr. radonmätningsstation.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund tar även upp frågan från Kurt Lindman (v)
beträffande blyet i grus på Sturkö. Förvaltningen har ej några uppgifter utöver vad som
framkommit i media. Förvaltningschefen återkommer när något kommer förvaltningen
till kännedom.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om Europan-tävlingen.
Utställning av alla 67 förslagen blir i Karlskrona hösten 2001.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om förslaget till inrättande av
Serviceförvaltning i kommunhuset, Ruthensparre.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar även om hearingen angående
Rollofs huvud. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott träffade berörda på
Stumholmen 2001-06-06. Placeringen är ej klar.
Erik Gisslén (m) ställer fråga beträffande Kapellparken och den pågående
restaureringen.
Ordföranden önskar alla en trevlig, skön och avkopplande sommar.
1:e vice ordförande Erik Karlsson önskar ordföranden detsamma.
_____

2001-08-15

Plats och tid
Beslutande

1

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
15 augusti 2001, kl 08.30 – 12.20. Beslutssammanträde 13.00 - 14.30.
Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Suppleanter

Gerthie Olsson (s)
Erik Karlsson (s)
Carl-Göran Svensson (m) ej § 323
Erik Gisslén (m) § 323
Ulla Ohlsson (s)
Gert Olsson (s)
Katarina Möller (s)
Karl-Erik Håkansson (s)
Bengt Fröberg (m)
Karin Brunsberg (m)
Kurt Lindman (v)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Margareta Rodin (fp)
Hans-Olof Månsson (s)
Thomas Åberg (s)
Erik Gisslén (m) ej § 323
Tommy Olsson (kd)
Bengt Billemyr ( c )
Eva Röder (fp

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund
Hans Juhlin
Kerstin Johansson
Kenneth Gyllensting
Gunhild Stoltz, Lantmät.

Irene Danielsson
Anders Klar
Lars Löwenadler
Birgitta Larsson, sekr

Utses att justera

Lars-Ove Carlsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 23 augusti
2001, kl. 08.00.

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………..
Gerthie Olsson

Justerande

…………………………………….
Lars-Ove Carlsson

§§ 311 - 345

Tillkännagivandet av
justeringen har 23.08.2001
anslagits på kommunens
anslagstavla betygar
i tjänsten: Birgitta Larsson

2001-08-15

2

2001-08-15

Kommunfullmäktige
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Jörgen och Cecilia Ohlsson
Sara Eriksén
Handikappförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3

743/93

§ 311
Detaljplan för gång- och cykelväg för delen Trantorp – Stora Vörta (del av
fastigheterna Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m fl), Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 11 juni t o m den 9
juli 2001.
Planens syfte är att förlänga cykelstråket åt väster, så att det blir en bekväm,
snabb och så kort cykelväg som möjligt hela vägen från Trossö till Nättraby, ett
önskemål som betonats av bl a Cykelfrämjandet. Den gör det även bekvämare att
nå rekreationsområdet Skärva på ett miljövänligare sätt. I planförslaget löper
cykelvägen i huvudsak omedelbart söder om järnvägsspåret och tar inte i anspråk
någon jungfrulig mark, då den i huvudsak följer en befintlig äldre väg, ett nedlagt
järnvägsspår samt följer en befintlig skogsväg och en åkerskiljande stenmur.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplan för gång- och cykelväg för delen Trantorp – Stora Vörta (del av
fastigheterna Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m fl) utan ytterligare ändringar.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för gång- och cykelväg för delen Trantorp – Stora Vörta (del av
fastigheterna Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m fl), Karlskrona kommun,
Blekinge län
_____

2001-08-15

Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Skavkulla samfällighetsförening
Mats Andersson
BrittMarie Spitzenberger
Kerstin och Christer Melkersson
Carlton Abrahamsson
Inge Svensson
Ulla och Arne Grönqvist
Gerd och Bertil Ullergren
E. Andersson och B. Sätterman
Mats Ehinger m fl
Börje Svensson

Bengt Nordé
Rolf Winberg och Solveig Högfors
Karlskrona Naturskyddsförening
Tekniska nämnden
Polismyndigheten
Blekinge museum
Barn- och ungdomsförvaltningen
Skogsvårdsstyrelsen
Vägverket
Kulturnämnden
Sydkraft
Blekinge-Trafiken
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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1105/99

§ 312
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd fr o m den 7 maj t o m den 5 juni 2001.
Planen syftar till att göra det möjligt att bygga tolv enfamiljsvillor på område, som inte
tidigare är detaljplanelagt, samt medverka till en önskad VA-sanering i befintligt
område.
Planhandläggare Irene Danielsson informerar om ärendet och förslag till beslut, bil A.
Karin Brunsberg (m) och Kurt Lindman (v) yttrar sig.
Yrkanden
Katarina Möller (s) yrkar att den i norra delen av området gamla lind skall bevaras samt
att detta skrivs in i planbestämmelserna.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på bifall mot avslag till förvaltningens förslag och
finner att nämnden antar förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag till Katarina Möllers
tilläggsyrkande och finner att nämnden antar detsamma.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att den i norra delen av området, gamla linden, skall bevaras samt att detta skrivs in i
planbestämmelserna.
att detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län,
ställs ut för granskning, samt
att hos Länsstyrelsen söka upphävande av strandskydd för den del av planområdet, som
ligger inom strandskydd.
_____

2001-08-15

JM AB
Projektbyggaren i Blekinge AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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3379/01

§ 313
Detaljplan för Fryshuset 7 m fl på Saltö
JM AB har för avsikt att förvärva Fryshuset på Saltö för att där i stället uppföra
bostäder. Anledningen till förvärvet är dels de dåliga förutsättningar som under en
längre tid gällt för fiskenäringen, dels en ökad efterfrågan på central, havsnära
exploateringsmark i Karlskrona.
JM AB har överlämnat ett utkast till miljökonsekvensbeskrivning samt översiktliga
utredningsskisser.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om ärendet och förslag till beslut, bil
A.
Bengt Fröberg (m), Karl-Erik Håkansson (s), Kurt Lindman (v) och Gert Olsson (s)
yttrar sig.
Yrkanden
Arbetsutskottet har tillstyrkt framställningen.
Lars-Ove Carlsson (kd) yrkar avslag till framställningen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag att tillstyrka framställningen
mot Lars-Ove Carlssons (kd) förslag att avstyrka densamma och finner att nämnden
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda ett programarbete för
ändring av detaljplanen för Fryshuset 7 m fl på Saltö.
_____
Mot detta beslut reserverar sig Lars-Ove Carlsson (kd).

2001-08-15

Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen
Svensk Metallkonst AB
Fastighets AB Torsken
Föreningen Gamla Carlskrona
Kultur- och fritidsförvaltningen
Handikappförvaltningen
Saltö Ekholmens Trädgårds- och intresseförening
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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856/97
1171/01

§ 314
Detaljplan för del av Södra Saltö, del av fastigheten Gäddan 3 m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 5 juni t o m
den 4 juli 2001.
Planområdet är beläget inom södra Saltö och utgör en areal om 3,0 hektar. Detaljplanen syftar till att medge en flexibel användning av området för olika verksamheter och innebär en anpassning till den utveckling som ägt rum det senaste decenniet. Verksamhetsområdet på södra Saltö har tidigare dominerats av fiskehamnen
och företag med anknytning till fisket, särskilt livsmedelsindustri. Numer återfinns
en blandning av verksamheter, där även handel och kontor ingår. Detaljplanen
medger en permanentning av vissa pågående och tillfälliga markanvändningar
samt att verksamheterna kan förändras över tiden. Planområdet är beläget med
havskontakt. För strandområdet medför planförslaget en kraftig minskning av
byggrätten i gällande detaljplan, bl a genom att utfyllnad i vattnet förhindras.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Karin Brunsberg (m) och Bengt Fröberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplan för del av Södra Saltö, del av fastigheten Gäddan 3 m fl,
daterad april 2001
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Södra Saltö, del av fastigheten Gäddan 3 m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad april 2001.
_____

2001-08-15

Vandrarhemmet Aspö Lotstorn
Länsstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens anslagstavla
Stig Lennart Sjöberg
Aspö Intresseförening
BlekingeTrafiken
Räddningstjänsten
Sydkraft
Blekinge läns museum
Kulturnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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1952/01

§ 315
Detaljplan för Aspö 4:126, Vandrarhemmet Aspö Lotstorn, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 7 maj t o m den 5 juni
2001.
Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av befintligt vandrarhem. Området är inte
tidigare detaljplanelagt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan för
Aspö 4:126, Vandrarhemmet Aspö Lotstorn, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____

2001-08-15

Stiftelsen Hemmet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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3362/00

§ 316
Detaljplan för fastigheten Hemmet 23, Pantarholmen, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut 2001-02-07, § 42, givit
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta programförslag för rubr.
fastighet och genomföra programsamråd. I förslag till revidering av översiktsplanen för Karlskrona kommun som har varit föremål för samråd under våren 2001
redovisas aktuell fastighet för äldreboende. Några erinringar mot översiktsplanens
förslag om äldreboende har ej inkommit.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Gert Olsson (s), Tommy Olsson (kd) och Erik Gisslén (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
och genomföra programsamråd för fastigheten Hemmet 23, Pantarholmen.
_____

2001-08-15

Samhällsbyggnadsförvaltningen

9

2281/00

§ 317
Detaljplan för del av Sparre 7, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Planarkitekt Hans Juhlin informerar om arbetet med rubr. detaljplan och vad som
framkommit i ärendet vid det informationsmöte som NCC inbjudit till. (2001-0814)
Gert Olsson (s) och Erik Gisslén (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-08-15

AB Karlskronahem
Länsstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens anslagstavla
Tekniska nämnden

Barn- och ungdomsförvaltningen
Räddningstjänsten
BlekingeTrafiken
Affärsverken
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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5080/00

§ 318
Detaljplan för del av Karlskrona 6:59 och 6:60 m fl (Kungsmarksplan),
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 4 maj t o m den 1 juni
2001.
Inom rubr. fastighet, som ägs av Karlskrona kommun, finns förslag på att uppföra
en ny växtbutik på del av nuvarande parkeringsyta. För aktuellt område finns en
gällande detaljplan från 1972-07-10 som redovisar område för parkering och
motorservice. För att möjliggöra uppförande av växtbutik inom området krävs att
en ny detaljplan upprättas. Växtbutiken ges en placering så att befintliga VAledningar utmed Kungsmarksvägen samt ledningar framför Exet kan ligga kvar.
Förslaget innebär även en ny sträckning för del av Sunnadalsvägen för att skapa en
tydligare entré till Kungsmarkens centrum och möjliggöra en framtida sänkning av
Kungsmarksvägen och en förbindelse under järnvägen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan för del
av Karlskrona 6:59 och 6:60 m fl (Kungsmarksplan), Karlskrona kommun,
Blekinge län, daterad till 2001-08-15.
_____

2001-08-15

Fastighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 319
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.
Kurt Lindman (v), Erik Gisslén (m) och Karl-Erik Håkansson (s) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____
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2001-08-15

Länsstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen (Ks 2001.261.265)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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3443/01

§ 320
Remissvar; Förslag till bildande av naturreservatet Stora Rom i Jämjö
socken, Karlskrona kommun
Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande över förslag till nytt naturreservat
vid Stora Rom söder om Jämjö.
Området är 20 ha stort och huvudsakligen beläget på urbergsplatån på Torhamnslandets västra kust. Området beskrivs som ett svagt betat, igenvuxet och ekdominerat landskap med små kärr. I såväl ekskogen, kärren som i den grunda viken
förekommer det rödlistade arter. Området är av klass I i länets naturvårdsplan och
har föreslagits ingå i Natura 2000. I samband med beslutet försvinner tidigare
förordnanden enligt 19 § i naturvårdslagen i dess äldre lydelse.
Området har stora naturvärden och utgörs bl a av en naturtyp (ekkrattskog och
ekskog med mulmträd) som Blekinge har ett särskilt ansvar att bevara.
Kommunekolog Anders Klar föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Förvaltningen är positiv till en reservatsbildning och redovisar följande synpunkter
på skötselplanen:
För skötselområde 1 a har angetts att gynnsam bevarandestatus uppnås när
gammal, fristående och vidkronig ek är konstant eller ökar. Detta skulle kunna
tolkas som att man eftersträvar att maximera denna biotop vilket skulle ske på
bekostnad av den täta självgallrande ekskogen. Om detta inte är syftet borde man
precisera antalet friställda ekar eller peka ut områden där dessa prioriteras.
Erik Gisslén (m), Karin Brunsberg (m) och Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Carl-Göran Svensson (m) påpekar vikten av att scouterna som bedriver verksamhet
inom området bör kunna få fortsätta med detta.
Miljö- och byggnadsnämnden enas om att i missiv, uppmärksamma Länsstyrelsen
på att scouterna som har en näraliggande stuga, bör kunna fortsätta att bedriva sin
verksamhet under förutsättning att de inte skadar naturen eller stör det övriga
friluftslivet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka reservatsbildningen

2001-08-15
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§ 320 (forts)
att föreslå en precisering av skötselplanen enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, samt
att ställa sig bakom missivet beträffande scouternas verksamhet.
_____

2001-08-15

Kommunstyrelsen (Ks 2001.262)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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3183/01

§ 321
Remissvar; Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om
genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområdena i Europa
Miljödepartementet har skickat på remiss till bland annat Karlskrona kommun ett
förslag från EU-kommissionen om en rekommendation till medlemsstaterna angående
genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområdena i Europa. Anledningen till
det här förslaget är att i Europeiska miljöbyråns senaste rapport beskrivs en kontinuerlig
försämring av villkoren i Europas kustområden.
Efter att rekommendationen skickades till kommunen har den behandlats i Europaparlamentet 2001-07-05 och skall nu gå vidare till Europeiska rådet för utarbetande av
en gemensam ståndpunkt. Det är inför detta som miljödepartementet vill ha synpunkter.
Vid Europaparlamentets behandling i Strasbourg förtydligades dokumentet med bland
annat större tyngd till miljöfrågor, medborgarinflytande och utveckling av lokalt
näringsliv (dessa ändringsförslag stöds av kommissionen). Man efterlyste även
bindande lagstiftning på Europanivå, något som kommissionen i nuläget motsätter sig,
och inte kommer att föra in som förslag i den uppdaterade version som skickas till
rådet.
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting informerar om ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-08-01 framtagit förslag till yttrande, bil A,
och lämnat följande synpunkter:
• De förtydliganden och skärpningar som tillkommit vid Europaparlamentets
behandling bör stödjas av Sverige
• Det största problemet för den svenska skärgården är inte överexploatering utan
snarare avfolkning. Att utveckla det lokala näringslivet (på miljöns villkor) så
att permanentboende gynnas måste vara en prioriterad fråga. Rekommendationen diskuterar inte eventuell ny finansiering på gemenskapsnivå.
Möjligheten att skapa en strukturfond riktad särskilt mot kustområden bör
övervägas.
• Karlskrona kommuns särskilda översiktsplan för skärgården är nyligen utarbetad
enligt de principer som föreslås i rekommendationen och kan framhållas i det
framtida nationella arbetet
• I skäl 4 står att åtgärderna skall genomföras lokalt och regionalt, med stöd av en
lämplig ram på nationell nivå. Det är viktigt att beakta det kommunala
självstyret i den processen.
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§ 321 (forts.)
Karin Brunsberg (m) och Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Karin Brunsberg (m) lämnar ett särskilt yttrande till punkt 2:
Möjligheten att skapa en strukturfond riktad särskilt mot glesbebyggda kustområden vid Östersjön, som är ett mycket förorenat innanhav, bör övervägas.
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom Karin Brunsbergs (m) särskilda
yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att anse remissen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande med tillägg
av Karin Brunsbergs yttrande.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
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2878/01

§ 322
Remissyttrande; Förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen beslutade 1999-06-01, § 110, i samband med att kommunens
säkerhetsorganisation antogs, att förslag till säkerhetspolicy skall utarbetas och
fastställas genom politiskt beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden har erhållit förslaget för yttrande.
Förslag till säkerhetspolicy är formulerat som ett övergripande dokument för
kommunens säkerhetsarbete som ska vara varaktigt och långsiktigt. Säkerhetspolicyn
ska gälla oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform. Policyn
kompletteras med riktlinjer i form av regler och föreskrifter som förändras och justeras
efter förändrade förutsättningar och vunna erfarenheter.
Förslaget behandlar syftet med säkerhetsarbetet, övergripande mål, ansvar och
organisation, tillämpningar, ekonomi och finansieringsprinciper samt uppföljning och
utvärdering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-07-04 lämnat förslag till yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att anse remissen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
_____
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Håkan Knutsson
Åklagarmyndigheten
Naturvårdsverket
Akten
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3715/00

§ 323
Stukalagring på fastigheten Olsäng 9:15
På rubr. fastighet har förvaltning och nämnd bedömt en stukalagring vara olämpligt
placerad, och därmed anmälningspliktig i enlighet med Miljöbalken 9 kap. 6 §.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2001-06-13, § 262 att
uppdraga till förvaltningen att gå vidare med ärendet och påföljder i enlighet med
miljöbalken.
Fastighetsägaren har beretts tillfälle att inkomma med skriftliga synpunkter i vilka han
bestrider att Miljöbalkens 9 kap 6 § punkt 3 är tillämplig i föreliggande ärende, och
anser att miljö- och byggnadsnämnden skall avskriva ärendet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-07-19 upprättat yttrande med förslag till
beslut, bil A.
Magnus Larsson ( c ), Karl-Erik Håkansson (s), Kurt Lindman (v), Bengt Fröberg (m),
Tommy Olsson (kd), Gert Olsson (s) och Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Yrkanden
Magnus Larsson ( c ), Bengt Fröberg (m), Karin Brunsberg (m), Lars-Ove Carlsson (kd)
och Margareta Rodin (fp) yrkar avslag till förvaltningens förslag. Bil B.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på bifall till förvaltningens förslag mot Magnus
Larssons ( c ) m fl avslagsyrkanden och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att anmäla Håkan Knutsson till Miljöåklagaren för underlåtenhet att i enlighet med
Miljöbalken 9 kap 6 § anmäla miljöfarlig verksamhet, samt
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även att med stöd av Miljöbalken 9 kap 6 §
punkt 3 och i enlighet med bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 90.00-7,
forts.
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§ 323 (forts)
att i enlighet med Miljöbalken 30 kap 1 § punkt 2, samt Förordning (1998:950) om
miljösanktionsavgifter, bilaga 1.1 uttaga miljösanktionsavgift om 25.000:- kronor för
ägaren till fastigheten Olsäng 9:15, ägare Håkan Knutsson, med adress Abramsäng 3,
370 45 Fågelmara.
§

Miljösanktionsavgiften skall enligt 30 kap 5 § betalas till Naturvårdsverket
enligt särskild faktura inom 30 dagar efter att verksamhetsutövaren tagit del av
beslutet. Beslut om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen
verkställas som dom som har vunnit laga kraft.

_____
Magnus Larsson ( c ), Bengt Fröberg (m), Karin Brunsberg (m), Lars-Ove Carlsson (kd)
och Margareta Rodin reserverar sig mot detta beslut till förmån för eget yrkande.
På grund av jäv deltager ej Carl-Göran Svensson (m) i beredning och beslut i detta
ärende.
Bilaga: Hur man överklagar till Miljödomstolen.
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3450/01

§ 324
Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön
Ansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren som skall se till att arbetet kan utföras i
en miljö som är tillfredsställande och betryggande.
Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön ska genomföras årligen av kommunens
samtliga förvaltningar med början 2001. Handlingsplan med åtgärder ska upprättas på
arbetsplatsen. Resultatet av enkäten, tillsammans med handlingsplan på återstående
åtgärder, ska redovisas i förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgrupp och
därefter i tillämpliga delar i respektive nämnd och summerat på förvaltningsnivå för
kommunledning och personaldelegation/Ks.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-07-16 inkommit med förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna utförd kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön inom
samhällsbyggnadsförvaltningen
att uppdra åt förvaltningschef och respektive gruppledare att åtgärda och följa upp de
handlingsplaner som upprättats, samt
att översända resultatet summerat på förvaltningsnivå till kommunledningsförvaltningen för vidare befordran till personaldelegationen/Ks.
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

§ 325
Förslag till budget 2002 och planer 2003 – 2004
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-06-27 upprättat förslag till budget för 2002
samt planer 2003 – 2004, bil A.
MBL-förhandling enligt § 11 har ägt rum 2001-08-13, bil B.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för budgetförslaget.
Bengt Fröberg (m) och Carl-Göran Svensson (m) yttrar sig.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m), Bengt Fröberg (m) och Karin Brunsberg (m) yrkar att
verksamheten för tomtkön utgår och att kostnaden för densamma, 100.000:- kronor
netto, överföres till kontot för miljöärenden.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag till förvaltningens förslag
med undantag av tomtkön och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag till Carl-Göran Svenssons
(m) m fl yrkande och finner att nämnden avslår detsamma.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att godkänna upprättat budgetförslag 2002 samt planer 2003 – 2004 och överlämna det
till kommunstyrelsen
att som en följd av deltagandet i Europan 6 av fullmäktige begära att under 2002 få
disponera 200 tkr ur nämndens överskott från det egna kapitalet utan krav på
återställning, samt
att utifrån nuvarande ansvarsområde för nämnden framhålla det långsiktiga behovet av
resursförstärkning inom miljöområdet.
_____
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§ 326
Delegationsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 15
augusti 2001, § 326.
_____
I anledning av delegationsbesluten yttrar sig Karin Brunsberg (m).
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§ 327
Delegationsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 15
augusti 2001, § 327.
_____
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§ 328
Skrivelser och rapporter
1. Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 71; Avsägelser av kommunala uppdrag
2. Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 72; Kommunala val
3. Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 76; Årsredovisning för Karlskrona
kommun 2001
4. Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 77; Revisionsberättelse för 2000 samt
beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ
5. Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 78; Karlskrona – Den internationella
kommunen, handlingsplan för det internationella arbetet – samt Svar till
kommunrevisionen om granskning avseende kommunens EU-projekt
6. Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 81; Karlskrona kommuns IT-vision
7. Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 82; Föreskrifter om avfallshantering,
avfallsplan samt förslag till renhållningstaxa för Karlskrona kommun
8. Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 84; Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2001
9. Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 85; Direktiv för budget år 2002 och
planer 2003-2004
10. Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 86; Förslag till ändring av reglemente
för miljö- och byggnadsnämnden
11. Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 95; Svar på motion ”Gör Karlskrona
till en fossilbränslefri kommun”
12. Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 100; Hem PC-paket – ett
datorerbjudande för att vidga datakunskaperna
13. Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 101; Avgiftspolicy för kopior, bevis
och registerutdrag m m
14. Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 102; Delårsbokslut den 30 april 2001 –
Karlskrona kommun och kommunkoncernen
15. Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 107; Svar på motion om inrättande av
kommunal garanti
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16. Tekniska nämnden 2001-05-28, § 69; Upplåtelse offentlig plats –
uteserveringar
17. Jämställdhetskommittén 2001-05-22, § 9; Information från nätverksledarna
18. Jämställdhetskommittén 2001-05-22, § 10; Förslag till beslut utifrån
yttranden över rapporten ”Åsikter och tankar om framtiden”
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-04-11; Fråga om borttagande av
odlingsröse, på fastigheten Augerum 1:1, i samband med förbättring och
breddning av väg 735, delen Augerum – Lösen i Karlskrona kommun
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-05-31; Tillstånd till transport av
farligt avfall (Tobbes Åkeri)
21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-06-01; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus, fastigheten Aspö S:4 i Karlskrona kommun
22. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-06-07; Tillstånd att färdas genom
sälskyddsområdet Isaks kläpp
23. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-06-08; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus, fastigheten Sturkö-Ryd 9:42 i Karlskrona kommun
24. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-06-13; Beslut om föreläggande
enligt miljöbalken med anledning av arbetsföretag inom strandskyddsområde på fastigheten Senoren 32:1, Karlskrona kommun
25. Länsstyrelsen Blekinge län, skrivelse 2001-06-25; Angående uppsättande
av två mätmaster på fastigheten Utlängan 1:4, 1:5, 1:6 och 1:3
26. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-06-26; Anmälan enligt 9 kap 6 §
miljöbalken om byte av fällningskemikalie på Koholmens avloppsreningsverk
27. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-06-27; Anmälan enligt 9 kap 6 §
miljöbalken avseende tillfällig strängkompostering vid Bubbetorps
avfallsanläggning
28. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-06-27; Bidrag till vård av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Kristianopel 10:8 i
Karlskrona kommun
29. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-06-27; Bidrag till vård av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Kristianopel 26 i
Karlskrona kommun
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30. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-06-27; Bidrag till vård av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Trolleboda 10:1,
Kristianopels socken, Karlskrona kommun
31. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-06-28; Bidrag till vård av
stadsmuren i Kristianopel, Karlskrona kommun
32. Länsstyrelsen Blekinge län, meddelande 2001-06-28; Fråga om befintlig
sjöbod på fastigheten Milasten 1:23 i Karlskrona kommun
33. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-03; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillfällig åtgärd, fastigheten
Lupinen 12 i Karlskrona kommun
34. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-04; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om tillfälligt bygglov för uppsättande av två
mätmaster på fastigheten Utlängan 1:4, 1:5, 1:6 och 1:3 i Karlskrona
kommun
35. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-05; Detaljplan för kv
Stärkelsen 2 m fl (Lyckå Strand), Lyckeby, Karlskrona kommun
36. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-05; Detaljplan för del av
Allatorp 5:1 i Karlskrona kommun, nu fråga om beslut enligt 12 kap 1 och
3 §§ plan- och bygglagen (PBL)
37. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-05; Detaljplan för delar av
fastigheterna Lyckeby 2:15 och 5:8, Smådjurskliniken, Lyckeby,
Karlskrona kommun
38. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-05; Detaljplan för del av
Nättraby 23:1 m fl (Nättraby gamla vattentorn) Karlskrona kommun
39. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-06; Fråga om strandskyddsdispens för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Tjurkö 1:19 i
Karlskrona kommun
40. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-06; Fråga om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:253 i
Karlskrona kommun
41. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-09; Tillstånd till schaktning
inom fast fornlämning, RAÄ 77, i Karlskrona kommun, Blekinge län
42. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-12; Tillstånd att hantera en
särskilt farlig kemisk produkt (Billy Lindberg)
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43. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-13; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om tillfälligt bygglov för uppsättande av två
mätmaster på fastigheten Utlängan 1:4, 1:5, 1:6 och 1:3 i Karlskrona
kommun
44. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-23; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus
(ersättning av befintligt) på fastigheten Jämjö-Torp 1:22, Karlskrona
kommun
45. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-27; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 12 december 2000 att anta ändring av
detaljplan för delar av Fäjö 1:12 m fl fastigheter, Fäjö, Karlskrona kommun
46. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2001-07-10; Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 8 juni 2001, dnr 204-2234-01, att avslå överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Sturkö-Ryd 9:42.
47. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2001-07-20; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 28 mars 2001, dnr 490/01, § 129 om avslag
av ansökan om bostadsanpassningsbidrag på fastigheten Mjövik 3:15
(Jenny Magnusson)
48. Polismyndigheten i Blekinge län, skrivelse 2001-07-10; till ansvarig för
uteserveringar. Gäller störande musik från uteserveringar
49. Regeringen, regeringsbeslut 2001-05-31; Uppdrag till Sveriges geologiska
undersökning om kartläggning av vissa förorenade områden m m
50. Lantmäterimyndigheten, underrättelse om beslut 2001-06-13;
Ledningsrättsåtgärd avseende ledningar för vatten och avlopp i Allatorp
51. Lantmäterimyndigheten, underrättelse 2001-06-18; Anläggningsförrättning
avseende avloppsanläggning i Färmanstorp, Karlskrona kommun, Blekinge
län
52. Skogsvårdsstyrelsen, södra Götaland, beslut 2001-04-26; Biotopskyddsområde på fastigheten Marielund 3:2 i Karlskrona kommun
53. Skogsvårdsstyrelsen, södra Götaland, beslut 2001-04-26; Biotopskyddsområde på fastigheten Marielund 3:2 i Karlskrona kommun
54. Skogsvårdsstyrelsen, södra Götaland, beslut 2001-04-26; Biotopskyddsområde på fastigheten Marielund 3:2 i Karlskrona kommun
55. Kommunledningsförvaltningen, skrivelse 2001-05-30; Ärende: Fastigheten
Lösen 4:9 ärende nr. 4114/00 och 2357/01, Samhällsbyggnadsförvaltningen
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56. KPMG, skrivelse; Rapport avseende bokslutsgranskning per 2000-12-31
för Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden
57. Astma och Allergi Förbundet, skrivelse 2001-06-19; Angående ändring av
lokala ordningsstadgan i kommunerna
58. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2001-05-07; Angående stallbyggnad på fastigheten Aspö 6:45
59. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2001-05-07; Angående ansökan
om tillstånd för uppförande av garagebyggnad på fastigheten Bussevik 1:38
60. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2001-05-08; Angående anordnande av upplag på fastigheten Aspö 4:316
61. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2001-06-15; IT-Plan för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2001- 2002
62. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2001-07-09; Inbjudan
från Folkhälsoinstitutet och Örebro universitet ang utbildning för
kommunalt folkhälsoarbete.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____
I anledning av skrivelser och rapporter yttrar sig Karl-Erik Håkansson (s).
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Birgitta Jönsson och
Jan-Erik Robért
Uno och Gertrud Gren
Ingvar Hansson
Akten

Nils Ekeroth
Lisbeth Ulvås
Lars Djurén m fl
Magnus Hansson och P-A Hansson
Magnus Hansson och Pia Hansson
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1591/01

§ 329
Nybyggnad av enbostadshus, gäststuga och pool på fastigheten Aspö 1:72
Sökande: Birgitta Jönsson och Jan-Erik Robért, G:a Risingevägen 18, 352 41 VÄXJÖ
Handlingar: Ansökan (2001-03-12), situationsplan, karta, skrivelser från grannar (7 st),
yttrande från sökande (2001-06-06), reviderade ritningar (2001-06-06), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-05-09, § 191 och 1998-10-14, § 286 (positivt förhandsbesked)
Fastigheten är belägen inom ett område som utgöres av en sammanhållen bebyggelse där Plan- och bygglagens generella regler gäller. Vidare noteras att
fastigheten gränsar till ett område av riksintresse för naturvård och berörs av
förordnande om strandskydd enl. Miljöbalkens kap.7, §§ 13 och 14. Inom ett
sådant område får byggnader och anläggningar inte uppföras eller ändras om
det innebär att allmänhetens tillträde till området försvåras.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 1998-10-14, § 286 under vissa
förutsättningar, bl a att strandskyddsdispens erhålles, samt att byggnadens läge och
utformning sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, tillstyrkt en
lokalisering på platsen. Samtidigt har sökanden informerats om förhandsbeskedets
giltighetstid på två år, d v s den tid som nämnden är bunden av beskedet.
Den sammantagna bedömningen av framställningen är att den ej på någon punkt
överensstämmer med förutsättningar/villkor som angivits i nämndens
förhandsbesked.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens
förslag att avslå framställningen och därvid givit sökandena möjlighet att yttra sig.
Detta har sökanden utnyttjat och inlämnat reviderade ritningar som redovisar endast en
byggnad med loft.
Bygglovhandläggare Lars Löwenadler föredrar ärendet.
Kurt Lindman (v) yttrar sig.
(forts.)
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§ 329 (forts.)
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja den reviderade framställningen då förslaget i princip överensstämmer
med det lokaliseringsbesked som givits, varvid föreskrives:
att innan arbetena påbörjas skall Länsstyrelsens beslut avseende ”strandskydd”
föreligga,
att innan byggnadsarbetet påbörjas skall tillstånd till avloppsanläggningen
föreligga,
att utsättningen/placeringen sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag
på kontrollplan och kvalitetsansvarig inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen
att en anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen
när arbetena slutförts.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-08-15

Anita Karlsson och Jerry Hansson
Akten

30

1431/01

§ 330
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och uthus på fastigheten
Aspö 2:29
Sökande: Anita Karlsson och Jerry Hansson, G.a Skeppsbrogatan 1, 371 33
KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-02-22), ritning, återkallande från sökande (2001-0702) samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-05-09, § 192.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens
förslag att avslå framställningen och därvid givit sökandena möjlighet att yttra sig.
Detta har sökandena utnyttjat och svarat att de återtager sin ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avskriva ärendet och debitera sökandena enligt taxa för tre timmars nedlagt
arbete.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-08-15

Anders Persson
Akten

31

1861/01

§ 331
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Fredriksdal 8:157
Sökande: Anders Persson, Stenhuggarevägen 6, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2001-03-21), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2001-06-08),
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar den tillåtna byggarean till 125 kvm i huvudbyggnaden.
Avsikten är att bygga till den befintliga huvudbyggnaden med cirka 46 kvm, vilket
innebär att den samlade byggnadsarean kommer att uppgå till cirka 171 kvm .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden avslå framställningen
då den ej överensstämmer med gällande detaljplans bestämmelser avseende tillåten
byggnadsarea i en sådan omfattning att den kan betraktas som mindre. Sökanden
har beretts möjlighet att yttra sig och har utnyttjat detta. I yttrandet framgår att
ansökan reviderats till att avse endast vardagsrummets tillbyggnad på cirka 20
kvm.
Detta innebär att tillåten byggnadsarea nu överskrides med cirka 15 %, vilket
bedömes kunna vara en mindre avvikelse från plan, då uthusfunktionen i detta fall
är sammanbyggd med huvudbyggnaden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att dels medge avvikelsen från detaljplanen då den i detta fall är att anses som
mindre och ej kan anses försvåra planens genomförande, dels
att bevilja framställningen varvid föreskrives:
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag
på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen
att när arbetena slutförts skall detta anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-08-15

Folksam
Lennart Ådan
Akten

32

2660/01

§ 332
Angående skadeståndsanspråk, Hasslö 9:125
Sökande/Klagande: Lennart Ådán, Måsvägen 10, 240 14 VEBERÖD
Handlingar: Skrivelse (2001-05-09), situationsplan, karta, skrivelse från
försäkringsbolaget Folksam (2001-06-18), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en skrivelse där fastighetsägaren
söder om Hasslö 9:125 vill göra gällande att miljö- och byggnadsnämnden
medverkat till att delar av hans fastighet har bebyggts, då nämnden beviljat
bygglov för en tillbyggnad å Hasslö 9:125, (1985-01-30, § 51).
Skrivelsen innehåller också en förfrågan om att bebygga den egna fastigheten med
en sommarstuga. Vidare har noterats att markområdet söder om 9:125 ej har
erhållit någon registerbeteckning, utan åsatts beteckningen E.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse och översända den
som svar till kommunens försäkringsbolag Folksam.
_____

2001-08-15

Verkö Fastighets AB
Akten

33

2958/01

§ 333
Tidsbegränsat lov för tre år för ändrad användning av ”Mässen” och
”Kassavillan” till grundskoleverksamhet på fastigheten Ingenjören 4
Sökande: Verkö Fastighets AB, Skanska Sverige AB, Box 509, 371 23
KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-05-29), ritningar, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar byggrätten till ett allmänt ändamål.
Avsikten är nu att utan några större ingrepp använda den s k ”Kassavillan” till
grundskoleverksamhet för årskurserna 4-9.
Planarbete pågår för hela kvarteret med inriktning på att i första hand ge byggrätt
för kontorsverksamhet, dels i befintliga men också i nya byggnader. Byggnaden
har ett stort kulturhistoriskt värde, varför anordningar för att lösa tillgängligheten
utvändigt i första hand måste ägnas särskild omsorg.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja ett tidsbegränsat lov för tre år varvid föreskrives:
att en brandskyddsdokumentation omgående inlämnas, dock senast före byggstart,
att samtliga entréer utformas så att de kan nyttjas av personer med nedsatt
rörelseförmåga eller syn,
att ombyggnaden sker på ett varsamt sätt,
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag
på kontrollplan och kvalitetsansvarig inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen
att en anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen när arbetena slutförts.
_____

2001-08-15

Blomsterkiosken HB
Akten

34

2437/01

§ 334
Förlängning av tidsbegränsat lov för Blomsterkiosk på fastigheten
Karlskrona 5:19
Sökande: Blomsterkiosken HB, Krutviksvägen, 371 41 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-04-26), ritningar, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som ej ger byggrätt på den nu aktuella platsen som är betecknad
som Gatumark.
Avsikten är nu att förlänga det tidsbegränsade lov som miljö- och byggnadsnämnden tidigare lämnat 1989 och 1992. I övrigt kan noteras att förslaget, om det
förlänges med cirka tre år (jämför det sökta på 10 år) skulle innebära att nämnden
förlängt det tillfälliga/tidsbegränsade lovet femton år, vilket är den längsta tid som
kan ges byggnader av tillfällig art. Detta innebär att byggnaden måste borttagas, då
den efter denna tid är att anse som olaglig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att bevilja ett tillfälligt lov t o m 2004-10-31, varvid föreskrives :
att byggnaden skall vara borttagen och platsen återställd,
dels att uttala/uppmana sökanden att undersöka möjligheterna att under tiden
undersöka möjligheterna till att finna alternativa lösningar i området eventuellt
genom en detaljplaneändring på sökandens bekostnad.
_____

2001-08-15

Mart Anari och Monika Sjövall
Akten

35

1954/01

§ 335
Tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av garage på fastigheten
Knopen 11
Sökande: Mart Anari och Monika Sjövall, Alebrunnsvägen 29 A, 371 42
KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-03-23), ritning, situationsplan, granneintyg, karta,
skrivelser från grannar (2001-04-10), (2001-04-23), skrivelse från sökande (200106-05), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut; 2001-05-09, § 203
Fastigheten är belägen inom en detaljplan vari det bland annat införts en
bestämmelse som begränsar byggrätten längs gatan intill sex meter (s.k.
prickmark). Vid granskningen av ärendet har bland annat konstaterats att man
avser bygga till huvudbyggnaden i enlighet med gällande detaljplan, men att det
föreslagna garaget avses placeras cirka 0,5 meter från gränsen mot gatan på mark
som ej får bebyggas (s.k. prickmark).
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens
förslag att avslå framställningen i den del som avser garaget och därvid givit
sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat och begärt att garaget
skall utgå ur ansökan. Ärendet har därför handlagts/beviljats med stöd av delegerad
beslutsrätt i den del som avser bostadsdelens tillbyggnad av bland annat takkupor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som anförts, avskriva ärendet.
_____

2001-08-15

Peter Heinrich
Laila Svensson
Akten

36

2889/01

§ 336
Tillbyggnad av fritidshus, resp. uthus på fastigheten Saleboda 1:161 resp.
1:162
Sökande: Peter Heinrich, Reeshoop 27, 229 26 Ahrensburg, Tyskland
Handlingar: Ansökan(2001-05-25), ritning, situationsplan, Länsstyrelsens beslut
(2001-05-08), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom gällande detaljplan. Man söker nu återigen bygglov på
det uterum/altan som nämnden i princip lämnat bygglov till 1997-05-23, § 249 på
fastigheten Saleboda 1:161 beroende på en grannes agerande/överklagande.
Länsstyrelsen har återförvisat ärendet till nämnden för handläggning.
Vad beträffar Saleboda 1:162 noteras att bygglov saknas för den utökning som
gjorts av uthusbyggnaden, varför ärendet i denna del strider mot Plan- och
Byggnadslagen. Miljö- och byggnadsnämnden har därför att tillse att denna
olaglighet rättas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att bevilja framställningen avseende fastigheten Saleboda 1:161,
dels att förelägga fastighetsägaren/sökanden med stöd av Kap 10 Plan- och
byggnadslagen att omgående, dock senast 2001-11-01 ha borttagit de olovligt
tillbyggda delarna av uthuset på fastigheten Saleboda 1:162
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-08-15

Glockgruppen Arkitekter AB
Mats och Görel Gunnarsson
Akten

37

1473/01

§ 337
Förhandsförfrågan angående ev sammanläggning på fastigheten Skavkulla
1:32 och 1:34
Sökande: Glockgruppen Arkitekter AB, Köpmangatan 30, 111 31 STOCKHOLM
Handlingar: Ansökan (2001-02-26), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
granne (2001-06-28), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den aktuella fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland
annat införts en bestämmelse som begränsar den tillåtna byggarean per tomt till
100 kvm i huvudbyggnaden och 40 kvm i uthus. Vidare ges möjlighet att bygga i
ett och ett halvt plan.
Avsikten är nu att lokalisera ett enplanshus på cirka 188 kvm (inklusive den del på
cirka 18 kvm, som placeras över den gemensamma tomtgränsen). Teoretiskt skulle
två, en och en halv plans hus på 100 kvm styck och per tomt kunna byggas i
tomtgräns endast åtskilda av en brandmur.
Tidigare beslut: 2001-04-02, § 162 och 2001-05-09, § 220.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 02.05.2001 företagit syn
på platsen och ställt sig positiva till framställningen men innan slutligt
ställningstagande skall berörda sakägares yttranden ha inhämtats. Nio
fastighetsägare har tillskrivits varav en har yttrat sig.
Kurt Lindman (v) framhäver i särskilt yttrande att framställningen strider mot
naturresurslagen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uttala att man avser behandla en inkommande bygglovsansökan, som i princip
är i överensstämmelse med den nu aktuella förfrågan, som en så kallad mindre avvikelse från plan. Dock under förutsättning att området då ingår i det kommunala
verksamhetsområdet för vatten och avlopp och att byggnaden har ett sådant fasadmaterial och en utformning som överensstämmer med byggnadstraditionen i området.
_____

2001-08-15

Jan Olsson
Akten

38

2457/01

§ 338
Ang. bygglovsavgift och återtagande av bygglov på fastigheten Jämjö-Torp
1:22
Sökande: Jan Olsson, Lärkvägen 13, 373 00 JÄMJÖ
Handlingar: Sökandens yttrande (2001-07-19), Länsstyrelsens beslut (2001-07-23),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut lämnat bygglov på fastigheten
för uppförande av fritidshus som ersättning för en mindre befintlig stuga.
Sökanden har tidigare av Länsstyrelsen förelagts att borttaga byggnaden, då man
ansett att skäl för att medge den erforderliga strandskyddsdispensen saknats.
Byggnaden är nu riven/uppeldad och sökanden kan ej nyttja det byggnadslov som
nämnden lämnat. På dessa grunder har nu sökanden återtagit sitt bygglov och
meddelat att han om möjligt önskar få erlagda bygglovsavgifter tillbaka.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår på ovannämnda grunder att sökanden
debiteras en administrativ kostnad motsvarande en timmes arbete.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Karl-Erik Håkansson (s) yrkar att avgiften avskrives.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Karl-Erik
Håkanssons (s) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt Karl-Erik
Håkanssons förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att avskriva avgiften.
_____

2001-08-15

Yngve Debourg
Akten

39

2264/01

§ 339
Nybyggnad av garage på fastigheten Östra Nättraby 1:13
Sökande: Yngve Debourg , Gamla Landsvägen 40, 370 24 Nättraby
Handlingar: Ansökan (2001-04-09), ritning, grannemedgivande, situationsplan,
karta, yttrande från sökande (2001-05-25), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar den tillåtna byggarean för uthus till 50 kvm.
Avsikten är nu att riva ett befintligt uthus och ersätta detta med ett nytt på cirka 67
kvm. På fastigheten finns ytterligare ett äldre uthus/stuga som uppmätts till cirka
35 kvm. Den sammantagna uthusarean kommer att uppgå till cirka 100 kvm.
.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden avslå framställningen och
därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat och
bland annat meddelat att han reviderar sin framställning till att avse ett garage med
måtten 6,5 x 7,2 meter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att medge avvikelsen från plan då den i detta fall är att betrakta som mindre och ej
kan anses påverka ett plangenomförande, dels
att bevilja framställningen varvid föreskrives:
att utsättningen/placeringen sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan som om möjligt åtföljs av ett förslag
på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-08-15

Eva Rosen Jamil
Akten

40

2679/01

§ 340
Nybyggnad av garage och plank på fastigheten Fågelmara 5:119
Sökande: Eva Rosen Jamil, Mossvägen 18, 370 45 FÅGELMARA
Handlingar: Ansökan (2001-05-10), ritningar, situationsplan, granneintyg (2 st),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan avser att uppföra ett garage samt ett 2,4 meter högt plank runt fastigheten.
Enligt detaljplanen för området kommer planket att uppföras på mark som ej får
bebyggas, s k prickmark.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som anförts tillstyrka framställan med villkor:
att väghållarens medgivande för uppförande av planket skall föreligga
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och
då de avslutas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-08-15

Kristianopels pastorat
Akten

41

2737/01

§ 341
Nybyggnad av förråd och visningsrum på fastigheten Möllehall 1:11
Sökande: Kristianopels Pastorat, Kristianopel, 370 45 FÅGELMARA
Handlingar: Ansökan (2001-05-15), ritningar, tomtkarta, karta, grannemedgivande,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten ligger enligt översiktsplanen för Karlskrona kommun inom ett område
betecknat planeringsområde. Byggnaden är tänkt att placeras sydväst om Avaskärs
kapell och kommer att innehålla förråd, garage och bisättningsrum.
Berörd granne har lämnat sitt medgivande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka framställningen då byggnaden anses uppfylla kraven i Plan- och
byggnadslagen kap 3 §§ 1 och 2 som föreskriver att byggnader skall placeras och
utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden
och till natur och kulturvärdena på platsen, varvid föreskrives:
att byggnadens färgsättning och materialval anpassas till lokal tradition
att Länsantikvariens yttrande skall föreligga om eventuella fornlämningar.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-08-15

Jan Lennartsson
Akten

42

6/01

§ 342
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 1:77
Sökande: Jan Lennartsson, Hisingsväg 4, 371 42 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-01-02), ritningar, situationsplan, yttranden från
grannar, yttrande från sökande (2001-07-02), reviderade ritningar (2001-07-02),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

2001-08-15

Göran Fröberg
Akten

43

3524/01

§ 343
Nybyggnad av carport på fastigheten Idegranen 8
Sökande: Göran Fröberg, Lagmansgatan 5, 371 38 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-07-24), grannemedgivanden (3 st), ritningar,
situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A, miljö- och
byggnadsnämndens au:s protokoll 2001-08-08, § 288.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar den tillåtna byggarean till ¼ av tomtarean, 511
kvm, (128 kvm). Avsikten är nu att bygga till huvudbyggnaden med cirka 28 kvm
carport vilket innebär att den totala byggnadsarean kommer att uppgå till cirka 154
kvm.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden avslå framställningen och
därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 augusti 2001, § 288 föreslagit
miljö- och byggnadsnämnden besluta
att medge avvikelsen från gällande detaljplan avseende tillåten byggnadsarea, då
man anser att ett genomförande av planen ej försvåras samt bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas
och då de avslutas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-08-15

Vägverket
Kommunledningsförvaltningen
Akten

44

3593/01

§ 344
Yttrande över miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Vägverkets
vägutredning angående E22 Björketorp-Nättraby
Vägverket Region Sydöst, håller på med att uppdatera vägutredningen av E-22,
sträckan Björketorp-Nättraby som utgör underlag för kommande beslut om bättre
vägstandard. Anledningen till omarbetningen är miljöbalkens införande. Ett
koncept på miljökonsekvensbeskrivning har i den processen skickats till
Karlskrona kommun för synpunkter. Miljö- och byggnadsnämnden har fått i
uppdrag att lämna eventuella kommentarer till vägverket.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande, bil A.
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
Yrkanden
Den borgerliga gruppen yrkar genom Carl-Göran Svensson (m) att ett tillägg görs
till yttrandet med att Karlskrona kommun förordar nuvarande sträckning till
utbyggnad av E22:an grundat på miljökonsekvensbeskrivningen .
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på bifall mot avslag till förvaltningens
yttrande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens yttrande.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag till den borgerliga
gruppens yrkande och finner att nämnden beslutar enligt den borgerliga gruppens
yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och översända det
till vägverket, samt tillägga
att Karlskrona kommun förordar nuvarande sträckning till utbyggnad av E22:an
grundat på miljökonsekvensbeskrivningen.
_____

2001-08-15

45

Övriga frågor
§ 345
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund lämnar en redovisning beträffande Europan
6. En utställning kommer att presenteras vecka 39-40.
Erik Karlsson (s) informerar om nomineringen till Karlskrona kommuns miljöpris.
Inga förslag har hittills inkommit. Juryn arbetar vidare och emotser förslag på
kandidater senast till den 31 augusti 2001.
Nästa sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden är ändrat till måndagen den
10 september 2001, kl. 10.00. Arbetsutskottet sammanträder som planerat den 5
september.
_____

2001-09-10

1

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, måndagen den
10 september 2001, kl 10.00 – 11.50. Beslutssammanträde kl 14.00 – 14.45.

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf

Suppleanter

Gerthie Olsson (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Ulla Ohlsson (s)
Ewy Svensson (s)
Gert Olsson (s)
Katarina Möller (s)
Karl-Erik Håkansson (s)
Bengt Fröberg (m)
Karin Brunsberg (m) ej § 353
Erik Gisslén (m) § 353
Kurt Lindman (v)
Lars-Ove Carlsson (kd) t o m § 369
Tommy Olsson (kd) fr o m § 370
Magnus Larsson ( c )
Christina Olausson (m)
Thomas Åberg (s)
Hans-Olof Månsson (s)
Erik Gisslén (m) ej § 353
Tommy Rönn (v)
Tommy Olsson (kd) t o m § 369
Bengt Billemyr ( c )

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund
Mats H Johansson
Bo Karlson
Kenneth Gyllensting
Gunhild Stoltz, Lantmät.

Irene Danielsson
Hans Juhlin
Lars Löwenadler
Lotta Johansson
Birgitta Larsson, sekr.

Utses att justera

Magnus Larsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, måndagen den 17 september
2001, kl. 15.30.

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………..
Gerthie Olsson

Justerande

…………………………………….
Magnus Larsson

§§ 353 - 381

Tillkännagivandet av
justeringen har 2001-09-18
anslagits på kommunens
anslagstavla betygar
i tjänsten: Birgitta Larsson

2001-09-10

2

2001-09-10
Christer Johansson
Ronny Åkesson
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3

399/00

§ 353
Detaljplan för Grönadal 14:1, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 11 juni t o m den 11 juli
2001.
Planens syfte är att skapa en attraktiv boendemiljö. Ett boende i området kan vara
attraktivt för de som vill bo nära havet, badplats, natur och som vill ha havsutsikt.
Området är i dag skogsmark, åkermark och outnyttjad sank ängsmark som är beläget
öster om Nättraby och söder om Mjöviksvägen. Planområdet omfattar cirka 58 hektar.
Området avses att styckas i stora tomter och utnyttjas för friliggande enbostadshus. Ett
mindre område avses att utnyttjas som dammar eller våtmark för närsaltreducering av
Grönadalsbäcken.
Planarkitekt Mats H Johansson redogör för ärendet och inkomna synpunkter, bil A.
Kurt Lindman (v) och Karl-Erik Håkansson (s) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa ut detaljplan för Grönadal 14:1, Nättraby, för granskning, efter att föreslagna
revideringar har utförts.
_____
På grund av jäv deltar ej Karin Brunsberg (m) i beredning och beslut i detta ärende.

2001-09-10

Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen
Sigfrid Svensson
Maj Schöldstedt Petersson o Alf Petersson
Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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730/96

§ 354
Detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 m fl i Lyckeby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 2 juli t o m den
30 juli 2001.
Planområdet är beläget mellan Lyckeby centrum och stormarknaden Amiralen. Det
gränsar i sydväst mot Slottsbackarna, i nordost mot befintlig bostadsbebyggelse
och i sydost mot Gamla Slottsvägen. Planområdet omfattar cirka 17 hektar.
Planförslaget syftar främst till att skapa byggrätter för stormarknadsliknande
handel, kontor och icke miljöstörande småindustri i nära anslutning till stormarknaden Amiralen. Vidare medger förslaget en omdisponering och förbättring
av buss-, trafik- och parkeringssituationen mellan Amiralen och Stationsvägen.
Förslaget gör det möjligt att anlägga en rondell på Stationsvägen samt en gångoch cykeltunnel under densamma.
Planarkitekt Mats H Johansson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Tommy Olsson (kd) och Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 m fl i Lyckeby,
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 m fl i Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

2001-09-10

NCC
Kommunfullmäktige
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
HSB:s brf Rosenfeldt
Carina Pettersson-Berg

Inger Gidner
Patrik o Pernilla Lindgren
Socialnämnden
Blekinge museum
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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2281/00

§ 355
Detaljplan för del av fastigheten Sparre 7, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Rubricerad detaljplan har varit föremål för utställning under tiden 11 maj t o m den 8
juni 2001.
Planändringen avser sydvästra delen av kvarteret Sparre i hörnet av Östra Prinsgatan
och Drottninggatan. På denna plats låg tidigare Flottans simhall. Gällande detaljplan
medger en användning för kontor, skola etc. Syftet är att ändra markanvändningen till
att omfatta bostads- och kontorsändamål med möjlighet till handel i bottenvåningen.
Planarkitekt Hans Juhlin redogör för ärendet och förslag till beslut, bil A.
Karin Brunsberg (m), Karl-Erik Håkansson (s), Carl-Göran Svensson (m) och Erik
Gisslén (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del av
Sparre 7, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
_____

2001-09-10

Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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4401/01

§ 356
Detaljplan för Aspö 5:68 m fl (väster om Madviken), Karlskrona kommun,
Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden har framfört önskemål om att utreda lämpligt område för
utveckling på Aspö för att möta efterfrågan på bostäder i Karlskrona skärgård.
I kommunens fördjupade översiktsplaner för skärgården och Aspö anges flera områden
som möjliga för utbyggnad. I detta skede bedöms området vid färjeläget, väster om
Madviken, som lämpligt för exploatering. Området ligger naturskönt nära havet och
närheten till färjeläget är positivt ur kommunikationssynpunkt. Området kan anslutas
till det kommunala vatten- och avloppsnätet som finns cirka 200 meter söder om
färjeläget. Marken inom området ägs av Karlskrona kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ny detaljplan för del av Aspö
5:68 m fl (väster om Madviken) som inleds med ett programskede samt att låta
programmet bli föremål för samråd.
_____

2001-09-10

Karlskronahem
Kommunfullmäktige
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Karlskrona Naturskyddsförening
Arla Foods
Räddningstjänsten
Äldrenämnden

Handikappförvaltningen
Socialnämnden
Kulturnämnden
Blekinge museum
Affärsverken
BlekingeTrafiken
Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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4884/00

§ 357
Detaljplan för del av Gälbgjutaren 8 m fl (ny tillfartsväg), Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 31 maj t o m den 2 juli
2001.
Syftet med planändringen är att möjliggöra en ny gemensam tillfart till Ekliden,
Roslunden och Arla från Lyckebyvägen. Den nya tillfarten möjliggör angöring och
gästparkering i anslutning till Eklidens huvudentré mot söder. Tillfartsvägen utformas
vidare så att intrånget i befintlig parkmiljö begränsas. Vägen föreslås byggas under
hösten 2001 och kan då samordnas med planerad fjärrvärmeutbyggnad för området.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplanen för del
av Gälbgjutaren 8 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad 2001-09-10.
_____

2001-09-10

Skärfva Förvaltnings AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

8

3211/00

§ 358
Detaljplan för del av Verstorp 2:23 (f d 2:14) (”Skärva By”), Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 25 juni t o m den 13
augusti 2001.
Planförslagets syfte är att skapa bostäder och viss del av verksamheter i en bymiljö
som utformas med tyngdpunkt på naturens förutsättningar, social aktivitet och trivsel.
Målsättningen är att uppnå en mångfasetterad miljö för boende, distansarbete, lek,
friluftsliv m m där bebyggelsen anpassas efter befintlig terräng och vegetation. Området är beläget utmed Gamla Landsvägen (länsväg 679) i Nättraby.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa ut detaljplanen för del av Verstorp 2:23 (f d 2:14) (”Skärva By”), Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad till augusti 2001,för allmän granskning.
_____

2001-09-10

Samhällsbyggnadsförvaltningen

9

4877/00

§ 359
Pottholmen
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om projekt Pottholmen. En
preliminär tidplan presenteras.
Gert Olsson (s) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-09-10

Samhällsbyggnadsförvaltningen

10

1105/99

§ 360
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Planhandläggare Irene Danielsson, informerar om 19 § 6 kap PBL, vari stadgas att
markägare skall upplåta allmän platsmark utan ersättning till huvudman.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-09-10

Växjö tingsrätt, Miljödomstolen
Affärsverken Karlskrona AB
Akten

11

1880/01

§ 361
Yttrande över ansökan från Affärsverken Karlskrona AB, om tillstånd
enligt miljöbalken för verksamhet vid Bubbetorps avfallsanläggning.
Miljödomstolens remiss; M 114-01.
Affärsverken i Karlskrona AB ansöker hos Växjö tingsrätt, miljödomstolen, om
tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och planerad verksamhet vid Bubbetorps
avfallsanläggning i Karlskrona kommun. Bolaget yrkar att särskild dom meddelas
för uppförande och drift av kompostanläggningen för utsorterat organiskt material.
Miljö- och byggnadsnämnden har fått ansökan för yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-08-20 upprättat förslag till yttrande,
bil A.
Miljöinspektör Bo Karlson redogör för ärendet.
Karin Brunsberg (m), Bengt Fröberg (m), Tommy Rönn (v) och Christina Olausson (m)
yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens skrivelse att tillstyrka ansökan från Affärsverken Karlskrona AB om fortsatt verksamhet vid Bubbetorps avfallsanläggning,
att bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angivits i ansökan, dock
med förvaltningens förslag till reservationer och tillägg.
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

2001-09-10

Elisabeth Lindvall
Rune Lindvall
Akten

12

3210/01

§ 362
Bristfällig funktion på enskild avloppsanläggning för fastigheten Nättleryd
1:44
En anmälan har inkommit från ägaren till fastigheten Nättleryd 1:39 beträffande
rubricerat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid inspektion den 6 juni 2001 på
fastigheten Nättleryd 1:44, konstaterat att otillräckligt renat avloppsvatten från
fastighetens avloppsanläggning tränger fram i markytan i fastighetens sydöstra del
och rinner vidare ut över ett område på fastigheten Nättleryd 1:39. Förhållandena
innebär enligt förvaltningen olägenhet av väsentlig betydelse, eftersom
föroreningarna dels medför miljöförstöring och smittorisk och dels förorsakar dålig
lukt. Vidare strider förhållandet mot miljöbalkens 9 kap 7 §, i vars första stycke
anges att avloppsvatten skall renas, avledas eller tas om hand på något annat sätt,
så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Fastighetsägaren har (enligt delegationsbeslut § 236) förelagts att avloppsanläggningen skall vara åtgärdad senast den 1 september 2001. Vid inspektion den 24
augusti 2001 konstateras att inga arbeten har påbörjats för att åtgärda olägenheten.
Fastighetsägarna har 2001-09-03 inkommit med yttrande i vilket de bestrider att
något fel föreligger. Föregående ägare och nuvarande ägare till fastigheten
Nättleryd 1:39 har 2001-09-07 yttrat sig över svaret.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-08-23 upprättat förslag till beslut, bil A.
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) och Karl-Erik Håkansson (s) yrkar att tidsfristen för
åtgärden förlängs till den 31 oktober 2001.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag gentemot Carl-Göran
Svenssons (m) m fl yrkande och finner att nämnden antar Carl-Göran Svenssons
(m) m fl yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att med stöd av miljöbalken (MB) 26 kap. §§ 9 och 13 förelägga Elisabeth Lindvall och Rune Lindvall i egenskap av ägare till fastigheten Nättleryd 1:44, att vid
vite av 30.000:- kronor, snarast, dock senast den 31 oktober 2001, låta undanröja
nuvarande olägenheter från fastighetens avloppsanläggning. Åtgärderna skall ske i
enlighet med specifikation i bifogad skrivelse Dnr 3210/2001, daterad 2001-06-19
(forts.)

2001-09-10

13

(§ 362 forts.)
Vidare förelägger miljö- och byggnadsnämnden Elisabeth Lindvall och Rune
Lindvall med stöd av MB 26 kap 26 § att beslutet skall lända till efterrättelse
utan hinder av förd klagan.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till miljödomstolen.

2001-09-10

Jan-Åke Andersson
Leif Andersson
Gun-Britt Hassellöf
Lasse Rohdin
Akten

14

3600/01

§ 363
Klagomål på buller från höfläkt på fastigheten Pukaberg 1:33
Klagomål har inkommit från tre villaägare i Pukaberg, Holmsjö om en sanitär
olägenhet i form av höfläktsbuller från fastigheten Pukaberg 1:33.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-07-26, på begäran av ägaren till
jordbruksfastigheten Pukaberg 1:33, utfört ljudnivåmätning i tre punkter. I
det aktuella fallet med en störning som förekommer under begränsad period
(max några veckor varje sommar) är det tveksamt om långtgående åtgärder i
form av ytterligare inbyggnad av fläkten kan anses motiverad.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samband med mätningen föreslagit
verksamhetsutövaren att stänga av fläkten under kvällar och nätter för att så
långt som möjligt minska störningen för de närboende. Vidare har denne lovat
att förbättra isoleringen på insidan av bullerskärmen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-08-24 upprättat förslag till beslut,
bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna i ärendet hittills vidtagna åtgärder, samt;
att meddela fastighetsägaren till Pukaberg 1:33, Jan-Åke Andersson att ytterligare
åtgärder för bullerdämpning inte är nödvändiga om fläkten i fortsättningen endast
avses användas dagtid 07.00-18.00,
att om fläkten avses att användas kväll eller natt 18.00-07.00, torde ytterligare
åtgärder bli nödvändiga. Statens Naturvårdsverks riktlinjer för externt industribuller skall i så fall vara vägledande för åtgärdernas omfattning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-09-10

Naturvårdsverket
Kommunledningsförvaltningen
Akten

15

2869/01

§ 364
Remiss-svar; Förslag till ändring av renhållningsförordningen (1998:902) och
föreskrift och allmänt råd om undantag och särskilda villkor för dispens från
deponiförbudet för utsorterat brännbart avfall m m
Naturvårdsverket har skickat på remiss ett förslag till bestämmelser om undantag
och särskilda villkor för dispens från deponiförbudet för utsorterat brännbart avfall.
Eftersom de flesta av landets kommuner inte kommer att ha löst frågan till årsskiftet befarar man en anstormning av dispensansökningar.
Naturvårdsverket föreslår att dispens meddelas av länsstyrelsen i stället för
naturvårdsverket, samt att länsstyrelsen för detta skall få ta ut en avgift om
19.200:- kronor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-08-28 upprättat förslag till yttrande, bil
A.
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
Carl-Göran Svensson (m) och Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och översända det till naturvårdsverket,
att därmed anse remissen besvarad.
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

2001-09-10

Miljödomstolen
Tekniska förvaltningen/va-avd
Akten

16

2493/01

§ 365
Remiss-svar; Tillståndsansökan angående vattenverksamhet vid Johannishusåsen, mål nr M 167-01
Karlskrona kommun har ansökt hos miljödomstolen om att överföra vatten från
Lyckebyån, infiltration av vattnet i Johannishusåsen, och sedan uttag av det
bildade grundvattnet för användande som dricksvatten i Karlskrona kommun.
Miljödomstolen låter miljö- och byggnadsnämnden lämna eventuella synpunkter
på försöksverksamhet med uttag och infiltration av grundvatten vid Johannishusåsen, Ronneby kommun.
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting informerar om ärendet och förslag till beslut, bil
A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uttala
att då den tänkta försöksverksamheten endast berör Ronneby kommun, lämnas
inga preciserade synpunkter i det här skedet. I nästa skede, när försöksverksamheten skall utvärderas, och det kan bli fråga om att avleda vatten från Lyckebyån ,
ber nämnden att få möjlighet att återkomma i ärendet, samt
att överlämna detta yttrande till Miljödomstolen i Växjö.
_____

2001-09-10

17

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 366
Information från Miljögruppen
Miljöhandläggare Lotta Johansson informerar om två miljöärenden:
•

Klagomål har framförts från boende i Jämjö om olägenheter från
skjutbanan. Bullermätningar är utförda och diskussioner pågår med
skytteföreningen om åtgärder för att lösa problemen.

•

En anmälan om otillåtet skrotupplag på fastighet i Fågelmara – Flyeryd har
inkommit. Fastighetsägaren har blivit uppmanad att inom viss tid forsla
bort skrotet och iordningsställa tomten.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-09-10
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 367
Agenda 21 – Revidering
Ärendet utgår från dagordningen. Behandlas på nämndens oktobersammanträde.
______

2001-09-10
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Erik Karlsson

§ 368
Miljöpriset
Ärendet utgår från dagordningen. Behandlas på nämndens oktobersammanträde.
_____

2001-09-10

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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1841/01

§ 369
Remissyttrande; Demokratigruppens slutrapport
Miljö- och byggnadsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
rubricerad utredning. Vissa av de förslag som utredningen lägger fram finner
nämnden ej anledning att kommentera utan behandlar i huvudsak de frågor som
har anknytning och beröring med nämndens verksamhetsområde och som i vidare
mening har anknytning till nämndens och förvaltningens verksamhet nämligen;
Agenda 21 och Folkhälsa.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-08-15 lämnat förslag till yttrande, bil A.
Yrkanden
Ordföranden yrkar avslag till punkt 14 med motivering att ej förorda öppna
sammanträden.
Karl-Erik Håkansson (s) och Carl-Göran Svensson (m) bifaller ordförandens
yrkande.
Bengt Fröberg (m), Magnus Larsson ( c )och Karin Brunsberg (m) yrkar bifall till
förvaltningens förslag om öppna sammanträden.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag till förvaltningens
förslag utom punkt 14 och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
utom punkt 14.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag till förvaltningens
förslag beträffande punkt 14 och finner att nämnden beslutar avslå densamma.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande utom punkt 14
att ej tillstyrka punkt 14 utan förorda att ej ha öppna sammanträden.
_____
Till förmån för eget yrkande reserverar sig Magnus Larsson ( c ), Karin Brunsberg
(m) och Bengt Fröberg (m) mot detta beslut.
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§ 370
Delegationsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 10
september 2001, § 370.
_____
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§ 371
Delegationsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 10
september 2001, § 371.
_____

2001-09-10
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§ 372
Skrivelser och rapporter
1. Kommunstyrelsen 2001-08-14, § 129; Förenkla för kommunmedborgarna
att betala sina räkningar genom att erbjuda ”Autogiro”
2. Kommunstyrelsen 2001-08-14, § 130; Folkhälsoarbetet i Karlskrona
kommun
3. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2001-08-21; Överklagande av
Länsstyrelsens beslut 2001-07-04 om inhibition av bygglov för mätmaster
på ön Utlängan
4. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2001-08-30; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut 2001-05-02 och 2001-06-06 om avslag på
bostadsanpassningsbidrag, Stefan Cyrillus
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-08-14; Tillstånd till nybyggnad av
gäststuga på fastigheten Senoren 4:26, 19 § NVL
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-08-14; Beslut om betydande
miljöpåverkan i Vägverkets ”Förstudie och gestaltningsprogram Befintlig
E22 Sölve-Stensnäs”
7. Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2001-08-27; Ansökan om att få
utföra oljeavskiljare i Lillån, omedelbart uppströms dess utlopp i
Lyckebyån, sökande: Vägverket
8. 2:a åklagarkammaren i Malmö, beslut 2001-08-21; Miljöbrott/grovt
miljöbrott 2000-08-07 – 2000-09-12, Förundersökningen nedläggs
9. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2001-06-20; Redovisning
till EG-kommissionen av områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda
djur och växter
10. Regeringsrättens underrättelse, Mål nr 2929-2001¸beslut att inte meddela
Stefan Cyrillus prövningstillstånd i mål om bostadsanpassningsbidrag
11. Jordbruksverket, Djurmiljöenheten, beslut 2001-07-30; Återkallande av
tillstånd som producent av ägg och märkning med produktionssystem,
Johnny Andreasson avd 1
12. Jordbruksverket, Djurmiljöenheten, beslut 2001-07-30; Återkallande av
tillstånd som producent av ägg och märkning med produktionssystem,
Johnny Andreasson avd 2
(forts.)
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(§ 372 forts.)
13. Tekniska förvaltningen, skrivelse 2001-09-03; Analys av sent betalda
leverantörsfakturor
14. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2001-08-29 till Kammarrätten i
Jönköping; Överklagade beslut angående positivt förhandsbesked för
nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Sturkö-Ryd 9:42
15. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2001-08-14 till Kurt Johansson,
Aspö; Angående anordnande av upplag på fastigheten Aspö 4:316
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll
_____

2001-09-10

Lars-Erik Wilhelmsson
Akten
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3595/01

§ 373
Nybyggnad av ”gäststuga” på fastigheten Aspö 4:183
Sökande: Lars-Erik Wilhelmsson, Aspö, Hornudden, 370 22 DROTTNINGSKÄR
Handlingar: Ansökan (2001-08-01), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att
all förtätning skall ske med stöd av detaljplan. Vidare har noterats att fastigheten är
belägen inom ett område för vilket strandskydd enligt Miljöbalkens kap 7, §§ 13
och 14 råder. Inom ett sådant område får byggnader och anläggningar inte
uppföras eller ändras, om det innebär att allmänhetens tillträde till området
försvåras.
Avsikten är nu att uppföra en byggnad på cirka 150 kvm beläget alldeles utanför
”strandskyddet” men med visuell kontakt med huvudbyggnaden. Den nya
byggnaden avses kopplas till befintlig VA-anläggning efter viss komplettering.
Den föreslagna tomtplatsen är belägen norr om den väg som uppfattas som en
naturlig gräns mot den obebyggda delen/skiftet söder om vägen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen varvid föreskrives:
att byggnaden placeras cirka 120 meter från stranden så att byggnadens ”tomt” ej
berör strandskyddet,
att befintlig avloppsanläggning kompletteras enligt hälsovårdsinspektörens
anvisningar,
att utsättningen/placeringen sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag
på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen
samt
att en anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen när arbetena slutförts.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-09-10

Bertil Jonasson
Akten
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1561/01

§ 374
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 6:54
Sökande: Bertil Jonasson, Aspö 6, 370 22 DROTTNINGSKÄR
Handlingar: Ansökan (2001-03-09), situationsplan, karta, yttrande från sökande
(2001-08-14), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-05-09, § 196
Fastigheten är belägen inom ett område som utgöres av en sammanhållen bebyggelse där endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bl a
innebär att en förtätning av det nu aktuella slaget skall prövas genom att en
detaljplan upprättas. I samband med en sådan prövas bland annat vad marken
mest är lämpad för, sett ut ett allmänt perspektiv.
Avsikten är att placera bebyggelsen cirka 120 meter från stranden. I omedelbar
anslutning till den föreslagna tomtplatsen råder det strandskydd enligt Miljöbalkens kap 7, §§ 13 och 14. Förslaget innebär att en byggnad som är placerad på
gränsen mellan strandzonens flacka hällar med gles vegetation och den täta slyvegetationen in från stranden, kommer att utgöra ett störande inslag i landskapsbilden. Utöver detta kan anföras att den viktiga allemansrätten/strandskyddet
påverkas negativt. Marken är starkt vattenmättad vilket i sig talar mot en etablering
på platsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare föreslagit nämnden att besluta avslå
framställningen och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har
sökanden utnyttjat och bland annat anfört att fel plats besökts av handläggaren.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att då det i sak ej tillförts ärendet något nytt och då synpunkterna/förutsättningarna
på den ”rätta platsen” är identiska med den tidigare prövade platsen, avslå framställningen då den ej överensstämmer med Plan- och Byggnadslagens intentioner
om att mark skall användas till det den är mest lämpad för, sett ur det allmännas
perspektiv, som prövas genom att en detaljplan upprättas, samt att en byggnad på
platsen skulle utgöra ett störande inslag i strandlandskapet.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-09-10

Niclas Olofsson
Akten
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477/00

§ 375
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Färmanstorp 1:8
Sökande: Niclas Olofsson, Färmanstorp, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2001-08-14), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil
A
Fastigheten är belägen inom ett område som utgörs av en sammanhållen bebyggelse där det inte införts några speciella byggnadsreglerande bestämmelser, varför
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut 1990 under § 298 och 2000-0328, § 78 medgivit en lokalisering av två nya hus på fastigheten. Länsstyrelsens
dispensbeslut enligt Miljöbalkens kapitel 7, § 16 har erhållits.
Sökanden har nu begärt förlängning av nämndens tidigare positiva beslut då VAarbetena dragit ut på tiden och då nu ett alternativ/möjlighet uppstått genom att det
gemensamma/kommunala VA-nätet eventuellt kommer att nå området.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge/tillstyrka lokaliseringen varvid föreskrives:
att Länsstyrelsens beslut avseende strandskyddet föreligger för samtliga
byggnader, brygga och markarbeten senast i samband med bygglovsansökan
att som tomt för bostadshuset får ej hävdas mer än cirka två tusen kvm
att som tomt för övriga byggnader får ej hävdas mer än själva byggnadsarean
att fastigheterna anslutes till en gemensamhetsanläggning alt. det kommunala
VA-nätet, samt
att byggnadernas utformning/placering anpassas till byggnadstraditionen på
platsen.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-09-10

Jonas Alfsson
Akten
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2564/01

§ 376
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 5:215
Sökande: Jonas Alfsson, Oskarsgatan 8, 352 36 VÄXJÖ
Handlingar: Ansökan (2001-05-04), situationsplan, karta, yttrande från sökande
(2001-06-26 och 2001-08-20), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
.
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

2001-09-10

Bernt Tapper
Akten
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2459/01

§ 377
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Skällenäs 28:35
Sökande: Bernt Tapper, Tromstaberg, 195 92 MÄRSTA
Handlingar: Ansökan (2001-04-30), ritningar, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2001-06-18), yttrande från granne (2001-08-23), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
.
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

2001-09-10

Kenneth Ahlgren
Akten

30

3213/01

§ 378
Nybyggnad av pumphus på fastigheten Torstäva 9:43
Sökande: Kenneth Ahlgren, Rävskärsvägen 5, 373 02 RAMDALA
Handlingar: Ansökan (2001-06-19), ritning, karta, dispensbeslut från Länsstyrelsen
avs. strandskyddet, utlåtande från SGU, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A
Sökanden avser att på fastigheten uppföra ett pumphus med en yta av 2x3 meter.
Länsstyrelsen har 2000-06-08 lämnat strandskyddsdispens för nybyggnad av
pumphus. Länsstyrelsen förordar i beslutet att som tomt för pumphuset får endast
den del av strandskyddsområdet tas i anspråk som byggnaden upptar på marken.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som ovan anförts, tillstyrka framställningen, varvid
föreskrives:
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas
och då de avslutas
att vad Länsstyrelsen anför, i beslut daterat 2000-06-08, beaktas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-09-10

Jan Lennartsson
Anna Gunn
Åsa Andersson
Eva och Mikael Steeinbach
Sven Bergstedt
Daniel Mellstedt
Akten
§ 379
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 1:77
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6/01

Sökande: Jan Lennartsson, Hisingsväg 4, 371 42 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-01-02), reviderad ansökan (2001-07-02) ritningar,
reviderad situationsplan, skrivelser från sökande (2001-07-02 och 2001-07-27),
karta, yttranden från grannar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-08-15, § 342.
Fastigheten är belägen på den sydöstra delen av Sturkö. Sökande avser att riva ett
befintligt hus som ligger cirka 30 meter fån strandlinjen och uppföra ett fritidshus
med samma läge. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Efter att ha tagit del av berörda grannars synpunkter har sökanden inkommit med
en reviderad ansökan där hänsyn försökt tagas till framförda synpunkter.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 4 september 2001 företagit
syn på platsen och ställt sig positiva till förslaget.
Den reviderade framställningen anses uppfylla kraven i Plan- och Bygglagen kap.
3, §§ 1 och 2 som föreskriver att byggnader skall placeras och utformas på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur och
kulturvärdena på platsen.
Yrkanden
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till framställningen med motivering att huset flyttas,
så att byggnaden ej placeras närmare vattenlinjen än det befintliga.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag att tillstyrka
framställningen mot Kurt Lindmans (v) avslagsyrkande och finner att nämnden
beslutar tillstyrka framställningen.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrka framställningen, med
villkor:
att strandskyddsdispens erhålles innan byggnadsarbetena påbörjas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-09-10

Kommunstyrelsen, Budgetberedningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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4031/01

§ 380
Finansiering av folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen beslutade 2001-08-14 i anslutning till beredning till fullmäktige
angående bildande av ett folkhälsoråd, att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden
att redovisa finansieringen till budgetberedningen.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet och sitt förslag till beslut,
bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå budgetberedningen reservera 240.000:- kronor i kommunstyrelsens
projektbudget för 2002 för folkhälsorådets arbete.
_____

2001-09-10

33

Övriga frågor
§ 381
Carl-Göran Svensson (m) och Karin Brunsberg (m) informerar om Nils Sandberg,
Lyckeby, och hans arbete med vattenprover och insamling av fisk för provtagning i
Lyckebyån. Kan ekonomiskt bidrag från kommunen utgå till denna verksamhet?
Erik Gisslén (m) påtalar vikten av att kommunen föregår med gott exempel vad
beträffar skyltning på sina fastigheter. Skylten på f d Tullhuset vid Palanderska
gården behöver snyggas till.
Bengt Fröberg (m) emotser en information på nästa sammanträde om det nya
avfallshanteringssystemet för Karlskrona kommun.
Ordföranden påminner om att nämndens novembersammanträde är förlagt till
Högskolan. Utdelning av planstipendium sker vid detta sammanträde.
_____

2001-10-10

Plats och tid
Beslutande

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
10 oktober 2001, kl 08.30 – 13.55.
Sammanträdet ajourneras kl. 10.30-13.00.
Ordförande
Gerthie Olsson (s)
1:e v ordf
Erik Karlsson (s)
Christina Olausson (m)
Ewy Svensson (s)
Gert Olsson (s)
Katarina Möller (s)
Karl-Erik Håkansson (s)
Bengt Fröberg (m)
Karin Brunsberg (m) ej § 412
Tommy Rönn (v)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Margareta Rodin (fp)
Erik Gisslén (m) tjg ersättare § 412

Övriga närvarande
Ersättare

Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Hans-Olof Månsson (s)
Erik Gisslén (m)
Tommy Olsson (kd)
Bengt Billemyr ( c )
Eva Röder (fp)
Kenneth Gyllensting, t.f. förvaltningschef
Jan Svensson, Affärsverken, § 396
Bo Karlson, miljöinspektör, § 391
Anita Kreutzfeldt, miljöinspektör, § 396
Börje Ulwebäck, miljöinspektör, § 416
Lars Löwenadler, byggnadsinspektör
Lotta Johansson, miljöhandläggare, §§ 392, 393
Malin Dahlberg, planarkitekt, § 389
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten .
Birgitta Larsson, sekr.

Tjänstemän

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

1

Margareta Rodin
Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 18 oktober
2001, kl. 07.30.

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………..
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Margareta Rodin

§§ 389 - 418

Tillkännagivandet av
justeringen har
anslagits på kommunens
anslagstavla betygar

2001-10-10
Skanska Sverige AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2

3861/01

§ 389
Detaljplan för Västerudd i Karlskrona, Karlskrona kommun, Blekinge län
Skanska Sverige AB har inkommit med en förfrågan om möjligheten till planändring
för området Västerudd i Karlskrona.
Den gamla bebyggelsen på Västerudd är sedan länge riven, bortsett från två senare
uppförda hus, varav ett avses rivas inom kort. Gällande plan från 1980 anger kontorsoch garageändamål, tillkommen under en expansionsfas för Karlskronavarvet, men
aldrig genomförd. Skanska Sverige AB har utifrån idén om stadsradhus tagit fram
programskisser och hemställer om att få ändra stadsplanen. Förslaget innehåller ett
fyrtiotal radhus i 2-3 våningar och lika många lägenheter i 3-4 våningshus i den östra
delen av området.
Planarkitekt Malin Dahlberg redogör för ärendet.
Karin Brunsberg (m) och Gert Olsson (s) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda ett programarbete för
ändring av detaljplanen för Västerudd i Karlskrona.
_____

2001-10-10

Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3

4464/01

§ 390
Delning av fastigheten Borgmästaren 27
Lantmäterimyndigheten har 2001-09-07 hemställt om miljö- och byggnadsnämndens
yttrande beträffande delning av rubr. fastighet.
Fastigheten ingår i ett detaljplanelagt kvarter på centrala Trossö och upptar en yta av
cirka 600 kvm. Fastigheten är bebyggd med två huskroppar som är placerade dels längs
Hantverkaregatan, dels Konstapelsgatan. Den befintliga gården har uppmätts till cirka
100 kvm.
Om förslaget genomförs medför det att gårdsbildningen till den nya fastigheten uppgår
till endast 40 kvm.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-09-07 upprättat yttrande med förslag till
beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uttala
att avstyrka framställningen då den ej kan anses överensstämma med detaljplanens
föreslagna/avsedda tomtindelning och då den också skulle medföra att en sådan liten
fastighet skulle bildas, att de grundläggande kraven på utemiljö, parkering med mera,
ej skulle kunna uppnås.
_____

2001-10-10

Sixten Widerblad
Lantmäterimyndigheten
Akten

4

4101/01

§ 391
Ansökan om gemensam avloppsanläggning för fastigheten Frändatorp 25:90 och
planerad avstyckning från fastigheten Frändatorp 25:32
Sixten Widerblad, Frändatorp, Sturkö, ansöker om konventionell avloppsanläggning för två fastigheter inom nuvarande fastigheten Frändatorp 25:32.
Avsikten är att göra en gemensam avloppsanläggning för fastigheten Frändatorp
25:90, samt för planerad avstyckning av en gäststuga på fastigheten Frändatorp
25:32. I nära anslutning till den planerade avloppsanläggningen finns redan en
avloppsanläggning som betjänar stamfastigheten.
Inom det aktuella området, som redan i dagsläget är relativt tättbebyggt, finns ett
stort inslag av berg. Nuvarande avloppslösningar består dels av en större
gemensam avloppsanläggning från 70-talet och dels av ett 20-tal äldre enskilda
avloppsanläggningar. Med hänsyn till detta anses att ytterligare avstyckningar inte
bör beviljas inom området, förrän VA-plan tagits fram och möjlighet till gemensam avloppslösning, baserad på bästa möjliga teknik, föreligger.
Förvaltningen ser däremot inget hinder att gäststugans nuvarande spillvattensystem
anslutes till befintlig trekammarbrunn på fastigheten Frändatorp 25:32, för att
kunna nyttjas under kortare perioder och företrädesvis under sommarhalvåret.
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och motivering avslå
ansökan om enskilt avlopp för planerad avstyckning från fastigheten Frändatorp 25:32.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-10-10

Kamms Fiskeredskap AB
Länsstyrelsen, Miljöskyddsavdelningen
Fiskeföreningen
Akten

5

4022/01

§ 392
Anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
Kamms Fiskeredskap AB
Kamms Fiskeredskap AB, del av Karlskrona 2:1 och Saltö 2:1, har inkommit med en
anmälan om miljöfarlig verksamhet. Den planerade verksamheten omfattar båtservice
såsom plastreparationer, oljebyten och motorreparationer. Inom anläggningen kommer
också traditionell båtvarvsverksamhet som båtbottenspolning, båtbottenmålning samt
vinterlagring av båtar att ske. Cirka 150 båtar/år beräknas hanteras inom anläggningen.
Verkstadsbyggnaden har inga avloppsbrunnar där läckage till omgivningen kan ske.
Plastreparationerna kommer att ske såväl utomhus som inomhus. Bullrande arbete
kommer att ske dagtid (07.00-16.00) vardagar. En spolplats för båtar skall iordningsställas i anslutning till upplyftningsplatsen på kajen.
Miljöhandläggare Lotta Johansson redogör för ärendet och förslag till beslut, bil A.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.
Yrkanden
Gerth Olsson (s) yrkar tillägg med att utsläpp av spolvatten inte skall förekomma utan
förordar ett slutet system då bekämpningsmedel i form av antifoulingfärger inte är
godtagbart, bil B.
Ordföranden yrkar tillägg att en punkt tillföres under utsläpp av vatten med att
kontrollprogram upprättas för att mäta mängden koppar i utgående spolvatten med
utvärdering 2002-11-30. Om behov finns kommer nämnden att besluta om ytterligare
reningsåtgärder.
Bengt Fröberg (m), Karin Brunsberg, (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tommy Rönn (v), Tommy Olsson (kd), Bengt Billemyr (c) yttrar sig.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Gerth Olssons (s) tilläggsyrkande mot
eget tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens
tilläggsyrkande.
(forts.)
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§ 392 (forts.)
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att med stöd av 26 kap 9 § och 2 kap 3 § miljöbalken förelägga Kamms Fiskeredskap
AB följande försiktighetsmått och åtgärder:
Utsläpp till vatten
1. En typgodkänd slamavskiljare ska anordnas i anslutning till spolplattan där
båtbottnar rengörs. Den installerade slamavskiljaren bör vara av typ ALFA och
vara dimensionerad för att slamtömmas en gång per år.
2. Miljö- och byggnadsnämnden uppskjuter under en prövotid slutligt villkor för
slamtömningsintervall. Under prövotiden ska slamavskiljaren tömmas efter det
antal båttvättar som beräknas enligt följande:
25 x slamavskiljarens volym (antal kbm våtvolym)= antal båttvättar
Verksamhetsutövaren ska under prövotiden utvärdera uppkommen slamvolym
och senast 2002-11-30 redovisa förslag till slutligt villkor för slamtömningsintervall till miljö- och byggnadsnämnden.
Utsläpp till mark
3. Arbeten som kan medföra risk för förorening av mark ska ske i verkstaden eller
på hårdgjord yta där eventuellt spill omedelbart ska tas omhand.
Kemiska ämnen och farligt avfall
4. Flytande eller lättlösliga kemikalier och farligt avfall får ej lagras på sådant sätt
att spridning till omgivningarna kan ske. Förvaring ska ske inom tätt, invallat
utrymme under tak. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt för att samla upp
eventuellt spill av kemikalier eller farligt avfall. Förbrukat absorptionsmedel ska
hanteras som farligt avfall.
5. Ej uthärdad polyester och förbrukade lösningsmedel ska omhändertas som
farligt avfall. Även uppsamlat slam från båtbottnar ska omhändertas som farligt
avfall till dess att verksamhetsutövaren kan visa att avfallet inte längre har
några egenskaper som för att det klassas som farligt.
6. Farligt avfall ska hanteras enligt förordningen om farligt avfall. Endast
godkända transportörer och omhändertagare av farligt avfall får anlitas.
Anteckningar ska föras över mängd och slag av farligt avfall som årligen
uppkommer vid verksamheten samt de anläggningar avfallet transporteras till.
Buller
7. Verksamheten får som riktvärde ej ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå
än följande vid närmaste bostäder:
50 dB(A) vardagar måndag-fredag kl 07.00-18.00
40 dB(A) nattetid kl 22.00-07.00
45 dB(A) övrig tid
Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dB(A)
(forts.)

2001-10-10
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§ 392(forts.)
Kontrollprogram
att med stöd av miljöbalken 26 kap 19 § upprätta ett kontrollprogram för att
kontrollera utsläpp av koppar till Östersjön via det spolvatten som uppkommer vid
båtbottentvätten. Senast 2002-11-30 ska företaget inkomma med en redovisning till
miljö- och byggnadsnämnden över utsläppta kopparmängder. Nämnden kan
komma att besluta om ytterligare reningsåtgärder.
Verksamhetsutövaren erinras även om att bedriva egenkontroll enligt förordningen
(1998:901) om egenkontroll.
Definition:
Om ett riktvärde överskrids ska åtgärder vidtas för att förhindra att överskridande
upprepas. Uppnått resultat ska styrkas genom mätning.
Miljö- och byggnadsnämnden anser med stöd av 27 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd att ni har fullgjort den föreskrivna anmälningsplikten.
Verksamheten kommer att klassas som C-anläggning, SNI-kod 25.2-2, vilket
innebär att en fast årlig tillsynsavgift kommer att utgå.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Miljödomstolen

2001-10-10

Jämjö Skytteförening
Klaganden
Akten

8

4858/01

§ 393
Klagomål på skjutbanan i Jämjö, Häljarum 4:15 och 4:16
Boende i Jämjö har inkommit med klagomål på skjutbanan i Jämjö (Häljarum 4:15 och
4:16) som drivs av Jämjö skytteförening. De klagande anser att säkerheten inte kan
garanteras, att skyttet orsakar störande buller och att allmänheten utestängs från ett
populärt rekreationsområde. Klagomål framförs också på skjuttiderna och man undrar
över vad som ska göras med allt bly som ligger i skjutvallen. De klagande begär
omedelbart nedläggande av skjutbanan. De klagandes kontaktperson har senare
muntligen uppgett att man kan tänka sig att acceptera skytte 2-3 dagar/vecka.
Vid skjutbanan förekommer gevärsskytte, korthållsskytte samt skytte med
automatvapen. Verksamheten är anmäld till miljö- och byggnadsnämnden enligt 21 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Samhällsbyggnadsförvaltningen har hänvisat de klagande till polismyndigheten vad gäller säkerhetsfrågorna.
Föreningen har tillåtit skytte alla dagar i veckan 09.00-20.00. Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en bullermätning vid två av de klagandes fastigheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-09-21 upprättat förslag till beslut i ärendet,
bil A.
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken förelägga Jämjö Skytteförening att utnyttja
skjutbanan på fastigheten Häljarum 4:15, 4:16 enligt följande föreskrifter:
1. Byggnadstekniska åtgärder ska vidtas vid platsen (200-meters vallen) för
gevärsskyttet
2. Byggnadstekniska åtgärder rekommenderas vid platsen för k-pistskyttet.
3. Skytte får ske,
april-oktober: mån-tor 09.00-20.00, fre 09.00-15.00 samt lör-sön 09.00-15.00
november-mars: mån-fre 09.00-15.00, samt lör-sön 09.00-18.00.
4. Gevärsskyttet ska därutöver begränsas så att en lördag eller söndag hålls skjutfri.
Vilken veckoslutsdag som är skjutfri ska vara förutbestämd.
(forts.)

2001-10-10
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§ 393 (forts.)
5. När skytte ej är tillåten ska tavelställen vara låsta för att hindra obehöriga att
använda skjutbanan.
6. Vid banorna skall finnas anslag med tider då skytte är tillåten. Anslagen ska
placeras väl synliga för allmänheten.
Miljö- och byggnadsnämnden kan komma att besluta om mildring av tidsrestriktionerna om den planerade bullerväggen ger en högre bullerdämpning än förväntat eller
om ytterligare bullerdämpande åtgärder vidtas. Bullerdämpning ska styrkas genom
vederbörligen utförda bullermätningar.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Miljödomstolen

2001-10-10

10

Agenda 21-samordnaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 394
Agenda 21- revidering
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av Agenda 21
dokumentet. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2001-10-03 att låta
förslaget gå ut på en intern remissrunda till kommunens förvaltningar och bolag. Vidare
beslutades att inbjuda aktuella intresseorganisationer till ett möte.
Ärendet kommer att behandlas på nämndens novembersammanträde.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-10-10

Lyckebyåns fiskevårdsområde
Samhällsbyggnadsförvaltningen

11

129/01

§ 395
Karlskrona kommuns miljöpris 2001
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse miljöpristagare 2001. Årets pris är ämnat till
den eller de som gjort en miljöförbättring inom vattenvårdsområdet.
Vid ansökningstidens utgång har tre nomineringar inkommit, varav en har återkallats.
1:e vice ordförande Erik Karlsson redogör för juryns motivering, bil A, att utse
Lyckebyåns fiskevårdsområde till pristagare för Karlskrona kommuns miljöpris 2001.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med juryns förslag, utdela Karlskrona kommuns miljöpris 2001 till
Lyckebyåns fiskevårdsområde.
_____
I detta beslut deltar ej Karin Brunsberg (m).

2001-10-10
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 396
Nya avfallshanteringssystemet för Karlskrona kommun
Jan Svensson, Affärsverken informerar om det nya avfallshanteringssystemet som
kommer att träda i kraft januari 2002.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt, samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar om
ansökningar som rör hemkompostering.
Karin Brunsberg (m), Tommy Olsson (kd) och Bengt Fröberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-10-10

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

13

4562/01

§ 397
Remissyttrande; Förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik
administration
Kommunledningsförvaltningen har i remiss 2001-09-13 begärt nämndernas yttrande
beträffande rubr. senast den 22 oktober 2001.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande 2001-06-05 framfört synpunkter på ett
tidigare förslag, anmält i nämnden 2001-08-15.
Nuvarande förslag har efter synpunkter som framförts av förvaltningarna reviderats i
chefsgruppen. Målen är fortfarande en minskad sårbarhet, en bättre samordning över
förvaltningsgränserna och en tryggad kompetensutveckling.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-09-25 lämnat förslag till yttrande, bil A.
Nämnden enas om att uttala ett stöd för nätverkslösningar gällande samtliga berörda
personalgrupper.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande, samt
att uttala ett stöd för nätverkslösningar gällande samtliga berörda personalgrupper.
_____

2001-10-10

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

14

4598/01

§ 398
Delårsbokslut/Budgetuppföljning augusti 2001
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per augusti 2001
enligt bilagda handlingar, bil A.
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet totalt kan förväntas utvisa en positiv
avvikelse med +0,5 mkr jämfört med budget år 2001. Det överskott som prognostiseras för året är avhängigt tillfälliga personalkostnadsminskningar som beror
på sjukfrånvaro samt att efterfrågan i byggnadsbranschen ökat vilket genererat
ökade intäkter för planavdelningen och bygglovavdelningen. Ingen av faktorerna
bedöms varaktiga.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna och avge budgetuppföljningsrapport per 2001-08-31 enligt bilaga.
_____

2001-10-10

§ 399
Delegationsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i dagens
protokoll.
_____

15

2001-10-10

§ 400
Delegationsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i dagens
protokoll.
_____
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17

§ 401
Skrivelser och rapporter
1. Kommunfullmäktige 2001-08-30, § 127; Önskad sysselsättningsgrad och
flexibla arbetstider Tillgång – efterfrågan på en jämställd personal
2. Kommunfullmäktige 2001-08-30, § 134; Folkhälsoarbetet i Karlskrona
kommun
3. Kommunfullmäktige 2001-08-30, § 137; Svar på motion om idrottscentra
på Rosenholm
4. Kommunfullmäktige 2001-08-30, § 138; Svar på motion om en ny stadsdel
– Östra Mark
5. Kommunfullmäktige 2001-08-30, § 139; Svar på motion om Lyckebys
gästgiveritraditioner
6. Kommunfullmäktige 2001-08-30, § 140; Svar på motion om åtgärder för
att förebygga tinnitus och hörselskador
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-07-03; Tillstånd till ändring och
underhåll av Bergqvistska gården, kv. Wachtmeister 34, Karlskrona
kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-08-22; Anmälan enligt 9 kapitlet 6
§ miljöbalken (Claes Albinsson, Bränteknuva)
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-08-29; Tillstånd till transport av
avfall (Åkbo-Transport AB, Rödeby)
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-08-31; Strandskyddsdispens för
nybyggnad av en friggebod samt ianspråkta mark för tomtändamål på
fastigheten Färmanstorp 1:10 i Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen Blekinge län, skrivelse 2001-09-05; Ang eftersatt underhåll
på statligt ägda byggnader på Basareholmen, Karlskrona kommun,
Blekinge län
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-09-10; Strandskyddsdispens för
installation av en infiltrationsbädd samt för att ianspråkta mark för
tomtändamål på fastigheten Sturkö-Bredavik 24:28 i Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-09-12; Beslut om betydande
miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap 4 § (Säby 12:1)
(forts.)

2001-10-10
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§ 401 (forts.)
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-09-12; Detaljplan för Aspö 4:126,
vandrarhemmet Aspö Lotstorn, Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-09-12; Detaljplan för del av
Karlskrona 6:59 och 6:60 m fl (Kungsmarksplan) i Karlskrona kommun
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-09-19; Fråga om strandskyddsdispens för att anlägga en gångväg inom fastigheten Hasslö 8:127 i
Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-09-21; Tillstånd till fiske med
rotenon
18. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2001-08-30; Överklagan av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 2 maj och 6 juni 2001 om
bostadsanpassningsbidrag (Stefan Cyrillus)
19. Kammarrätten i Jönköping, PROTOKOLL 2001-09-12; Överklagan av
Länsrättens i Blekinge beslut 21 augusti 2001 i mål 624-01
(Prövningstillstånd i mål om inhibition av beslut om bygglov, Utlängan
Vind AB)
20. Naturvårdsverket, skrivelse 2001-08-30; Yttrande över Karlskrona
kommuns skrivelse om oklarheter kring miljösanktionsavgift
21. Regeringen, Protokoll vid regeringssammanträde 2001-06-20; Förteckning
över områden som bör beredas skydd i enlighet med Sveriges internationella åtaganden om skydd av naturområden
22. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2001-09-04; Angående
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fejö 1:123
23. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2001-09-21; Angående ev.
affärsverksamhet på fastigheten Johannesberg 1:63
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____

2001-10-10

Ann-Sofie Klevbrant
Akten

19

2898/01

§ 402
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:43
Sökande: Ann-Sofie Klevbrant, Bråta Ängsvägen 27, 443 51 LERUM
Handlingar: Ansökan (2001-05-28), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2001-09-17), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att
all förtätning skall ske med stöd av detaljplan för området.
Avsikten är att nu att uppföra en byggnad som placeras mitt i ett oplanerat/
ostrukturerat område med en påtagligt utspridd/spretig bebyggelse. Detta bland
annat beroende på att något samlat grepp ej tagits på vägfrågorna och därmed
sammanhängande framkomlighetsaspekter för olika typer av servicefordon.
Förslaget innebär att man skall bygga i tredje led i förhållande till Hornuddenvägen och att tomtplatsen är väl exponerad i det öppna flacka landskapet, varför
bedömning görs att byggnation på platsen skulle uppfattas som störande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen
och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att då det i sak ej tillförts ärendet något nytt avslå framställningen med hänvisning
till att enligt Plan- och Byggnadslagen skall en förtätning i ett område med
sammanhållen bebyggelse ske först när stöd för detta finns i en detaljplan för
området.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-10-10

Ulla-Britt Pettersson
Akten

20

2901/01

§ 403
Förhandsbesked för nybyggnad av ett ev. två enbostadshus på fastigheten
Aspö 4:281
Sökande: Ulla-Britt Pettersson, Sturkövägen 46, 370 43 STURKÖ
Handlingar: Ansökan (2001-05-28), karta, grannemedgivanden (2001-09-21 och
2001-09-27), yttrande från sökande (2001-09-25), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att
all förtätning skall sked med stöd av detaljplan för området. Dock får undantag
medges om tomten kan anses vara en så kallad ”lucktomt” och berörda grannar/
sakägare ej har haft något att erinra mot lokaliseringen.
Avsikten är nu att bebygga en äng som ligger insprängd i den befintliga
bebyggelsen. Fastigheten avses att anslutas till det kommunala VA-nätet. Förslaget
innehåller även en begäran om prövning av två hus på fastigheten. En sådan förtätning bedömes ej kunna godtagas då resonemanget om ”lucktomt” i normalfallet
ej kan tillämpas på mer än en nytillkommande byggnad.
Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen i
den del som avser två hus och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att avslå framställningen i den del som avser två hus, då den ej överensstämmer
med Plan- och Byggnadslagens krav på att all förtätning skall ske med stöd av
detaljplan,
dels att bevilja framställningen vad avser ett hus varvid föreskrives:
att byggnadens utformning och färgsättning anpassas till byggnadstraditionen på
platsen, samt
att byggnaden anslutes till det kommunala VA-nätet.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-10-10

Ulla-Britt Pettersson
Akten
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2716/01

§ 404
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Aspö 4:281
Sökande: Ulla-Britt Pettersson, Sturkövägen 46, 370 43 STURKÖ
Handlingar: Ansökan (2001-05-14), ritning, situationsplan, karta, yttranden från
grannar (2001-05-21och 2001-09-17), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att
all förtätning skall sked med stöd av detaljplan för området. Dock får undantag
medges om tomten kan anses vara en så kallad ”lucktomt” och berörda grannar/
sakägare ej har haft något att erinra mot lokaliseringen.
Avsikten är nu att utnyttja en lucka i anslutning till befintlig bebyggelse och
ansluta till det gemensamma VA-nätet. Förslaget innebär i övrigt att man avser
bebygga en tomtplats som är beväxt med gles ekskog och med en markvegetation
bestående av bland annat starrgräs varför platsen kan upplevas som något
vattensjuk.
Berörda grannar/sakägare har beretts tillfälle att yttra sig och då bland annat anfört
att huvudbyggnaden bör placeras cirka tjugo meter från den östra tomtgränsen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja lokaliseringen varvid föreskrives:
att huvudbyggnaden placeras mer än tjugo meter från den östra tomtgränsen,
att huvudbyggnadens utformning anpassas till byggnadstraditionen på platsen,
samt
att fastigheten anslutes till det kommunala VA-nätet.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-10-10

Kurt Johansson
Akten

22

458/01

§ 405
Anordnande av upplag på fastigheten Aspö 4:316
En anmälan har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen beträffande ett
upplag på rubr. fastighet. Vid företagen besiktning konstateras att ett upplag är
anordnat mot en stenmur i anslutning till tomtgräns i söder.
Tidigare beslut: 2001-03-07, § 120 (information)
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillskrivit fastighetsägaren och uppmanat
denne att inkomma med skriftlig förklaring. Fastighetsägaren har då bland annat
anfört att upplaget varit på plats mer än 10 år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande 2001-08-14, föreslagit nämnden att
pröva frågan om påföljd och ingripande enligt kapitel 10, §§ 4 och 7 i Plan- och
Bygglagen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avskriva ärendet från vidare handläggning då upplaget sannolikt funnits på
plats i mer än 10 år.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-10-10

Stora Vörta Gård AB
Akten

23

3549

§ 406
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gredeby 5:14
Sökande: Stora Vörta Gård AB, Stora Vörta, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2001-07-27), situationsplan, tomtkarta, yttrande från granne
(2001-09-24), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att
all förtätning skall sked med stöd av detaljplan för området. Dock får undantag
medges om tomten kan anses vara en så kallad ”lucktomt” och berörda grannar/
sakägare ej har haft något väsentligt att erinra mot lokaliseringen.
Avsikten är att ansluta till det gemensamma VA-nätet som passerar förbi platsen.
Förslaget innebär i övrigt att man avser bebygga en tomtplats som utgörs av en
öppen ”ängslucka” som sluttar mot vägen.
Berörda grannar/sakägare har beretts tillfälle att yttra sig och en har bland annat
riktat kritik mot lokaliseringen, bland annat för störningar som kan uppkomma då
han och övriga grannar eldar med ved.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen varvid föreskrives:
att byggnadens utformning och placering anpassas till byggnadstraditionen på
platsen, samt
att fastigheten anslutes till det gemensamma VA-nätet.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-10-10

Erik Svensson
Akten

24

3854/01

§ 407
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:236
Sökande: Erik Svensson, Handlarens väg 13, 370 23 HASSLÖ
Handlingar: Ansökan (2001-08-24), tomtkarta, karta, skrivelse från sökande (200110-01), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

2001-10-10

Jonas Alfsson
Akten

25

2564/01

§ 408
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 5:215
Sökande: Jonas Alfsson, Oskarsgatan 8, 352 36 VÄXJÖ.
Handlingar: Ansökan (2001-05-04), tomtkarta, karta, yttrande från sökande (200106-26 och 2001-08-20), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-09-10, § 376.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har 2001-10-03 företagit syn på
platsen och uttalat att berörda grannars synpunkter bör inhämtas innan slutligt
beslut tages om lokalisering på platsen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för inhämtande av
synpunkter från grannarna beträffande lokaliseringen.
_____

2001-10-10

Mats Schmidt
Akten

26

3698/01

§ 409
Ombyggnad av enbostadshus på fastigheten Milasten 1:51
Sökande: Mats Schmidt, Enet, Kristianopel, 370 45 FÅGELMARA
Handlingar: Ansökan (2001-08-14), ritning, situationsplan, arrendekontrakt,
nybyggnadskarta, karta, skrivelse från sökanden (2001-09-17), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

2001-10-10

Ulf o AnnaCarin Gustafsson
Akten

27

4601/01

§ 410
Tillfälligt lov för ändring av uthus till konferens/övernattningsbyggnad på
fastigheten Saleboda 1:69
Sökande: Ulf och AnnaCarin Gustafsson, Vintervägen 2, 370 34 HOLMSJÖ
Handlingar: Ansökan (2001-09-19), ritning, tomtkarta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar användningssättet för bostadsändamål.
Avsikten är nu att ändra den befintliga stallbyggnaden till konferenslokal och
övernattningsrum, en åtgärd som miljö- och byggnadsnämnden inte har ansett sig
kunna medgiva vid en tidigare lovprövning. Dock uttalade nämnden att man ställde
sig välvillig till en eventuell detaljplaneändring.
Sökanden har inkommit med en begäran om planändring. Fastigheten är så stor
och är belägen på ett sådant sätt inom planområdet att några grannar/sakägare ej
kan anses som berörda av den tillfälliga åtgärden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen om tillfälligt bygglov intill 2003-10-31 varvid
föreskrives:
att erforderligt antal parkeringsplatser anordnas på den egna fastigheten och på ett
sådant sätt att störningar ej uppkommer för närboende eller trafiken,
att samtliga entréer utformas så att de kan nyttjas av personer med nedsatt
rörelseförmåga eller syn,
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag
på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen,
Vidare upplyses sökanden om att det WC/duschutrymme som redovisats, skall
utföras så att personer med nedsatt rörelseförmåga kan använda dem.
______
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år från dagen för beslutet om lov.

2001-10-10

Bernt Tapper
Akten

28

2459/01

§ 411
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Skällenäs 28:35
Sökande: Bernt Tapper, Tromstaberg, 195 92 MÄRSTA
Handlingar: Ansökan (2001-04-30), ritningar, situationsplan, karta, yttrande från
sökanden (2001-06-18), yttrande från granne (2001-08-23), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-09-10, § 377
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har 2001-03-10 företagit syn på
platsen och därvid konstaterat att den planerade byggnaden skiljer sig avsevärt från
övrig bebyggelse i området.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta upp en
diskussion med sökanden beträffande utformningen av byggnaden, samt
att uttala att man ställer sig positiv till ett förslag som överensstämmer mer med
byggnadstraditionen på platsen.
_____

2001-10-10

Christer Johansson
Akten

29

1790/01

§ 412
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Säby 25:2,
avst fr
Sökande: Christer Johansson, Säby, 373 02 RAMDALA
Handlingar: Ansökan (2001-03-16), situationsplan, karta, förhandsbesked betr.
avloppsanläggning, skrivelse från sökande (2001-06-15), yttranden från grannar
(2001-09-26 och 2001-10-01), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-05-09, § 225, 2001-08-08, § 299 och 2001-09-05, § 352.
Fastigheten är belägen inom ett område med en bebyggelsesituation där endast
Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att marken
skall användas till det den är mest lämpad för. Fastigheten gränsar även till ett
område för vilket strandskydd enl. Miljöbalkens kap. 7, §§ 13 och 14 råder. Inom
ett sådant område får byggnader och anläggningar inte uppföras eller ändras, om
det innebär att allmänhetens tillträde till området försvåras eller om växter och
djurs livsbetingelser försämras i väsentlig grad. Enligt gällande kommunöversikt är
platsen klassad som av riksintresse, för såväl kultur- och naturminnesvården, som
det rörliga friluftslivet. Området är också klassat som ekologiskt intressant.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden avslå framställningen och
därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat och då
bland annat anfört att avloppsanläggningen kommer att utföras enligt kommunens
anvisningar samt att tomtplatsen är belägen utanför strandskyddat område.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har efter syn på platsen 2001-09-04
givit förvaltningen i uppdrag att höra berörda/sakägare. Dessa har anfört att man
förutsätter att det närmaste området norr om den föreslagna platsen förblir orörd
och att tillfartsvägen sker rakt öster ifrån.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vidhåller sitt tidigare ställningstagande att avslå
framställningen då det i sak ej tillförts ärendet något nytt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa sig positiv till en lokalisering på platsen och tillstyrka framställningen,
varvid föreskrives:
att det närmaste området norr om den föreslagna platsen förblir orörd och att
tillfartsvägen sker rakt öster ifrån.
_____
På grund av jäv deltar ej Karin Brunsberg (m) i beredning och beslut i detta ärende.
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

2001-10-10

Mats Johansson
Olga Nilsson
Akten

30

3232/01

§ 413
Tillbyggnad av garage på fastigheten Versen 6
Sökande: Mats Johansson, Bengt Nordenbergs väg 3, 371 63 LYCKEBY
Handlingar: Ansökan (2001-06-20), ritningar, situationsplan, karta, intyg från
granne (2001-06-20), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom stadsplan som föreskriver att på tomt får högst en
femtedel bebyggas. Rubricerad fastighet har en tomtareal på 812 kvm, vilket
innebär att fastigheten får bebyggas till en yta av 163 kvm.
Avsikten är att bygga till det befintliga garaget/förrådet. Detta innebär att den
totala bebyggda ytan kommer att uppgå till 186 kvm på fastigheten. Berörd
granne har gett sitt medgivande till åtgärden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge avvikelse från gällande plan och bevilja bygglov, varvid föreskrives:
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och
då de avslutas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-10-10

Roland Åkesson
Akten

31

4521/01

§ 414
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Vintern 11
Sökande: Roland Åkesson, Hallarum, Pl. 531 B, 373 00 JÄMJÖ
Handlingar: Ansökan (2001-09-18), ritningar, situationsplan, brandskyddsdokumentation, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en detaljplan där marken i norr och öster är märkta
som punktprickad mark och u-område med anledning av att rikskabeln för teletrafiken var förlagd där. Kabeln är nu flyttad och har fått en ny sträckning enligt
intyg från Skanova Networks.
Avsikten är att på fastigheten uppföra fyra stycken marklägenheter, sammanbyggda i en vinkel och i första hand avsedda för seniorboende. Enligt ingivna
handlingar är avsikten att placera delar av byggnaden två meter från tomtgränsen i
norr och i öster på mark som enligt detaljplanen är utlagd som punktprickad mark
och u-område. Platsen vetter mot områden, enligt detaljplanen betecknat natur.
Som skäl för placeringen anges att på bättre sätt kunna utnyttja marken och att en
ökad tillgänglighet kan erhållas, samt att bättre planlösningar kan uppnås för
lägenheterna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med anledning av vad som anförts medge avvikelse från detaljplanen och
bevilja bygglov, varvid föreskrives:
att bostadshuset skall uppföras radonskyddat
att utstakning av byggnaden skall utföras av någon med erforderlig kompetens
enligt Mätningskungörelsen (1974:339)
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas inkomma med en bygganmälan med
en beskrivning av projektets art och omfattning till samhällsbyggnadsförvaltningen,
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och
då de avslutas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-10-10

Thomas Thoresson o Charlotte Gustavsson
Bengt Nordé
Akten

32

2484/01

§ 415
Återkallelse av förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Skavkulla 1:2
Sökande: Thomas Thoresson och Charlotte Gustavsson, Skavkulla, 370 24
NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan om återkallelse (2001-10-01).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avskriva ärendet från vidare handläggning, samt
att debitera sökanden för 3 timmars nedlagt arbete.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-10-10

Miljödomstolen
Håkan Knutsson
Akten

33

3715/00

§ 416
Överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2001-08-15, § 323 ang.
miljösanktionsavgift
/Mål nr M 325-01 Rotel 11/
Miljödomstolen har i föreläggande 2001-09-28 anmodat miljö- och byggnadsnämnden att inkomma med yttrande i rubricerade ärende.
Håkan Knutsson, Abramsäng, 370 45 FÅGELMARA har till Miljödomstolen i
Växjö, överklagat miljö- och byggnadsnämndens beslut 2001-08-15, § 323,
angående miljösanktionsavgift.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av detta upprättat yttrande
2001-10-01, bil A.
Miljöinspektör Börje Ulwebäck föredrar ärendet.
Yrkanden
Magnus Larsson (c) yrkar avslag till förvaltningens förslag med hänvisning till
tidigare yrkande i ärendet.
Christina Olausson (m), Bengt Fröberg (m), Karin Brunsberg (m), Lars-Ove
Carlsson (kd) och Margareta Rodin (fp) bifaller Magnus Larssons (c)
avslagsyrkande.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Magnus Larssons (c)
m fl avslagsyrkanden och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att vidhålla sitt beslut från 2001-08-15, § 323,
att som skäl ange att Knutssons överklagan ej ger nämnden skäl att ompröva
beslutet
att åberopa Jordbruksverkets och Miljödomstolens bedömningar i parallellfallet i
Höryda
forts.

2001-10-10

34

§ 416 (forts.)
att som bevisning tillställa Miljödomstolen den fotodokumentation som finns i
ärendet, samt
att åberopa de vittnesuppgifter som Miljö- och byggnadsnämndens politiker och
tjänstemän kan lämna.
_____
Till förmån för eget yrkande reserverar sig Magnus Larsson (c), Christina
Olausson (m), Bengt Fröberg (m), Karin Brunsberg (m), Lars-Ove Carlsson (kd)
och Margareta Rodin (fp) mot detta beslut.

2001-10-10

Gunilla Nilsson
Vivi Gruwberger
Akten

35

2659/01

§ 417
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Förgätmigejen 7
Sökande: Gunilla Nilsson, Solrosvägen 7, 371 63 LYCKEBY
Handlingar: Ansökan (2001-05-09), ritning, situationsplan, yttrande från
sökande (2001-07-05), yttrande från granne (2001-09-18), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A, miljö- och byggnadsnämndens au:s protokoll
2001-10-03, § 387.
Tidigare beslut: 2001-08-08, § 308 (au).
Fastigheten är belägen inom en detaljplan som föreskriver att huvudbyggnaden ej
får upptaga större areal än 125 kvm samt uthusbyggnad eller annan gårdsbyggnad
icke större areal än 35 kvm eller totalt 160 kvm. Avsikten är att bygga till bostadshuset med en inglasad altan på 28 kvm. Den befintliga bebyggelsen på fastigheten
uppgår i dag till ca 150 kvm. Detta betyder att den totala byggarean kommer att
överskridas med cirka 18 kvm.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har 2001-08-08 beslutat återremittera
ärendet till förvaltningen för att inhämta grannarnas synpunkter. Berörd granne har
inget att erinra mot framställningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit arbetsutskottet att avslå framställningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 oktober 2001, § 387 föreslagit
miljö- och byggnadsnämnden besluta
att medge avvikelse från gällande detaljplan avseende tillåten byggnadsarea, och
bevilja bygglov, varvid föreskrives:
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och
då de avslutas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

2001-10-10

36

Övriga frågor
§ 418
Magnus Larsson (c) emotser information med anledning av revisorernas
granskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet.
Ordföranden erinrar om att nästa sammanträde den 7 november 2001, kommer att
vara förlagt till Högskolan, Gräsvik.Vid detta sammanträde kommer årets
planstipendium att utdelas.
Vid nämndens decembersammanträde kommer årets ombyggnadspris att delas ut.
Förslag på nomineringar emotses.
Ordföranden informerar vidare om att en utbildningsdag tillsammans med förvaltningen är planerad den 11 december 2001. Detta blir en heldag och kommer att
fokuseras på de fyra hörnstenarna. Avtackningar och jul-lunch står även på
programmet.
_____

2001-11-07

Plats och tid
Beslutande

1

Högskolan, Gräsvik, onsdagen den 7 november 2001, kl 08.30 – 15.30.
Sammanträdet ajourneras kl. 12.15-14.00.
Ordförande
Gerthie Olsson (s), ej § 438
1:e v ordf
Erik Karlsson (s), ordf. § 438
2:e v ordf
Carl-Göran Svensson (m)
Ewy Svensson (s)
Gert Olsson (s)
Bengt Fröberg (m)
Karin Brunsberg (m) fr kl 08.40
Kurt Lindman (v)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Ulla Ohlsson (s)
Tjg ers
Thomas Åberg (s)
Tjg ers
Christina Olausson (m)
Tjg ers kl 08.30-8.40
Bengt Billemyr (c)
Tjg ers
Eva Röder (fp)
Tjg ers

Övriga närvarande
Ersättare

Roger Öman (s) kl 13.00-15.30
Hans-Olof Månsson (s)
Christina Olausson (m) 08.40-15.30
Erik Gisslén (m)
Tommy Rönn (v) kl 08.30-12.15
Tommy Olsson (kd)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Anders Klar, kommunekolog § 430
Hans Juhlin, planarkitekt § 431
Bo Karlson, miljöinspektör § 431
Lars Löwenadler, byggnadsinspektör
Sven-Olof Petersson, agendasamordnare §§ 434-435
Kenneth Gyllensting, miljöstrateg §§ 434-435
Birgitta Larsson, sekr.

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Carl-Göran Svensson
Kommunhuset, Ruthensparre, tisdagen den 13 november
2001, kl. 15.00.

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

§§ 429 - 449

Ordförande

…………………………………….. ……………………………………
Gerthie Olsson
Erik Karlsson § 438

Justerare

…………………………………….
Carl-Göran Svensson

Tillkännagivandet av
justeringen har 2001-11-14
anslagits på kommunens
anslagstavla betygar:
Birgitta Larsson

2001-11-07

2

§ 429
Offentligt sammanträde
Med anledning av att nämndens sammanträde äger rum i Högskolans lokaler på Gräsvik
i närvaro av elever och lärare på linjen för Fysisk planering
beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att godkänna att dagens sammanträde bevistas av elever och lärare på linjen för Fysisk
planering.
_____

2001-11-07

3

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 430
Pottholmen, Karlskrona, förslag till övergripande plan
Kommunstyrelsen beslutade i september 1999 att utlysa parallella uppdrag för
Pottholmen. Uppdragsgivare var Karlskrona kommun och SJ Fastigheter (Jernhusen) i
egenskap av markägare. Den tillsatta bedömningsgruppen överlämnade sitt utlåtande i
juni 2000. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2000 att detaljplanearbetet skulle
påbörjas med bedömningsgruppens slutsatser som vägledande för arbetet.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om samrådet som pågår året ut.
Därefter inleds ett detaljplaneskede. Kommunekolog Anders Klar redogör för
miljökonsekvensbeskrivningen.
_____

2001-11-07
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 431
Trummenäs VA-försörjning
Planarkitekt Hans Juhlin och miljöinspektör Bo Karlson ger en lägesrapport kring
vatten- och avloppsförsörjning med anledning av den fördjupade översiktsplanen i
Trummenäsområdet.
_____

2001-11-07

Fastighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 432
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.
Bengt Fröberg (m) yttrar sig.
_____

5

2001-11-07

BTH institutionen för Fysisk planering
Mats Lundström
Andreas Klingström
Jimmy Rosell
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6

554/01

§ 433
Planstipendium 2001
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2001-02-07, § 45, att inrätta ett
planstipendium. Årliga medel är avsatta för en samverkan med högskolan.
Ett planstipendium skall på ett bra sätt komplettera den hittillsvarande verksamheten inom samverkansområdet och delas ut till den elev eller grupp elever
som under året genomfört det för Karlskrona kommun intressantaste arbetet.
Juryn för planstipendiet har lämnat följande förslag:
7.500:- kronor tilldelas Mats Lundström
7.500:- kronor delas mellan Andreas Klingström och Jimmy Rosell.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med juryns förslag tilldela Mats Lundström 7.500:- kronor, samt
att 7.500:- kronor delas av Andreas Klingström och Jimmy Rosell.
_____

2001-11-07

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

7

3860/01

§ 434
Agenda 21 – revidering
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun beslutade 1998-04-29 att anta måldokument
för Agenda 21 arbetet i kommunen. I anslutning till detta beslutade kommunstyrelsen
den 7 april 1998 att uppdraga till miljö- och byggnadsnämnden att återkomma med
revidering av miljöplan och Agenda 21 dokumentet.
Agendasamordnaren Sven-Olof Petersson redogör för ärendet och förslag till beslut, bil
A.
Förslaget har varit föremål för intern remiss till samtliga förvaltningar och bolag liksom
till ett tjugotal olika intresse- och ideella organisationer, varav 7 studieförbund.
Allmänheten har även inbjudits till informationsträff om förslaget och det har även
varit tillgängligt på kommunens hemsida.
Hans-Olof Månsson (s), Karin Brunsberg (m), Kurt Lindman (v), Gert Olsson (s), Erik
Gisslén (m), Bengt Billemyr (c), Bengt Fröberg (m) och Carl-Göran Svensson (m)
yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar hemställa att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga bilagda måldokument för Agenda 21.
_____

2001-11-07

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

8

25/01

§ 435
Miljöplan för Karlskrona kommun
Förslaget till miljöplan har hållits utställd under juli – september 2001.
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting redogör för ärendet och inkomna yttranden.
Karin Brunsberg (m) och Bengt Billemyr (c) yttrar sig.
Yrkanden
Kurt Lindman (v) yrkar att under miljömål 9 – Ett rikt odlingslandskap, första
meningen stryks.
Övriga ledamöter yrkar att hela första stycket under miljömål 9 strykes.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på att godkänna förslaget till miljöplan utom Kurt
Lindmans (v) mening och finner att nämnden beslutar godkänna detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Kurt Lindmans (v) yrkande att endast stryka
första meningen och finner att nämnden avslår Kurt Lindmans (v) yrkande och därmed
beslutar att stryka hela första stycket under miljömål 9.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar hemställa att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga bilagda förslag till miljöplan för Karlskrona kommun.
_____

2001-11-07

9

§ 436
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesplan för 2002
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesplan för
2002, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa föreliggande förslag till sammanträdesplan år 2002 för miljö- och
byggnadsnämnden.
_____

2001-11-07

§ 437
Deligeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

10

2001-11-07

§ 438
Deligeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
På grund av jäv deltar ej ordföranden Gerthie Olsson i detta beslut.
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2001-11-07
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§ 439
Meddelanden
1. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-09-24; Angående fråga om
strandskyddsdispens vid anläggande av korrosionsskydd i Borgmästarefjärden, vid Elleskär och vid Lindesnäs för Telias kablar på Trossö
m m i Karlskrona kommun
2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-09-24; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, fastigheten Knopen 11 i Karlskrona kommun
3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-09-25; Förprövning enligt djurskyddsförordningen (SFS 1988:539), Säby 7:13
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-09-27; Förprövning enligt djurskyddsförordningen (SFS 1988:539), Lilla Hammar 1:1
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-09-27; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för uppsättande av två mätmaster på fastigheterna Utlängan 1:4, 1:5, 1:6 och 1:3 i Karlskrona
kommun
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-09-27; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens delegationsbeslut om marklov för utförande av
parkering, fastigheten Prästkragen 1 i Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-09-27; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av tre
fritidshus på fastigheten Ytterön 1:60 i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-01; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus på fastigheten Hasslö 4:290 i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-02; Tillstånd för uppsättning
av skylt samt flaggstänger vid KA2 i Rosenholm, Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-08; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Aspö 1:72 i Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-09; Beslut om generellt undantag från gällande regler för höst- eller vinterbevuxen mark, ”Grön mark”, i
Blekinge län under år 2001
(forts)

2001-11-07
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§ 439 (forts.)
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-10; Detaljplan för del av
Gälbgjutaren 8 m fl (ny tillfartsväg) i Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-10; Detaljplan för del av
Sparre 7, Trossö i Karlskrona kommun
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-11; Fråga om strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Möcklö 7:3 i
Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-11; Bidrag till vård av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Kristianopel 10:14 i
Karlskrona kommun
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-17; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för tillbyggnad av
fritidshus, fastigheten Saleboda 1:161, Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-19; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om marklov för anordnande av utfart,
fastigheten Västra Nättraby 6:10 i Karlskrona kommun
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-22; Överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 2001, § 27, att anta detaljplan för
del av Gullberna Park, del av fastigheten Gullbernahult 1 m fl Karlskrona
kommun
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-22; Nybyggnad av gäststuga på
fastigheten Aspö 4:183 i Karlskrona kommun
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-24; Nybyggnad av fritidshus
på del av fastigheten Möcklö 1:4 (Möcklö 1:10) i Karlskrona kommun
21. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2001-10-16; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut m bostadsanpassningsbidrag, Fredriksdal 8:201
22. Kammarrätten i Jönköping, protokoll 2001-09-27; Överklagande av Länsrättens i Blekinge län dom den 30 augusti 2001 i mål nr 500-01,
Stumholmen 2:6, BAB
23. Kammarrätten i Jönköping, DOM 2001-10-18; Överklagande av Länsrättens i Blekinge län dom den 30 augusti 2001 i mål 659-01, Stumholmen 2:6, BAB
(forts.)

2001-11-07
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§ 439 (forts.)
24. Boverket, skrivelse 2001-10-24; Tillsynsärende enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag, Stumholmen 2:6
25. Revisionen, skrivelse; Miljö- och byggnadsnämnden. Basgranskning (FE
2001)
26. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2001-10-18; Pottholmen,
Karlskrona, förslag till övergripande plan 2001-09-27
_____

2001-11-07

Erik Svensson
Akten

15

3854/01

§ 440
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:236
Sökande: Erik Svensson, Handlarens väg 13, 370 23 HASSLÖ
Handlingar: Ansökan (2001-08-24), tomtkarta, karta, skrivelse från sökande (200110-01), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-10-10, § 407.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har 2001-10-31 företagit syn på
platsen.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att
all förtätning skall ske med stöd av detaljplan för området. Delar av fastigheten är
belägna inom ett område för vilket strandskydd enligt Miljöbalkens kap. 7, §§ 13
och 14 råder. Inom ett sådant område får byggnader och anläggningar inte uppföras eller ändras, om det innebär att allmänhetens tillträde till området försvåras
eller om växter och djurs livsbetingelser försämras i väsentlig grad.
Den föreslagna tomtplatsen, som utgöres av en låglänt något vattensjuk mark, beväxt med tät mörk löv/slyskog nästan ända ner till stranden, avses bebyggas med
ett enbostadshus. Fastigheten är belägen inom en del av Hasslö vars bebyggelse
med tillhörande anslutningsvägar är mycket ostrukturerad.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen
och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att då det i sak ej tillförts ärendet något nytt avslå framställningen då den ej överensstämmer med Plan- och Byggnadslagens intentioner att all förtätning skall ske
med stöd av en detaljplan för området.
____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

2001-11-07

Kenneth Sjöstrand
Eyvind Karlsson
Övriga klaganden
Akten

16

3812/01

§ 441
Olovligt byggande m m på fastigheten Hasslö 9:162
Fastighetsägare: Kenneth Sjöstrand, Roddarevägen 4, 370 23 HASSLÖ
Handlingar: Skrivelser (2001-08-22), namninsamling (2001-10-18), fastighetsägarens brev (2001-10-03), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar utbyggnadsmöjligheterna på fastighetens östra del
beroende på att en ny förbindelseled utlagts öster om fastighetens lada till hamnområdet. Grannar i området ifrågasätter fastighetsägarens agerande, att bland annat
stänga av en tidigare passage väster om ladan.
Vid besiktning har konstaterats att vissa förändringar av byggnadens status har
skett genom att ladan/uthuset delvis har inretts till bostad. Enligt Plan- och Byggnadslagen krävs bygglov för att ändra användningssätt.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har 2001-10-31 företagit syn på
platsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avskriva ärendet då de
redovisade åtgärderna anses överensstämma med gällande detaljplan.
Yrkanden
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag vad gäller vägen och att
bygglov i efterhand för ändrad användning av byggnaden skall krävas.
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avskriva
ärendet.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition vad beträffar vägen och finner att nämnden
beslutar avskriva denna del.
(forts.)

2001-11-07
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§ 441 (forts.)
Ordföranden ställer därefter proposition på bygglov i efterhand vad beträffar
ändrad användning av byggnaden och finner att nämnden beslutar avskriva även
denna del, då åtgärden ej är att anse som bygglovspliktig.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
1.

att avskriva ärendet från ytterligare åtgärder beträffande vägen, samt

2.

att även avskriva ärendet i den del som avser bygglov i efterhand för
ändrad användning av byggnaden då åtgärden ej är att anses som
bygglovspliktig.

_____
Mot beslutet i att-sats 2 reserverar sig Kurt Lindman (v), Thomas Åberg (s), Gert
Olsson (s) och Ulla Ohlsson (s).
Beslut: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-11-07

Lyckeby Vattenverk
Akten

18

2285/01

§ 442
Rivning av pumphus och uppförande av ett nytt på fastigheten Hästö 2:24
Sökande: Karlskrona kommun, Lyckeby Vattenverk, Riksvägen 48, 371 62
LYCKEBY.
Handlingar: Ansökan (2001-04-10), ritning, situationsplan, skrivelse från grannar
(2001-09-14), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Kurt Lindman (v), Bengt Billemyr (c) och Bengt Fröberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
tillsammans med representant från vattenverket skall företa syn på platsen.
_____

2001-11-07

Lisas Sjökrog
Akten

19

5131/01

§ 443
Tillfälligt lov för uppförande av uteservering (sjökrog)
Sökande: Lisas Sjökrog, Knösö Udde, 371 60 LYCKEBY
Handlingar: Ansökan (2001-10-08), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar byggrätten i vatten till att endast avse bryggor och
dylikt.
Avsikten är nu att förlänga det tidigare tidsbegränsade lovet. Förslaget överensstämmer med det tillfälliga lov som nämnden lämnat beroende på bland annat den
osäkerhet som råder i angränsande kvarter med anledning av det detaljplanearbete
som pågår för en eventuell hotellbyggnad.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja förlängning av tillfälligt lov för anläggningen Lisas Sjökrog för en tid
av 1 år, varvid föreskrives:
att en godkänd brandskyddsdokumentation omgående inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen, dock senast före säsongstarten 2002.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-11-07

Max Hamburgerrestauranger
Akten

20

3638/01

§ 444
Tillbyggnad av gatukök på fastigheten Merkurius 1
Sökande: Max Hamburgerrestauranger; Box 24 111, 104 51 STOCKHOLM
Handlingar: Ansökan (2001-08-08), ritning, situationsplan, karta, skrivelse från
sökande (2001-10-12), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-08-17, § 397 delegationsbeslut
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som begränsar byggrätten sex meter in på fastigheten, s. k. prickmark.
Bygglov har tidigare erhållits för att bygga till det befintliga gatuköket såväl mot
norr som söder och villkorats av att ingen del får placeras på mark som ej får
bebyggas.
Vid bedriven tillsyn har konstaterats att den södra tillbyggnaden till viss del
placerats på mark som ej får bebyggas varför särskilt avtal har träffats med
kommunen som är markägare för att möjliggöra en förbifart. I övrigt har kunnat
konstateras att förslaget följer det lämnade lovet.
Förklaring till varför tillbyggnaden inte har placerats i enlighet med lovet har
infordrats från sökande.
Förslaget strider numera delvis mot gällande plan men vägfrågorna runt byggnaderna har lösts genom avtal med kommunen. Då förslaget ej har stöd i plan kan
ett permanent lov inte lämnas. Samråd har skett med sökanden om att ersätta det
södra ”tillbyggnadslovet” med ett tillfälligt lov för en tid av fem år.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att upphäva det tidigare beviljade byggnadslovet för den södra tillbyggnaden,
dels att bevilja framställningen om ett tillfälligt lov för en tid av fem år för den
södra tillbyggnaden.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-11-07

Mats Schmidt
Akten

21

3698/01

§ 445
Ombyggnad av enbostadshus på fastigheten Milasten 1:51
Sökande: Mats Schmidt, Enet, Kristianopel, 370 45 FÅGELMARA
Handlingar: Ansökan (2001-08-14), ritning, situationsplan, arrendekontrakt,
nybyggnadskarta, karta, skrivelse från sökanden (2001-09-17), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-10-10, § 409.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har 2001-10-31 företagit syn på
platsen.
Byggnadsinspektör Lars Löwenadler informerar om ärendet.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag att lämna bygglov
i efterhand.
Kurt Lindman (v) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att inhämta
synpunkter från grannarna.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden
beslutar återremittera ärendet till förvaltningen.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta synpunkter från
grannarna.
_____

2001-11-07

Bo Ungerbäck
Karlskrona kommun
Thomas Thiel o Susanne Persson
Akten

22

3809/01

§ 446
Rivning av befintligt fritidshus samt nybyggnad av enbostadshus och carport
på fastigheten Salskraken 1
Sökande: Bo Ungerbäck, Kungsgatan 16 A, 374 35 KARLSHAMN
Handlingar: Ansökan (2001-08-22), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivanden (2001-09-19, 2001-08-22), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
För området gäller samlad bebyggelse. Då bostadshuset kommer att placeras
närmare stranden än 100 meter krävs strandskyddsdispens.
Avsikten är att riva det befintliga fritidshuset och ersätta detta med ett nytt
enbostadshus. Berörda grannar har hörts och dessa har endast haft synpunkter på
carportens placering.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att medge strandskyddsdispens då tomten redan är hävdad och dessutom avskild
från stranden av en större väg,
dels att bevilja rivningslov för befintligt fritidshus, samt att bevilja bygglov,
varvid föreskrives:
att utsättning och kontroll sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att utvändig färgsättning sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att carporten till ingen del får placeras inom ett avstånd av 2,5 meter till tomtgräns
inkl taksprång mot allmän väg, samt
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas och
då det avslutas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-11-07

Kaj Kangeman
Akten

23

4118/01

§ 447
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 6:9
Sökande: Kaj Kangeman, Götgatan 105, 116 62 STOCKHOLM
Handlingar: Ansökan och skrivelse från sökande (2001-09-06), 3 st
grannemedgivanden (2001-09-11), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Platsen ligger på Senorens nordöstra del och området omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap miljöbalken. Enligt översiktsplanen för Karlskrona
kommun ligger platsen även inom ett ekologiskt känsligt område samt är av
riksintresse för friluftslivet.
Avsikten är att på del av fastigheten uppföra ett fritidshus i två plan samt att den
sanitära försörjningen kommer att ske som enskild anläggning. Berörda grannar
har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan och har ej haft något att erinra.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden att tillstyrka
ansökan.
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för avstämning
gentemot den fördjupade översiktsplanen för skärgården och 19 § NVL, enl.
tidigare lydelse.
_____

2001-11-07

Svenska DN produkter
Akten

24

5464/01

§ 448
Uppsättande av skylt på fastigheten Västra Nättraby 9:43
Sökande: Svenska DN produkter, Box 6022, 371 06 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-10-26), skyltförslag (2 alternativ), situationsplan,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en detaljplan i vilken det inte införts någon
bestämmelse som begränsar möjligheterna till att uppföra skyltar utöver det
allmänna krav som fastlagts i Plan- och Byggnadslagens kap 3 §§ 14, 1 och 2.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått med sökanden och föreslår miljö- och
byggnadsnämnden att avslå framställningen då den ej uppfyller Plan- och Byggnadslagens krav på prydlighet och hänsynstagande till omgivningen.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har 2001-10-31 företagit syn på
platsen och därvid ställt sig positivt till alternativ 2 i ansökan, d v s där skylten
placeras vid takfoten.
Byggnadsinspektör Lars Löwenadler informerar om ärendet.
Carl-Göran Svensson (m) och Kurt Lindman (v) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka framställningen enligt alternativ 2, varvid föreskrives:
att skylten placeras vid takfoten, samt
att skyltens höjd ej får överstiga 120 cm över takfoten.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-11-07
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Övriga frågor
§ 449
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om Revisionens Basgranskning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Rapporten kommer att närmare
diskuteras vid utvecklingsdagen den 11 december och slutligen behandlas på
nämndens januarisammanträde.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om Europan 6 och den
avslutande konferensen i Liège. Konferensen kommer att bevistas av miljö- och
byggnadsnämndens presidium samt tre tjänstemän.
Karin Brunsberg (m) emotser information om de upphittade gifttunnorna i Jämjö
på nästa sammanträde.
Kurt Lindman (v) emotser information på nästa sammanträde beträffande Hästövarvet. Krävs rivningslov? Vilken miljöpåverkan har rivningen av slipen?
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund upplyser att rivningslov krävs och att man
vid behandling av detta inhämtar synpunkter från muséet. Beträffande slipens
eventuella miljöpåverkan i vattnet är ärendet överlämnat till miljöinspektör Bo
Karlson.
Erik Gisslén (m) vill ha information om bygglovet för Kamms anläggning på Saltö
och möjligheten att passera runt fastigheten. Byggnadsinspektör Lars Löwenadler
får i uppdrag att lämna information på nästa sammanträde.
Carl-Göran Svensson (m) efterlyser en uppföljning av ärendet beträffande Håkan
Blomgrens avloppssystem i Nättraby. En redovisning emotses vid nästa sammanträde av vad som är gjort och vad som är krävt.
_____

2001-12-12

Plats och tid
Beslutande

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den 12
december 2001, kl 08.30 –14.30.
Ajourneringar 10.00-13.00. 13.25-14.00.
Ordförande
Gerthie Olsson (s)
1:e v ordf
Erik Karlsson (s)
2:e v ordf
Carl-Göran Svensson (m)
Ewy Svensson (s)
Gert Olsson (s)
Katarina Möller (s)
Bengt Fröberg (m)
Karin Brunsberg (m) ej § 458
Kurt Lindman (v)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Margareta Rodin (fp)
Ulla Ohlsson (s)
tjg ers för Karl-Erik Håkansson (s)
Christina Olausson(m) tjg ers för Magnus Larsson (c)
Erik Gisslén (m) § 458 tjg ers för Karin Brunsberg (m)

Övriga närvarande
Ersättare

Thomas Åberg (s)
Erik Gisslén (m) ej § 458
Tommy Rönn (v) kl. 08.30-11.30
Tommy Olsson (kd) kl. 08.30-11.30
Eva Röder (fp)
Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Mats H Johansson, planarkitekt
Hans Juhlin, planarkitekt
Kenneth Gyllensting, miljöstrateg
Magnus Lindoffsson, miljöinspektör/VA-utredare
Anita Kreutzfeldt, miljöinspektör
Lars Löwenadler, byggnadsinspektör
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekr.

Tjänstemän

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

1

Ewy Svensson
Kommunhuset, Ruthensparre, måndagen den 17 december
2001, kl. 15.30.

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………..
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Ewy Svensson

§§ 458 - 485

Tillkännagivandet av
justeringen har 18.12.2001
anslagits på kommunens
anslagstavla betygar:
Birgitta Larsson

2001-12-12

Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen
Lövenäs småstugeområde
Lars P och Ann-C Andersson
Kerstin och K B Karlsson
Britt-Marie Lindström
Sven F Alsén m fl
Ulla Andersson
Solweig N M Odensten
Margareta Färnström m fl
Lena Rylander m fl
Lena U Smale
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Marie och Göran Malmberg
Pia Wahrer
Thomas E Jonasson
K och Arne Lundgren
Sven-Erik J Samuelsson
Inga I Pürstinger
Kerstin M Mattisson
Bengt Samuelsson
Naima och A Svensson
Karlskrona Naturskyddsförening
Grönadals GA:5, Samfällighetsförening
LRF Samrådsgrupp, Nättrabyområdet

2

399/00

§ 458
Detaljplan för Grönadal 14:1 (numera Skillinge 14:1), Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 1 oktober t o m den
29 oktober 2001.
Området är beläget öster om Nättraby och söder om Mjöviksvägen och utgörs i dag av
skogsmark, åkermark och outnyttjad sank ängsmark.
Syftet med planen är att skapa en attraktiv boendemiljö nära havet, badplats, natur och
med havsutsikt. Området avses styckas i stora tomter och utnyttjas för friliggande
enbostadshus.
Planarkitekt Mats H Johansson redogör för ärendet och inkomna synpunkter.
Följande revideringar har gjorts:
Planområdets omfattning har minskats:
• 14 tomter öster om maden med tillhörande väg samt madområdet har utgått ur
planen
• Del av friluftsområde- natur, del av öppet vattenområde samt del av
vattenområde med bryggor har utgått ur planen
Ändringar och kompletteringar inom planområdet:
• Inom den södra delen av planområdet har tomtgränserna flyttats för att minska.
intrånget i strandskyddsområdet.
• En planbestämmelse om högst 30 km/h har införts.
• Ett ledningsområde från lokalgatan österut till vattenområdet har införts.
• En byggrätt för barnstuga har införts.
Gert Olsson (s) och Bengt Fröberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga reviderad detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1)
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
På grund av jäv deltar ej Karin Brunsberg (m) i beredning och beslut i detta ärende.

2001-12-12

Markline of Helsingborg AB
Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3

3556/01

§ 459
Detaljplan på del av Sanda 1:8 m fl, Sturkö, Karlskrona kommun
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om detaljplaneläggning för
bostadstomter inom rubr område som sträcker sig från Sanda hamn och österut till det
ännu outbyggda planområdet för Tockatorp. Tillfart föreslås bl a via Tockatorp vilket
erfordrar ändring av gällande detaljplan.
Syftet är att skapa en attraktiv boendemiljö med närhet till skärgård, strand och natur
och i flera fall bostäder med havsutsikt. Förslaget innehåller 42 bostadstomter för
enfamiljshus i 1 – 1½ våning samt tillhörande uthus och garage med tomtstorlekar kring
1000 kvm.
Planarkitekt Hans Juhlin informerar om ärendet och förslag till beslut, bil. A.
I direkt anslutning till föreslaget område finns en gällande detaljplan från 1996 med
byggrätt för ett 40-tal tomter som inte har ianspråktagits. Områdena har liknande
förutsättningar varför det för närvarande inte bedöms aktuellt med ytterligare
planläggning.
Karin Brunsberg (m) och Kurt Lindman (v) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som ovan anförts avslå framställningen om
detaljplaneläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-12-12

Lars-Göran Åkesson
Akten

4

269/00

§ 460
Ang inredningstekniska brister i stall på fastigheten Skillinge 43:1
Fastighetsägare: Lars-Göran Åkesson, Skillinge, Nättraby
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2000-12-12, § 410 förelägga Lars-Göran
Åkesson att senast till 2001-10-15 tillse, att uppdagade brister i stallet på fastigheten
Skillinge 43:1 åtgärdades.
Vid tillsynsbesök den 05.11.2001 konstaterades att fastighetsägaren valt att avyttra sin
djurbesättning och samtidigt låtit meddela att han inte har för avsikt att skaffa nya djur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ärendet därmed är avslutat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna, de av Lars-Göran Åkesson i ärendet, vidtagna åtgärderna.
_____

.

2001-12-12

Samhällsbyggnadsförvaltningen

3600/01

§ 461
Ang. klagomål på buller från höfläkt
Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för ny handläggning.
Länsstyrelsen har upphävt miljö- och byggnadsnämndens tidigare beslut.
_____
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2001-12-12

Karlskrona kyrkogårdsförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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6230/01

§ 462
Ang åtgärder för rökgasrening vid Krematoriet på Karlskrona Griftegård,
Augerum
I maj 1999 inlämnade Karlskrona kyrkogårdsförvaltning en handlingsplan till miljöoch byggnadsnämnden avseende rökgasrening vid krematoriet på Karlskrona griftegård
i Augerum.
Enligt handlingsplanen skulle optimering av krematorieugnen vara utförd under 2000.
Den 20.11.2000 inkom en begäran om anstånd med optimeringsåtgärderna. Skälet till
denna begäran var att Naturvårdsverket och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund under år 2001 skulle genomföra ett projekt, då man skulle utreda orsaken och
lämna förslag till åtgärder för att eliminera de uppmätt låga återfinningsgraderna vid
reningsutrustningen. Vidare skulle mätningar genomföras vid lämpliga krematorier.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 12.12.2000, § 411 att bifalla Kyrkogårdsförvaltningens ansökan om anstånd med optimeringsåtgärderna tills resultaten från Naturvårdsverkets och SKKF:s projekt redovisats, dock senast 01.01.2002.
Enligt uppgift blir Naturvårdsverkets och SKKF:s gemensamma projekt ej klart innan
årsskiftet. Slutrapporten med mätresultat väntas bli klar omkring den 15 maj 2002.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt redogör för ärendet och förslag till beslut, bil A.
Karin Brunsberg (m) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna anstånd med att utföra åtgärder enligt fastställd handlingsplan då en fullskalig
rökreningsanläggning skall installeras vid krematoriet på Karlskrona Griftegård i
Augerum
att Kyrkogårdsnämnden under år 2002, dock senast 31.10.2002, till miljö- och
byggnadsnämnden redovisar en ny tidsplan för projektering av en fullskalig
rökgasreningsanläggning vid krematoriet.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-12-12

Kommunledningsförvaltningen(Ks 2001.324.042)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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4725/01

§ 463
Motionssvar; Miljöbokslut
Jan Johansson, Kristdemokraterna, har inkommit med en motion där han föreslår att
kommunen upprättar separata miljöbokslut, således skilda från den ekonomiska
redovisningen och att detta skall gälla från och med 2001 års bokslut. Idén är att med
mätbara uppgifter visa om kommunen närmar sig målet ”halverad resursförbrukning ”.
Kommunledningsförvaltningen föreslås få i uppdrag att utfärda direktiv angående
utformningen.
Miljö- och byggnadsnämnden har fått motionen för yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 26.11.2001 lämnat förslag till yttrande, bil A.
Frågan är om miljöbokslutet även fortsättningsvis skall ingå i det ordinarie bokslutet
eller bör brytas ut till ett eget dokument. Det nuvarande miljöbokslutet behöver utvecklas med fler nyckeltal, för att en bedömning skall kunna göras om målet ”halverad resursförbrukning” närmar eller fjärmar sig. Att ha miljöbokslutet som ett separat dokument gör dessutom att det är lättare att sprida, både internt och externt, för att få förståelse för det kommunala miljöarbetet. Det kan dock bli vissa problem att sammanställa
ett separat miljöbokslut redan kommande bokslut, eftersom nämnderna och förvaltningarna inte registrerat exakt de uppgifter som behövs för de nyckeltal som kommunen
väljer. Däremot är det mycket viktigt att nyckeltalen snabbt identifieras så att de kan
samlas in till nästkommande år.
Ett utvecklat, separat miljöbokslut är ett viktigt instrument för att årligen följa upp
kommunens miljöplan, miljöpolicy samt andra miljöbeslut som är fattade.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
_____

2001-12-12
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Kommunfullmäktige(Anmälningsärende)
Kommunstyrelsen (Anmälningsärende)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 464
Uppföljning av ”Miljö 2000”
I kommunens miljöpolicy efterfrågas en utvärdering av den gamla miljöplanen.
Planen antogs 1992 och omfattar 70 punkter, varav 49 är helt eller delvis genomförda.
7 punkter är osäkra/svåra att mäta och 14 är ej genomförda.
Av de inte genomförda beror vissa på nationella orsaker (till exempel att slammet från
reningsverken fortfarande bara i begränsad omfattning används på åkrarna). En av de
allvarligaste punkterna som finns på minussidan är att avfallsmängden inte har minskat
med 50% sedan planen antogs.
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting redogör för utvärdering av planen, bil A.
Karin Brunsberg (m), Gerth Olsson (s), Kurt Lindman (v) och Carl-Göran Svensson (m)
yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-12-12

Förlags AB Albinsson & Sjöberg
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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6339/01

§ 465
Ombyggnadspriset år 2001
Miljö-och byggnadsnämndens ordförande Gerthie Olsson redogör för juryns
motivering, bil A, att utse Förlags AB Albinsson och Sjöberg till pristagare för
ombyggnaden av fastigheten Psilander 58 vid Östra Köpmansgatan/Östra Hamngatan i Karlskrona.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utdela 2001 års ombyggnadspris i enlighet med juryns förslag.
_____

2001-12-12

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

10

5645/01

§ 466
Budgetuppföljning oktober 2001
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per oktober 2001 enligt
bilagda handlingar, bil A.
Förvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens verksamheter inom
rambudgetansvaret kan förväntas utvisa en negativ avvikelse med - 0,9 mkr jämfört
med budget år 2001.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna och avge budgetuppföljningsrapport per 2001-10-31 enligt bilagda
handlingar.
_____

2001-12-12

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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5706/01

§ 467
Förslag till taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen år 2002
Beslut om anpassning av taxor till den allmänna prisutvecklingen och anpassning i
övrigt som ej rör taxekonstruktionen är delegerad från fullmäktige till berörd
facknämnd.
Budgetdirektiven förutsätter uppräkning av nämndernas taxor motsvarande prisutvecklingen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27.11.2001 föreslagit att G-beloppet höjs
från 34 till 35, vilket motsvarar ca 2,9%.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Carl-Göran Svensson (m) och Gert Olsson (s) yttrar sig.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) yrkar att taxan förblir oförändrad.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att höja grundbeloppet för avgifter enligt plan- och bygglagen till 35 att gälla från
den 01.01.2002.
_____
Mot detta beslut reserverar sig Carl-Göran Svensson (m), Bengt Fröberg (m),
Karin Brunsberg (m), Lars-Ove Carlsson (kd), Christina Olausson (m) och
Margareta Rodin (fp).

2001-12-12

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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5704/01

§ 468
Förslag till taxor för verksamhet inom miljöbalkens område år 2002
Beslut om anpassning av taxor till allmän prisutveckling och anpassning i övrigt
som ej rör taxekonstruktionen är delegerade från kommunfullmäktige till berörd
facknämnd.
Budgetdirektiven förutsätter uppräkning av nämndernas taxor motsvarande den
allmänna prisutvecklingen.
Enligt gällande bestämmelser för kommunens taxa för verksamhet inom
miljöbalkens område § 4 får miljö- och byggnadsnämnden besluta höja
taxebeloppen med motsvarande förändringen av konsumentprisindex senaste året
varvid oktober månad är mätmånad, Oktoberindex år 2000 var 262,6 och 2001 var
indexet 269,1. Förändringen innebär en uppräkning med 2,5%. Beloppen har
avrundats till lämpligt jämt antal kronor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 13.11.2001 lämnat förslag till beslut, bil
A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa taxor för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område i
enlighet med bilagda handlingar.
_____

2001-12-12

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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5705/01

§ 469
Förslag till taxa för tillsyn av jordbruksföretag i enlighet med miljöbalken och
djurskyddslagen år 2002
Beslut om anpassning av taxor till den allmänna prisutvecklingen och anpassning i
övrigt som ej rör taxekonstruktionen är delegerade från kommunfullmäktige till
berörd facknämnd.
Budgetdirektiven förutsätter uppräkning av nämndens taxor motsvarande den
allmänna prisutvecklingen.
Rubricerade taxa bör beloppsmässigt följa taxan för verksamhet inom miljöbalkens område och räknas upp med ca 2,5% vilket motsvarar den allmänna
prisutvecklingen. Beloppen har avrundats till lämpligt jämt antal kronor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27.11.2001 lämnat förslag till beslut, bil
A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa taxa för tillsyn av jordbruksföretag i enlighet med miljöbalken och
djurskyddslagen i enlighet med bilagda handlingar.
_____

2001-12-12

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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5871/01

§ 470
Avskrivning av kundfordringar 2001
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse 22.11.2001 avskrivning av
kundfordringar i 2001 års räkenskaper till ett belopp av 11.120:- kronor.
Avskrivning föreslås i de fall kunden ej betalat trots påminnelse och krav och
bevakning hos inkassoföretag, eller då kunden gått i konkurs. Avskrivningarna
redovisas som kostnad i respektive verksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 11.120 kronor, samt
att avskrivningarna redovisas som kostnad i respektive verksamhet.
_____

2001-12-12

§ 471
Deligeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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2001-12-12

§ 472
Deligeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 473
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige 2001-10-25, § 155; Delårsbokslut per den 31 augusti
2001 för Karlskrona kommun och kommunkoncernen
2. Kommunfullmäktige 2001-10-25, § 162; Balansförteckning över
obesvarade motioner den 1 september 2001-12-03
3. Kommunfullmäktige 2001-10-25, § 165; Svar på motion om bättre
trafikmiljö på Trossö
4. Tekniska nämnden 2001-11-13, § 131; Sammanträdesplan 2002 för
tekniska nämnden
5. Länsstyrelsen Blekinge län, delbeslut 2001-11-06; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus,
fastigheten Uttorp 1:77 i Karlskrona kommun; nu fråga om inhibition
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-11-08; Strandskyddsdispens för
brygga på fastigheten Färmanstorp 1:21, Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-11-09; Yttrande angående
avstyckning på fastigheten Säby 25:2 i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län, lagakraft 2001-11-12; Tillstånd till förändring
av byggnadsminne, byggnad 6, Bergqvistska gården, kv Wachtmeister 34,
Karlskrona kommun, Blekinge län
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-11-14; Bidrag till vård av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på Nordenskjöldska gården,
fastigheten Bonde 14 i Karlskrona, Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-11-14; Bidrag till vård av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på bastion Kungshall, fastigheten
Stumholmen 2:2, i Karlskrona, Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-11-14; Bidrag till vård av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Wachtmeister 54 i
Karlskrona, Karlskrona kommun
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-11-15; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 30 juni 2001, § 251, att anta detaljplan för
kvarteret Stärkelsen 2 m fl (Lyckå strand), Lyckeby, Karlskrona kommun
(forts.)

2001-12-12
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§ 473 (forts.)
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-11-19; Fråga om betydande
miljöpåverkan enigt 6 kap, § 4 Miljöbalken
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-11-22; Samråd enligt 12 kap 6 §
miljöbalken om renovering av brygga och stenkista på fastigheten
Tockatorp 15:45 i Karlskrona kommun
15. Länsrätten i Blekinge län, rotel 1, beslut 2001-11-06; Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut den 27 september 2001, dnr 2043891-01. Bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL), nu fråga om
avvisning. (Utlängan Vind AB)
16. Länsrätten i Blekinge län, rotel 3, beslut 2001-11-28; Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut den 5 september 2001, dnr 274-334601. Bostadsanpassningsbidrag på fastigheten Bakareboda 1:127 (Bernt
Robertsson)
17. Kammarrätten i Jönköping, beslut 2001-10-24; Överklagande av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 8 juni 2001, dnr 204-2234/01, avs.
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten SturköRyd 9:42; fråga om överlämnande till regeringen
18. Kammarrätten i Jönköping, protokoll 2001-11-26; Överklagande av
Länsrättens i Blekinge län dom den 20 juli 2001, i mål nr 398-01 avs.
bostadsanpassningsbidrag enligt 9 § lagen (1992:1574) bostadsanpassningsbidrag m m; nu fråga om återkallelse (Mjövik 3:15, Jenny
Magnusson)
19. 2:a åklagarkammaren i Malmö, beslut 2001-11-16; Misstänkt: Tekniska
nämnden i Karlskrona kommun. Brott: Försvårande av miljökontroll 200010-13. Förundersökningen nedläggs
20. Regeringen, Miljödepartementet, beslut 2001-10-18; Fastställande av ny
lista över vissa våtmarker enligt s k Ramsarkonventionen
21. Jordbruksverket, Djurskyddsenheten, beslut 2001-03-29; Rapportering av
djurskyddstillsynen för år 2000
22. Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen, skrivelse 2001-11-13;
Ang. ändrad gränsdragning för riksintresse- och världsarvsområden i
Karlskrona kommun
(forts.)
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§ 473 (forts.)
23. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2001-11-20 till Kammarrätten i
Jönköping; Mål nr 2477-2001, rotel 23, bostadsanpassningsbidrag.
Återkallande av överklagande (Mjövik 3:15, Jenny Magnusson)
24. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2001-11-22 till Länsrätten;
Yttrande över överklagat beslut om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Aspö 1:72
_____

2001-12-12

Samhällsbyggnadsförvaltningen

20

5733/01

§ 474
Enkäter om bygglov samt tillsyn och kontroll i byggandet
Boverket har genomfört en enkätundersökning betr. rubricerade. 234 nämnder och
samtliga länsstyrelser i landet har besvarat enkäten. Svaren har nyligen redovisats
till regeringen.
Genom enkätundersökningen har bl a bekräftats att såväl kommuner som länsstyrelser har mycket begränsade resurser när det gäller tillsyn inom byggnadsväsendet. Detta sätter självfallet sin prägel på verksamhetens omfattning. Erfarenheten kommer att användas på olika sätt i det fortsatta uppsiktsarbetet. Närmast
förestår att ge underlag till det direktivarbete som påbörjats inom Miljödepartementet för att se över Plan- och bygglagen.
Byggnadsinspektör Lars Löwenadler informerar om enkäten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-12-12

Kenth Johansson
Akten

5520/01

§ 475
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Aspö 4:47
Sökande: Kenth Johansson, Erik Dahlbergsvägen 12, 371 41 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-10-30), ritningar, situationsplan, karta, intyg från
grannar (3 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan slutligt beslut fattas i ärendet skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____
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2001-12-12

Markus Sölvenäs
Lars-Åke Åkesson
Ilse och Karl Schmieding
Akten

22

3042/01

§ 476
Förhandsbesked för nybyggnad av fem fritidshus på fastigheten Björkenäs
1:28 – 1:32
Sökande: Markus Sölvenäs, Box 509, 371 23 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-06-08), situationsplan, karta, yttrande från grannar (2
st), yttrande betr VA, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheterna är belägna inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där
endast Plan- och bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att
all förtätning skall ske med stöd av detaljplan, såvida inte miljö- och
byggnadsnämnden finner att ärendet ändå kan prövas.
Avsikten är nu att exploatera ett område som via sin tidigare fastighetsbildning och
därmed sammanhängande samråd med miljö- och byggnadsnämnden blivit
planmässig. I samband med att dessa tidigare avstyckningar genomfördes
förutsattes att de principiella, såväl tillfarts- som VA-frågorna prövades.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja framställningen, varvid föreskrives
att fastigheterna anslutes till en gemensam VA-anläggning, som utföres enligt de
anvisningar som framförts i miljöinspektörens skrivelse från den 12.11.2001,
att godkännande av avloppsanläggningen föreligger innan bygglov sökes, samt
att byggnadernas utformning anpassas till byggnadstradition på platsen.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-12-12

Mats Schmidt
Hans Wester o Birgitta Knutsson-Wester
Simon Arvidsson
Marie Nilsson
Akten
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3698/01

§ 477
Ombyggnad av bostadshus på fastigheten Milasten 1:51
Sökande: Mats Schmidt, Enet Kristianopel, 370 45 FÅGELMARA
Handlingar: Ansökan (2001-08-11), ritning, situationsplan, arrendekontrakt,
nybyggnadskarta, karta, skrivelse från sökanden (2001-09-17), granneintyg (3 st),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-10-10, § 409 och 2001-11-07, § 445.
Fastigheten är belägen inom byggnadsplan som föreskriver att den sammanlagda
bebyggelsen icke får upptaga större areal än 120 kvm. Bostadshus må inom dylikt
område icke upptaga större areal än 100 kvm. Avsikten är nu att ändra och bygga
till bostadshuset så att den totala byggytan kommer att uppgå till ca 184 kvm. En
del av den planerade altanen kommer dessutom att placeras på punktprickad mark
d v s mark som ej får bebyggas.
Vid byggnadsinspektörs besiktning på platsen konstateras att den sökta åtgärden
till stora delar är utförd. Sökande har beretts tillfälle att inkomma med en skriftlig
förklaring, bil 1.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 31.10.2001 företagit syn på
platsen och då beslutat återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta
synpunkter från grannarna.
Berörda grannar har ej haft något att invända mot ombyggnaden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov i efterhand med påföljder enligt 10 kap, Plan- och bygglagen
att påföra byggnadsavgift enligt 10 kap, 4 § Plan- och bygglagen , till ett belopp av
fyra gånger bygglovavgiften, d v s 2.040:- kronor x 4, summa 8.160:- kronor, samt
att lämna ärendet vidare till förvaltningsdomstol som får pröva frågan om uttag av
tilläggsavgift enligt 10 kap. 7 § Plan- och bygglagen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-12-12

Bernt Tapper
Lennart Ryberg
Johan Gustaf Ryberg m fl
Magnus Jan Mattsson
Sven Jällsäter
Conny och Ingrid Hjortberg
Akten
§ 478
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Skällenäs 28:35

24

2459/01

Sökande: Bernt Tapper, Tromstaberg, 195 92 MÄRSTA
Handlingar: Ansökan (2001-04-30), ritningar, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2001-06-18), yttrande från granne (2001-08-23), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2001-09-10, § 377 och 2001-10-10, § 411.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare återremitterat ärendet till förvaltningen
för att ta upp en diskussion med sökanden beträffande utformningen av byggnaden.
Med hänvisning till regeringsrättens dom i ett liknande fall, som säger att om man
inte i ett särskilt kommunalt bevarandeprogram utpekat området, eller om det är av
mycket homogen karaktär skall ansökan bifallas.
Det aktuella området i Skällenäs är homogent till sin karaktär i större delen, men
i det kvarter som ansökan avser, finns ett flertal husbyggnadsstilar – sadeltak,
valmat tak och pulpettak. Den sökta bebyggelsen har inget synligt takfall alls.
Sökanden har förklarat sig villig till justeringar av förslaget, men inom den
arkitektoniska helhet som redovisas i ansökan.
Stadsarkitekt Claes-Åke Kindlund föreslår nämnden att medge mindre avvikelse
och tillstyrka framställningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse och bevilja framställningen, varvid föreskrives:
att utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att utvändig färgsättning sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och
då de avslutas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-12-12
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Kulturnämnden
1385/01
Länsstyrelsen
Blekinge museum
Stumholmens samfällighetsförening
Brf Kungshall
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
§ 479
Uppförande av lekskulptur på fastigheten Stumholmen 1:2
Sökande: Kulturnämnden, Karlskrona kommun, 371 83 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2001-02-20), ritning, situationsplan, yttrande från Blekinge
museum (2001-03-15), kompletterande skrivelse från sökande (2001-02-23),
yttrande från Brf Kungshall (2001-03-24), yttrande från Stumholmens
samfällighetsförening (2001-03-27), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil
A.
Tidigare beslut: 2001-04-02, § 164 och 2001-05-09 § 223.
Fastigheten är belägen inom ett område som utgöres av en sammanhållen bebyggelse där endast Plan- och bygglagens generella regler gäller. Vidare gäller att
platsen är belägen inom ett område för vilket strandskydd enligt Miljöbalkens kap
7, §§ 13 och 14 råder. Platsen gränsar till byggnadsminnet Kungshall.
Avsikten är att uppföra ett byggnadsverk/lekskulptur med måtten 5,8 x 6,4 meter
och med en höjd av 5.8 meter sydväst om bastionen och också med en visuell
kontakt med flerbostadshusen på den södra delen av Stumholmen.
Då området ej är detaljplanelagt, har berörda sakägare givits möjlighet att yttra sig.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 06.06.2001 besökt platsen och
också kallat till ett möte med berörda. Vid mötet framfördes bl a en stark kritisk
inställning från boendehåll samtidigt som inga klara fördelar framlades från någon
annan part. Vidare överenskoms om att Kulturnämnden skulle återkomma med
alternativ, vilket ej har skett.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande 23.11.2001 föreslagit nämnden att
avslå framställningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till att byggnadsverket inte genom sin lokalisering och
utformning uppfyller kraven enligt Plan- och byggnadslagens kap3 avslå
framställningen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-12-12

Magnus Fransson
Akten
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3023/00

§ 480
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Tjurkö
8:29
Sökande: Magnus Fransson, Karonsberg 3, Högstorp, 360 51 HOVMANTORP
Handlingar: Ansökan (2000-08-08), ritning, karta, skrivelser från sökande (200101-04 och 2001-07-19), yttrande från sakägare/grannar (2000-10-06, 2000-09-29
och 2000-10-06), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2000-12-12, § 446.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

2001-12-12

Eivor Boström
Rickard Antonsson m fl
Akten

27

591/00

§ 481
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Verkö 3:9
Sökande: Eivor Boström, Ängsholmen 11, 371 60 LYCKEBY
Handlingar: Ansökan (2000-02-10), situationsplan, karta, skrivelse från sökande
(2000-10-17), skrivelse från grannar (2001-10-02), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 2000-06-14, § 202
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som bland annat begränsar den tillåtna tomtarean till 1500 kvm
samt att avståndet till gräns skall uppgå till 6 meter.
Avsikten är att dela en befintlig tomt på så sätt att det nuvarande huset kommer att
ligga endast 3,0 meter från den föreslagna gränsen. Den nya tomten kommer
dessutom att bli mindre än de planstadgade 1500 kvm. Berörda grannar har anfört
kritik mot den föreslagna förändringen.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare ställt sig bakom förvaltningens förslag
att avslå framställningen då den strider mot gällande plan. Sökanden har givits
möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget och då bland annat anfört att detaljplanen är omodern och därmed borde moderniseras för att tillgodose behovet av
fler tomter. Vidare har anförts att man via pump avser ansluta till det gemensamma
VA-nätet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att då det i sak ej tillförts ärendet något nytt avslå framställningen med hänvisning
till att den strider mot gällande detaljplans bestämmelser om avstånd till tomtgräns
och tomts minsta storlek samt att berörda sakägare framfört kritik mot förslaget.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-12-12

Karl Johan Berglund
Akten

5570/01

§ 482
Nybyggnad av badhus på fastigheten Verstorp 3:3
Sökande: Karl Johan Berglund, Havsvägen 22, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (001-11-02), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott företa syn på platsen.
_____
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2001-12-12

Stora Vörta Gård AB
Akten

29

4805/01

§ 483
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (ev två) på fastigheten
Verstorp 3:56
Sökande: Stora Vörta Gård AB, Stora Vörta, 370 24 NÄTTRABY
Handlingar: Ansökan (2001-07-27), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom en gällande avstyckningsplan/detaljplan i vilken det
bland annat infördes en bestämmelse enligt den tidigare byggnadslagens § 110,
som innebar att ingen ny bebyggelse/exploatering fick ske förrän bland annat VAsituationen lösts för det planlagda området i sin helhet. Då den nya Plan- och
byggnadslagen infördes överfördes detta byggnadsförbund enligt § 17:4 till att
gälla även i fortsättningen.
Avsikten är att uppföra ett alt. två hus på fastigheten som uppgår till cirka 1800
kvm. Förslaget med två hus måste anses som mindre lämpligt med hänvisning till e
stor tomter som finnes och är bebyggda i området.
Samråd har skett med miljöavdelningen som bestämt hävdar vikten av att det i
detta överexploaterade område ej tillkommer några nya enskilda avloppsanläggningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden avslå framställningen
och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden valt att ej
utnyttja.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen då den ej överensstämmer med det byggnadsförbud som
utfärdats enligt Plan- och byggnadslagens § 17:4, innebärande att byggnadsförbud
råder intill det att en gemensam avloppsanläggning finnes för området i sin helhet.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

2001-12-12

30

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 484
Uppföljning av beviljat lov på fastigheten Skillinge 36:1
Fastighetsägare: Håkan Blomgren, Skillingenäs, 370 24 NÄTTRABY
Tidigare beslut: 1996-05-22, § 164.
VA-utredare Magnus Lindoffsson lämnar en redogörelse i ärendet.
Det ålagda kontrollprogrammet har ej följts. Ej heller har tillsynsmyndigheten
agerat. Några provtagningar är ej utförda.
Kritik framförs av Carl-Göran Svensson (m) till både fastighetsägare och
tillsynsmyndighet.
Gert Olsson (s) yttrar sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdraga till samhällsbyggnadsförvaltningen att tillskriva fastighetsägaren och
begära en förklaring till varför kontrollprogrammet ej har följts, samt
att göra en provtagning på fastigheten.
_____

2001-12-12

31

§ 485
Övriga frågor
Karin Brunsberg (m) vill ta del av svaret från Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen
till Affärsverken Karlskrona AB, på deras framställning om tillstånd enligt miljöbalken för verksamhet vid Bubbetorps avfallsanläggning.
Kurt Lindman (v) ställer fråga om Planbanken och om denna revideras.
_____

