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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den 16 januari 

2002, kl 08.30 – 14.00. 
  Sammanträdet ajourneras kl. 11.20 – 13.00.   
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s)  
 1:e v ordf Erik Karlsson (s)  
 2:e v ordf Carl-Göran Svensson (m)  
  Gert Olsson (s) 

 Katarina Möller (s) 
 Karl-Erik Håkansson (s) 
 Karin Brunsberg  (m)  

  Kurt Lindman (v)  
  Lars-Ove Carlsson (kd) 
  Margareta Rodin (fp)  
Tjänstgörande ersättare Ulla Ohlsson (s) 
  Christina Olausson (m) 
  Erik Gisslén (m)   
 
Övriga närvarande ersättare Thomas Åberg (s) 
   Hans-Olof Månsson (s)   
  Tommy Rönn (v) 
  Tommy Olsson (kd) kl. 08.30-13.25 
  Eva Röder (fp)  
 
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef 
 Kerstin Johansson , planarkitekt  
 Lars Löwenadler, byggnadsinspektör 
 Bo Karlson, miljöinspektör 
 Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten  
 Birgitta Larsson, sekr.  
       
Utses att justera  Katarina Möller                
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 23 januari 2002, 

kl. 07.30.              
Underskrifter  
Sekreterare …………………………………….. §§ 3 - 27 
 Birgitta Larsson  
 
Ordförande ……………………………………..          
 Gerthie Olsson                                      
 
Justerare …………………………………….   
   Katarina Möller                  
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 23 januari 2002 anslagits på kommunens anslagstavla, 
intygar i tjänsten  
 
……………………………………………….. 
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 § 3 
 Informationer och föredragningar  
 

1. Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om uppdraget att utöka 
resurserna för bygglovavdelningen. Rekrytering av ytterligare en bygglov-
handläggare pågår. Beslut i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott  

 2001-12-14, § 486.  
 
2. Planarkitekt Kerstin Johansson och  förvaltningschef Claes-Åke Kindlund 

rapporterar från studiebesök i Holland och Belgien i samband med bevistandet av 
den avslutande konferensen avseende Europan 6 i Liège. 

 
3. Miljöinspektör Bo Karlson redogör för sanering vid fastigheten Häljarum 1:17 i 

Jämjö. Ett antal fat/dunkar med okänt innehåll har konstaterats på industri-
fastigheten. Saneringen har utförts av Ragn Sells Specialavfall AB.         

 
4. Byggnadsinspektör Lars Löwenadler informerar om bygglovet för förråd på  

Kamms fastighet på Saltö. Enligt detaljplanen sträcker sig industriområdet ner till 
hamnen.   

 
5. Videofilmen ”Livet mellan husen” visades för nämndens ledamöter. 

 
______   
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 § 4 
 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att godkänna redovisningen.  
 
 _____ 
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 § 5 
 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen  
 
 _____ 
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 § 6 
 Meddelanden  
 

1. Kommunfullmäktige 2001-11-28--29, § 179; Budget för Karlskrona kommun 
2002 och planer för åren 2003-2204 

 
2. Kommunstyrelsen 2001-12-04, § 180; Ekonomisk rapportering 2002 för 

Karlskrona kommun  
 

3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-11-16; Bidrag till utställning om 
bostadsområdet Kungsmarken under arkitekturåret 2001 

 
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-11-26; Detaljplan för del av Lyckå 

1:1, del av Vedeby 8:7 m fl i Lyckeby i Karlskrona kommun, nu fråga om 
beslut enligt 12 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL) 

 
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-11-26; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om buller från hötork, fastigheten Pukaberg 
1:33 i Karlskrona kommun 

 
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-11-27; Detaljplan för del av Södra 

Saltö, fastigheten Gäddan 3 m fl i Karlskrona kommun  
 

7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-11-28; Tillstånd till fortsatt och 
utvidgad täkt på fastigheten Sillesås 1:13 i Karlskrona kommun (Rolands Grus 
AB) 

 
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-03; Bildande av naturreservatet 

Stora Rom i Karlskrona kommun 
 

9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-03; Undantag från förbudet att 
sprida stallgödsel under perioden 1 januari – 15 februari (Anders Sigvards-
son, Olsäng) 

 
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-03; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbo-
stadshus på fastigheten Hallarum 1:13, Karlskrona kommun 

 
11. Länsstyrelsen Blekinge län, SAMRÅD 2001-12-04; Samråd enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken om dikesrensning och skyddsdikning inom fastigheten Mäs-
taremåla 1:41 i Karlskrona kommun  

 
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-05; Undantag från förbudet att 

sprida stallgödsel under perioden 1 december – 28 februari (Roland Olsson, 
Lilla Hammar) 

 
(forts.) 
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 § 6 (forts.) 

 
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-05; Undantag från förbudet att 

sprida stallgödsel under perioden 1 december – 28 februari (Kerstin 
Herbertsson, Brunåkramåla) 

 
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-06; Tillstånd till preparering enligt 

artskyddsförordningen (Per-Åke Blomgren) 
 

15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-06; Efterbehandling av täkt inom 
fastigheten Björkeryd 3:1 i Karlskrona kommun  

 
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-07; Beslut om prövning av 

detaljplan för gång- och cykelväg för delen Trantorp – Stora Vörta (del av 
fastigheten Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m fl), Karlskrona 
kommun, Blekinge län  

 
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-13; Bidrag till vård av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Psilander 1, Gamla 
kyrkogården, i Karlskrona, Karlskrona kommun 

 
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-18; Angående anmälan avseende 

provdrift av tillverkning av MG-papper 
 

19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-20; Beslut om betydande 
miljöpåverkan i Vägverkets ”Förstudie väg 725 vid Johansfors, vägreparation 
efter vägskred, Karlskrona kommun, Blekinge län  

 
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-21; Angående beslut om 

antagande av detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av Vedby 8:7 m fl i Lyckeby, 
Karlskrona kommun 

 
21. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2001-11-29; Överklagan av Länsstyrelsens i 

Blekinge beslut den 3 juli 2001, dnr 204-3566-01. (Bygglov för tillfällig 
åtgärd på fastigheten Lupinen 12 i Karlskrona kommun) 
 

22. Jordbruksverket, djurmiljöenheten, beslut 2001-12-06; Ansökan om tillstånd 
att hämta klövar på slakteri (Cecilia Trägårdh) 

 
23. Jordbruksverket, djurmiljöenheten, beslut 2001-12-19; Ansökan om 

godkännande av förbränningsanläggning (Thomas Albinsson, Svanhalla) 
 

24. Kommunledningsförvaltningen; Arkivinspektionsprotokoll 2001-12-05, 
Miljö- och byggnadsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen  

 
_____ 
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Kenth Johansson   5520/01 
Sven-Erik o Eleonora Löfgren 
Lennart Emilsson 
Fortifikationsverket  
Akten 
 
 § 7 
 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Aspö 4:47 
 
 Sökande: Kenth Johansson, Erik Dahlbergsgatan 12, 371 41  KARLSKRONA  
 

Handlingar: Ansökan (2001-10-30), ritningar, situationsplan, karta, yttranden från  
grannar (3 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Tidigare beslut: 2001-12-12, § 475. 
 
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där endast  
Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att all förtät- 
ning skall ske med stöd av detaljplan, såvida inte tomtplatsen kan betraktas som en så 
kallad ”lucktomt” och berörda grannar/sakägare ej haft något allvarligt att erinra. 
Avsikten är att koppla fastigheten till det gemensamma VA-nätet. Vidare noteras att 
bostadsbyggnaden genom sin tvåvåningskaraktär passar in i miljön runt lotstornet.  
Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig och då anfört viss kritik mot garagets  
och huvudbyggnadens exakta läge på tomten.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 9 januari 2002 företagit syn på 
platsen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja framställningen varvid föreskrives: 
 
att utsättning/placering av garage och huvudbyggnad sker i samråd med samhälls-
byggnadsförvaltningen  
 
att fastigheten anslutes till det gemensamma VA-nätet, 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     
 
 
 
 



   
  16 januari 2002     sid  8 

 
Lars Persson   3799/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 8 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Frändatorp 25:19 
 
 Sökande: Lars Persson, Pilgatan 8, 212 12  MALMÖ 
 

Handlingar: Ansökan (2001-08-21), karta, yttrande från sökande (2002-01-14), 
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 förtät- 
ning skall ske med stöd av detaljplan för området. Bland annat för att på ett allmänt 
godtagbart sätt lösa VA-problemen inom området.  
Avsikten är att bebygga en platåbildning som är beväxt med tät slyskog. Den föreslagna 
tomtplatsen avgränsas i söder till väg 738 samt en kraftledning och i norr av tillfarts- 
vägen till ett detaljplanelagt område.  
Miljö- och byggnadsnämnden  har tidigare i området avslagit framställningar bland  
annat beroende på den tätbebyggelsesituation och de komplexa VA-problem som 
uppstått/föreligger i området.  
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 då den ej 
överensstämmer med Plan- och byggnadslagens krav på att en förtätning av en 
sammanhållen bebyggelse skall ske med stöd av detaljplan, så att bland annat VA-
problemen kan lösas på ett godtagbart vis, sett ur ett långsiktigt allmänt perspektiv.  
 
_____ 
    

  Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.   
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Flexibel Haus International AB 6093/01 
Benny Barck 
Diana Barck 
Greta Barck 
Gunilla Jönsson  
Kerstin Frändebo 
Staffan Lindström  
Lena Stävmo 
Akten 
 
 § 9 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Frändatorp 
26:39  

 Sökande: Flexibel Haus International AB, Besvärsgatan 3, 824 52  HUDIKSVALL 
 
Handlingar: ansökan (2001-11-28), situationsplan, karta, skrivelse från Benny Barck 
och Diana Barck (2001-11-22), skrivelse från Gunilla Jönsson (2001-11-22), 
skrivelser från Greta Barck (2001-11-27 och 2001-12-27),  skrivelse från Benny 
Barck (2001-12-14), skrivelse från Staffan Lindström (2001-12-28), skrivelse från 
Lena Stävmo (2002-01-03), skrivelse från Kerstin Frändebo (2002-01-07), sam-
hällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
      

 Tidigare beslut: 1999-11-17, § 353 
 

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 en detaljplan för området. Miljö- och byggnads-
nämnden  kan/får dock om tomten utgör en naturlig komplettering av en befintlig 
bebyggelse ändå medge att en lokalisering sker till platsen. Nämnden har i tidigare 
beslut under vissa förutsättningar, bland annat att avloppsfrågan kan lösas, medgivit 
att en lokalisering kan ske till platsen. Detta beslut har legat till grund för den numera 
lagakraftvunna fastighetsbildning som Lantmäteriet genomfört. 
Avsikten är nu att dela tomten. En godkänd avloppsanläggning för en gammal och två 
nya fastigheter föreligger. 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig och då bland annat anfört att man 
hyser farhågor för att trafikökningen inte klaras av den befintliga vägen. Vidare 
framförs tveksamhet till att infiltrationsvatten släpps ut i angränsande mark, varför 
rädsla finnes att befintliga vattentäkter skadas. Synpunkter finnes även på de 
eventuella husens utformning och placering. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels 
 
att lokaliseringen för ett nytt hus förnyas, enligt tidigare beslut,   
 
dels att bevilja framställningen om delning av fastigheten, varvid föreskrives: 
(forts.) 
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§ 9 (forts.) 
 
att tillfartsvägens standard/skötsel skall lösas i samband med den nya fastighets-
bildningen till exempel att en vägsamfällighet bildas, 
 
att byggnadernas utformning 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. 
 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Kristian Björk   5221/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 10 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 2:47 och 
2:48  

 
 Sökande: Kristian Björk, Benabacken 4 D, 370 24 NÄTTRABY 
 

Handlingar: Ansökan (2001-10-11), 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 ytterligare förtätning skall ske först när stöd till detta finnes i en gällande detalj-
plan. Miljö- och byggnadsnämnden kan dock om tomtplatsen är att anse som en så 
kallad ”lucktomt” och om berörda sakägare ej haft något att erinra ändå medge 
förtätning av den sammanhållna bebyggelsen.  
Avsikten är nu att bebygga en tomtplats som är belägen i förlängningen av den 
sammanhållna bebyggelsen längs Garpenvägen och söder om Frikyrkan. Platsen är 
delvis beväxt med gles tallskog. Fastigheten avses att anslutas till det kommunala 
VA-nätet. För att förslaget skall kunna genomföras förutsätts en sammanläggning av 
fastigheterna Hasslö 2:47 och 2:48 och att tillfarten ordnas från Garpenvägen. Detta  
för att inte komma i en konflikt vid en eventuell detaljplaneläggning av ”kyrko-
tomten”. Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja framställningen varvid föreskrives: 
 
att innan bygglov sökes skall fastigheterna Hasslö 2:47 och 2:48 ha sammanlagts,  
 
att fastigheten anslutes till det kommunala VA-nätet, samt 
 
att byggnadens utformning 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. 
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Jonas Alfsson  2564/01 
Eva Kysinger och Torbjörn Olsson  
Akten 
  
 § 11 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  
 
 Sökande: Jonas Alfsson, Larsolas väg 1, 370 23  HASSLÖ 
 

Handlingar: Ansökan (2001-05-04), situationsplan, karta, yttrande från Bygg-
planerarna AB (2001-08-20), yttrande från granne (2001-12-14), skrivelser från 
sökande (2001-06-26 och 2001-08-20), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,  
bil A.  
Tidigare beslut: 2001-09-10, § 376 och 2001-10-10, § 408.  
 
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. Delar av fastigheten är belägen 
inom ett område för vilket strandskydd enligt Miljöbalkens kap. 7, §§ 13 och 14  
råder.  
Avsikten är att höja tomten/marken cirka 0,4 meter med dränerade massor samt 
placera huset 0,5 meter över vägen och cirka 1,72 meter över medelvattenståndet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen  
med hänvisning till att den ej överensstämmer med intentionerna i Plan- och Bygg-
nadslagen att området med sammanhållen bebyggelse icke får förtätas utan att stöd 
föreligger i detaljplan. Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget 
och utnyttjat detta.            
Arbetsutskottet har den 3.10.2001 företagit syn på platsen och då uttalat att berörda 
grannars synpunkter bör inhämtas. En granne har yttrat sig och påtalat att dennes 
tillträde till stranden avsevärt kommer att försvåras, att även utsikten kommer att 
påverkas, samt att strandskyddat område bebyggs.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att tillstyrka framställningen, varvid föreskrives:  
 
att erforderlig dispens från ”strandskyddet” föreligger innan bygglov sökes, 
 
att byggnadens färg, materialval och 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. 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Bertil Fredriksson 5223/01 
Magnus Bertilsson 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 12 
 Uppsättande av två sjöbodar på fastigheten Hasslö 5:255 
 
 Sökande: Bertil Fredriksson och Magnus Bertilsson, Garnvägen 5, 370 23 HASSLÖ 

 
Handlingar: Ansökan (2001-10-11), ritning, situationsplan, samhällsbygg-
nadsförvaltningens 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 en detaljplan för området. Fastigheten är  
även 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 att uppföra/ersätta två sjöbodar/containers inom det område på norra 
Hasslö där en homogen ”sjöbodskaraktär” finnes. Förslaget bedömes som godtagbart 
genom att bodarna förses med sadeltak.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels 
 
att bevilja strandskyddsdispens då marken förblir allemansrättsligt tillgänglig,  
 
dels att bevilja bygglov  varvid föreskrives:  
 
att som tomt får endast hävdas den yta som själva bodarna upptar,  
 
att utvändigt färg- och materialval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvalt-
ningen,    
 
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.  
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Christer Hermansson 2609/99 
Carina Moberg  
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 § 13 
 Uppfyllnad m m på fastigheten Hasslö 8:174 
 
 Fastighetsägare: Christer Hermansson, Ågatan 12, 374 36  KARLSHAMN 
 
 Vid företagen besiktning den 4 september 2001 av rubricerad fastighet  
 konstaterades att det i princip över hela den detaljplanelagda delen lagts  
 upp massor bestående av jord, stenar, asfalt och växtdelar i en sådan om- 
 fattning/höjd att platsen ger ett mycket skräpigt och störande intryck från  
 såväl land som sjösidan.  
 Den utförda höjningen är att anse som avsevärd och är väsentligen högre  
 än vad som krävs för en normal husgrundläggning och kan därför inte anses  
 höra samman med det bygglov för enbostadshus som tidigare är beviljat på  
 platsen.  
 
 Fastighetsägaren har ombetts inkomma med en förklaring och då försäkrat att 

fastigheten och vägen till tomten skall iordningställas. 
 
 Vid besiktning av väg och tomt den 20 december 2001 kunde konstateras att  
 arbeten utförts på ett godtagbart sätt.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att avskriva ärendet då fastigheten numer uppfyller de krav på vårdat skick  
 som ställts.  
 
 _____     
    

  Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



   
  16 januari 2002     sid  15 

 
Ulf Andersson  4717/01 
Barbara Edström 
Akten 
 
 § 14 
 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten  
 Hålan 62:3, område 6 
 
 Sökande: Ulf Andersson, Blomvägen 3, 370 30  RÖDEBY 
 
 Handlingar: Ansökan (2001-09-21), situationsplan, karta, yttrande från granne  
 (2001-12-03), 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. Miljö- och byggnads-

nämnden kan dock under förutsättning att berörda sakägare/grannar hörts och då ej 
inkommit med kritik, ändå medge att en förtätning sker av bebyggelsen om den är  

 att anse som en naturlig komplettering. Tomtplatsen 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.  

 De föreslagna tomterna avses att kopplas till det kommunala VA-nätet.  
 En sakägare har inkommit med kritik till att man bygger för nära stranden.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att tillstyrka framställningen varvid föreskrives:  
 
 att innan bygglov sökes skall Länsstyrelsens beslut avseende strandskyddet föreligga,  
 
 att som tomt får endast hävdas det område som är beläget söder om fastigheten 69:2 s 

norra gräns, 
 
 att fastigheten anslutes till det gemensamma VA-nätet, samt  
 
 att utvändigt färg- och materialval och storlek skall 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. 
 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



   
  16 januari 2002     sid  16 

 
Lyckeby Vattenverk  2285/01 
Mikael Olsson m fl grannar 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 15 
 Rivning av pumphus och uppförande av nytt på fastigheten Hästö 2:24 
 
 Sökande: Karlskrona kommun, Lyckeby Vattenverk, Riksvägen 48, 371 62  

LYCKEBY  
 
 Handlingar: Ansökan (2001-04-10); ritning, situationsplan, karta, yttrande från 

grannar (2001-09-14), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
 Tidigare beslut: 2001-11-07, § 442. 
 
 Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts en 

bestämmelse som ej ger någon byggrätt utanför de faktiska bostadskvarteren  
 (s k parkmark).  
 Avsikten är att riva en äldre överbyggnad som är placerad över en av kommunens 

pumpar för avlopp och ersätta den med en ny på cirka tio kvadratmeter och som bland 
annat uppfyller arbetsmiljölagstiftningens krav. Placeringen avses ske på en plats 
cirka tio meter sydväst om den tidigare placeringen och fortfarande på mark som ej 
får bebyggas, ”parkmark”.  

 Berörda grannar har underrättats om den föreslagna placeringen och har då anfört att 
man icke kan godtaga att byggnaden uppförs, bland annat beroende på att 
möjligheterna att använda området till lek och rekreation försämras samtidigt som 
man förordar att den nya byggnaden lägges i anslutning till den nuvarande platsen.  

 
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 9 januari 2002 företagit syn på 

platsen. Del av arbetsutskottet, Gerthie Olsson (s), Erik Karlsson (s), Carl-Göran 
Svensson (m), Lars-Ove Carlsson (kd), tillstyrker förslaget.    

 
 Yrkanden  
 Kurt Lindman (v) yrkar avslag med motivering att den nya byggnaden lägges i 

anslutning till den nuvarande platsen.  
 
 Propositioner och beslut 
 Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att nämnden 

beslutar bifalla förslaget.  
 
 (forts.) 
 
 
 
 



   
  16 januari 2002     sid  17 

 
 § 15 (forts.) 
 
 Omröstning begärs och verkställes.  
 Följande omröstningsproposition fastställes. Den som bifaller förslaget röstar ja,  
 den som bifaller Kurt Lindmans (v) avslagsyrkande röstar nej.   
 
 Erik Karlsson (s), Carl-Göran Svensson (m), Ulla Ohlsson (s), Gert Olsson (s), 

Katarina Möller (s), Karl-Erik Håkansson (s), Christina Olausson (m), Karin 
Brunsberg (m), Lars-Ove Carlsson (kd), Erik Gisslén (m), Margareta Rodin (fp)  

 och Gerthie Olsson (s) röstar ja.  
 
 Kurt Lindman (v) röstar nej.  
 
 Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar nämnden bifalla framställningen. 
 
 Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
 att medge avvikelsen från plan, eftersom den är att anse som mindre och då den  
 ej kan anses förhindra planens genomförande eller strida mot dess intentioner, 
 
 att bevilja framställningen varvid föreskrives:  
 
 att platsen för den tidigare pumpstationen återställes/uppsnyggas, 
 
 att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, samt   
 
 att utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen.   
 
 _____            
  
 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  
 
 



   
  16 januari 2002     sid  18 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 
 § 16 
 Information; Länsrättens dom beträffande bygglov för tillfällig åtgärd på 

fastigheten Lupinen 12 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 maj 2001, § 205 att bevilja tillfälligt 

lov för nybyggnad av ”gårdsbyggnad” på rubr. fastighet. Lovet begränsades till en tid 
av tre år intill det att planen vunnit  laga kraft.  

 
 Länsstyrelsen har den 3 juli 2001, dnr 204-3566-01, beslutat upphäva miljö- och 

byggnadsnämndens beslut.  
  
 Länsstyrelsens beslut har överklagats och Länsrätten har meddelat dom den 29 

november 2001.  
 Länsrätten avslår överklagandet.  
 
 Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om ärendet.    
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 
 _____  
 



   
  16 januari 2002     sid  19 

 
Liselott Kirchberg 4721/01 
Christer o Britt-Marie Holmberg 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 17 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i en våning på fastigheten 

Lösen 2:4 
 
 Sökande: Liselott Kirchberg, Gamlebo. Lösen, 371 94  LYCKEBY 
 
 Handlingar: Ansökan (2001-09-21), tomtkarta, karta, tillståndsbevis VA, skrivelse 

från grannar (2001-12-19), 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 en detaljplan för området. Miljö- och bygg-

nadsnämnden kan dock om det kan ske utan men för hörda grannar/sakägare ändå 
medge att en förtätning sker.  

 
 Avsikten är att komplettera en mindre bebyggelsegrupp med ytterligare ett hus vilket 

bland annat innebär att ”gruppen” får en naturlig avgränsning mot Fäjövägen i öster 
och betesmarken i söder. Tillstånd att ordna enskild VA-anläggning finnes. Den 
föreslagna etableringen synes ej komma i konflikt med kommande trafikförsörjning 
av Lyckeby och Verkö.  Förslaget har presenterats för berörda sakägare varav en har 
anfört farhågor för att den nu beviljade avloppsanläggningen kan påverka den egna 
negativt.  

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att bevilja lokaliseringen varvid föreskrives:  
 
 att utvändigt färg- och materialval samt storlek skall anpassas till byggnads-

traditionen 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 
 



   
  16 januari 2002     sid  20 

 
Kaj Kangeman   4118/01 
Akten 
 
 
 
 § 18 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 6:9 
 
 Sökande: Kaj Kangeman, Götgatan 105, 116 62  STOCKHOLM  
 

Handlingar: Ansökan (2001-09-06), karta, grannemedgivanden (3 st) , samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Tidigare beslut: 2001-11-17, § 447. 
 
Fastigheten är belägen inom ett område där endast Plan- och Bygglagens generella 
regler gäller, vilket bland annat innebär att platsen sett ur bland annat ett allemans-
rättsligt perspektiv, skall prövas om den kan avvaras. Delar av fastigheten/tomten 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 livsbetingelse försämras i väsentlig grad. Tomtplatsen är också belägen 
inom ett område som belagts med förordnande för skydd av landskapsbilden enligt § 
19, Naturvårdslagen, i dess äldre lydelse. Platsen är även av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet och naturvården samt är även att anses som ekologiskt känslig.  
Avsikten är att uppföra en ny tvåvåningsbyggnad i en gip, inhägnad av stenmurar, 
beväxta med slån och hagtorn, på högpunkten i det mycket öppna och därmed värde-
fulla landskapet av hagmark.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 9 januari 2002 företagit syn på 
platsen.  
 
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 då den 
strider mot kommunens fördjupade översiktsplan för skärgården.  
_____   
 
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 från 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.    
 
 



   
  16 januari 2002     sid  21 

 
Tekniska förvaltningen 5941/01 
Akten 
 
 
 § 19 
 Nybyggnad av toalettbyggnad på fastigheten Stumholmen 1:2       
 
 Sökande: Tekniska förvaltningen, Ö Hamngatan 7 B, 371 83  KARLSKRONA  
 

Handlingar: Ansökan (2001-11-23), ritning, situationsplan, karta, samhällsbygg-
nadsförvaltningens 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 even-
tuell förtätning skall ske med stöd av en detaljplan för området. Miljö- och byggnads-
nämnden får dock om man anser att den föreslagna byggnationen är att anse som en 
naturlig komplettering ändå medge bygglov. Den föreslagna tomtplatsen 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 att uppföra en allmän toalettbyggnad på den allmänna badplatsen på 
Stumholmen, en åtgärd som miljö- och byggnadsnämnden länge krävt, då man ansett 
att de provisorier som tidigare uppförts har varit klart olämpliga i den värdefulla 
kultur/byggnadsmiljö som växt fram på ön.  

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att bevilja framställningen varvid föreskrives:  
 
 att som tomt får endast hävdas den area som byggnaden själv upptar, 
 
 att byggnadens placering utformas i samråd med byggnadsinspektören 
 
 att före arbetena påbörjas skall Länsstyrelsens erforderliga beslut bland annat 

avseende strandskydd föreligga,  
 
 att utvändigt färg- och materialval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvalt-

ningen,   
 
 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.  
 



   
  16 januari 2002     sid  22 

 
Göran Jonazon  3602/01 
Jörgen Persson  
Akten 
 
 § 20 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torhamn 11:27 
 
 Sökande: Göran Jonazon, Box 199, 370 42  TORHAMN 
 
 Handlingar: Ansökan (2001-08-02), skrivelse från sökanden (2001-08-09), karta, 

yttrande från granne (2001-12-14), 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 förtät-
ning skall ske med stöd av detaljplan för området. Miljö- och byggnadsnämnden får 
dock om tomten kan anses utgöra en s.k. ”lucktomt” och om berörda sakägare/grannar 
ej haft något allvarligt att erinra, ändå medge förtätningen. Vidare gäller förordnande 
för skydd av landskapsbilden enligt § 19 Naturvårdslagen i dess äldre lydelse. Platsen 
har enligt gällande kommunöversikt utlagts som ett område där det rörliga friluftslivet 
och naturvårdens intressen skall bevakas.  

 Avsikten är att bebygga en redan delvis etablerad tomt, som i den nu aktuella västra 
delen är beväxt med kraftig, i huvudsak, slyskog. En eventuell byggnad på platsen 
skulle utgöra ett naturligt slut av bebyggelsen. Avsikten är att ansluta till det kom-
munala VA-nätet.  

 Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig och har bland annat anfört att man 
motsätter sig en byggnation då eventuella klagomål kan uppstå på buller och damm.  

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att bevilja lokaliseringen varvid föreskrives: 
 
 att sökanden görs uppmärksam på att obehag av till exempel buller och damm kan 

uppstå beroende på den angränsande verksamheten,  
 
 att den nu aktuella tomten anslutes till det kommunala VA-nätet, samt  
 
 att byggnaden ges en sådan utformning och placering som överensstämmer med 

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. 
 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 
 

 
 



   
  16 januari 2002     sid  23 

 
Kenneth Bodin   4403/01 
Stefan Skårner  
Anders o Helena Jaryd 
Lars-Göran o Anita Kreutzfeldt 
Akten 
 
 § 21 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 9:43 
 
 Sökande: Kenneth Bodin, Box 8010, 371 08  KARLSKRONA  
 
 Handlingar: Ansökan (2001-09-12), karta, yttranden från tre grannar, samhällsbygg-

nadsförvaltningens yttrande, bil A. 
 
 Fastigheten är belägen inom ett område som bedömes som en sammanhållen be- 
 byggelse 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 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 för-
svåras eller om växter och djurs livsbetingelser försämras i väsentlig grad.  

 Avsikten är att bygga i det öppna landskapet utan direkt stöd med bebyggelsegrupper-
na varken öster eller väster om platsen. Berörda grannar/sakägare har beretts möjlig-
het att inkomma med yttranden. De har bland annat anfört att man är kritisk till 
placeringen/etableringen då man dels har farhågor för att vattnet i området inte räcker 
och att platsen om den bebyggs negativt påverkar områdets kvalitéer och känsliga 
karaktär, dels att en av fastigheterna har infiltrationsrätt på platsen och att sjöutsikten 
skulle försämras. Förslaget har kompletterats med uppgiften om att vatten skall 
hämtas från Torstäva 9:43 (cirka 1200 meter).  

 
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 9 januari 2002 företagit syn på 

platsen.  
        

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts och den kritik som framkommit, avslå 
framställningen efter det att sökanden givits möjlighet att inkomma med skriftligt 
yttrande över förslaget. 
_____   
 
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 från 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.    

   



   
  16 januari 2002     sid  24 

 
Magnus Fransson  3023/00 
Olof Persson 
John Persson  
Åke och Britt Engman 
Karl Persson och Patrik Persson 
Bo Kasselring  
Akten 
 § 22 
 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), karta, skrivelse från sökande (2001-01-04 och 

2001-07-19), intyg från grannar (2000-09-29 och 2000-10-06), samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande, bil A.   

 
 Tidigare Beslut: 2000-12-12, § 446 och 2001-12-12, § 480.  
     
 Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där endast 

Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att all förtät-
ning endast får ske om stöd föreligger i detaljplan. Fastigheten berör delvis ett område 
för vilket strandskydd enligt Miljöbalkens kap. 7, §§ 13 och 14 råder. Den fördjupade 
översiktsplanen för skärgården anvisar inte det nu aktuella området som ett område 
för bostäder.  

 Avsikten är att uppföra ett bostadshus på platsen vars vatten och avlopp avses lösas 
med egen anläggning. Med anledning härav har berörda grannar beretts möjlighet att 
yttra sig och då anfört att man hyser stor oro för att de egna vattentäkterna kan 
komma till skada om ytterligare etablering sker.  

 
 Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom förvaltningens 

förslag att avslå framställningen med hänvisning till den sanitära försörjningen och 
därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat och då 
bland annat anfört att avsikten är att bygga ett enplanshus som ej påverkar miljön 
negativt och att det vatten som idag finns på tomten skall avledas. 

 
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 9 januari 2002 företagit syn på 

platsen.   
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att då det i sak ej tillförts ärendet något nytt, avslå framställningen med hänvisning 

till att den strider mot intentionerna i Plan- och Byggnadslagen, att all förtätning och 
därmed sammanhängande frågor avseende VA-problematiken och fördelning av 
allemansrättsligt intressant mark och bebyggd/exploaterad mark på och i anslutning 
till fastigheten, endast kan lösas genom att stöd kan erhållas i en detaljplan för 
området. 

 _____ 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 



   
  16 januari 2002     sid  25 

 
Utlängan Vind AB 6167/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 23 
 Uppsättande av 12-meters mätmast å lada på fastigheten Utlängan 1:3 
 
 Sökande: Utlängan Vind AB, Hötorget nr 1, 682 30  FILIPSTAD 
 
 Handlingar: Ansökan (2001-12-05), ritning, teknisk beskrivning, karta, 

samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
 Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där endast 

Plan- och Bygglagens generella regler gäller. Vidare gäller förordnande för skydd av 
landskapsbilden enligt 19 § Naturvårdslagen i dess äldre lydelse.     

 Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig positiv till att fristående 
master uppförts på Utlängan, då man ansett att bland annat förutsättningar för vind-
kraft bör utredas. Detta beslut har Länsstyrelsen upphävt då man ansett att försvars-
makten har intresse i saken.  

 Förslaget innebär att man nu avser bygga mätmasten på ett bevakningstorn som är 
integrerat i en lada.  

   
     Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att bevilja framställningen varvid föreskrives:  
 
 att Luftfartsverkets eventuella beslut föreligger 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.  
 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



   
  16 januari 2002     sid  26 

 
Roland Carlsson  2485/01 
Akten 
 
 
  
 § 24 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Utlängan 1:4  
 
 Sökande: Roland Carlsson, Utlängan, 370 42  TORHAMN 
 

Handlingar: Ansökan (2001-05-03), situationsplan, karta, samhällsbyggnads-
förvaltningens 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 förtät-
ning skall ske med stöd av en detaljplan för området. Miljö- och byggnadsnämnden 
kan dock om berörda sakägare/grannar givits möjlighet att yttra sig, ändå medge en 
lokalisering om man bedömer att platsen utgör en naturlig komplettering till den 
befintliga bebyggelsen. Området är klassat som riksintresse för det rörliga frilufts-
livet, kulturminnesvården och naturvården. För platsen föreligger även förordnande 
för skydd av landskapsbilden enligt § 19 Naturvårdslagen i dess äldre lydelse.  
Avsikten är nu att dela den längst i nordväst belägna tomten i två och att den be- 
byggda/hävdade delen av tomten är placerad utanför strandskyddat område liksom 
den föreslagna nya. Om förslaget genomförs, innebär det att bebyggelsen  på ett 
”bymässigt” sätt slutar mot det i norr liggande reservatsområdet. Berörda sakägare  
har beretts möjlighet att yttra sig.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja framställningen varvid föreskrives:  
 
att Länsstyrelsens beslut jämlikt Miljöbalken avseende ”strandskydd”, och 
förordnande för skydd av landskapsbilden, enligt § 19 Naturvårdslagen i dess äldre 
lydelse, föreligger innan bygglov sökes,  
 
att den nya fastigheten anslutes till den befintliga godkända avloppsanläggningen, 
samt  
 
att utvändigt färg- och materialval samt storlek skall anpassas till byggnads-
traditionen 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 
    

 



   
  16 januari 2002     sid  27 

 
Karl Johan Berglund  5570/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 25 
 Nybyggnad av badhus på fastigheten Verstorp 3:3 
 
 Sökande: Karl Johan Berglund, Havsvägen 22, 370 24  NÄTTRABY 
 

Handlingar: Ansökan (2001-11-02), ritning, situationsplan, karta, samhällsbygg-
nadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 

 Tidigare beslut: 2001-12-12, § 482.     
 

Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där endast 
Plan- och Bygglagens generella regler gäller. Fastigheten är även belägen inom ett 
område för vilket strandskydd enligt Miljöbalkens kap. 7, §§ 13 och 14 råder.  
 
Avsikten är att på den redan hävdade strandtomten, som uppgår till cirka 2 500 kvm, 
uppföra ett badhus på den befintliga kajen. Förslaget som uppmätts till cirka 25 kvm 
är utformat på ett estetiskt tilltalande sätt.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 9 januari 2001 företagit syn på 
platsen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker 
framställningen.  
 
Yrkanden  
Ordföranden, Karl-Erik Håkansson (s), Carl-Göran Svensson (m) och Karin 
Brunsberg (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Kurt Lindman (v) yrkar avslag med motivering att en utredning av tomtgränserna bör 
göras innan beslut fattas.  
 
Propositioner  
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Omröstning begärs och verkställes. Följande omröstningsproposition fastställes.  
Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som bifaller Kurt Lindmans (v) 
avslagsyrkande röstar nej.  
 
(forts.) 
 



   
  16 januari 2002     sid  28 

 
§ 25 (forts.) 
 
Följande röstar ja: Erik Karlsson (s), Carl-Göran Svensson (m), Ulla Ohlsson (s), 
Katarina Möller (s), Karl-Erik Håkansson (s), Christina Olausson (m), Karin 
Brunsberg (m), Lars-Ove Carlsson (kd), Erik Gisslén (m) och Margareta Rodin (fp). 
Röstar nej gör Kurt Lindman (v).  
Avstår från att rösta gör Gert Olsson (s). 
Med 11 ja-röster mot 1 nej-röst och 1 avstår beslutar nämnden enligt förvaltningens 
förslag.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden dels  
 
att bevilja strandskyddsdispens då platsen redan utgör en del av den hävdade tomten 
och då inga speciella växter eller djurarters växtbetingelser försämras,   
 
dels att bevilja bygglov varvid föreskrives:  
 
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,  
 
att fastigheten anslutes till det gemensamma VA-nätet eller motsvarande, 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.  
 



   
  16 januari 2002     sid  29 

 
Sven Åke Ivarsson 4519/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 26 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ramdala-

Häjetorp 4:1 
 
 Sökande: Sven Åke Ivarsson, Häjetorp 4, 373 02  RAMDALA 
 
 Handlingar: Ansökan (2001-09-17), karta, grannemedgivanden (6 st), yttrande från 

sökande (2002-01-07), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
 Fastigheten är belägen inom ett område med en antydan till en sammanhållen 

bebyggelse där endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat 
innebär att en eventuell förtätning bör ske med stöd av detaljplan för området. 

 Avsikten är nu att bebygga en gammal betesmark.  
 
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 9 januari 2002 företagit syn på 

platsen. 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen, då 

den ej överensstämmer med intentionerna i Plan- och Byggnadslagen att bebyggelse 
skall lokaliseras till den plats som är bäst lämpad.  

  
    Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att återremittera ärendet till byggnadsinspektören för att i samråd med sökanden finna 

ett läge närmare den befintliga bebyggelsen.  
 
 _____ 
 
 
  



   
  16 januari 2002     sid  30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 § 27 
 Övriga frågor 
 
 Carl-Göran Svenssson (m) tar upp frågan om sopsortering och sanitära olägenheter 

vid avfallsstationen i Bubbetorp. Förslag framkom att nämnden efter något samman-
träde under våren, gör ett studiebesök i Bubbetorp.  

 
 _____ 



 
  13 februari 2002    Sid 1 
  
 
Plats och tid Förlags AB Albinsson & Sjöbergs konferensrum, Ruthensparre, onsdagen  
  den 13 februari 2002, kl 08.30–14.30.  
  Sammanträdet ajourneras kl. 11.10–13.30.  
  
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s)  
 1:e v ordf Erik Karlsson (s)  
 2:e v ordf Carl-Göran Svensson (m)  
 Ledamöter  Ewy Svensson (s) 
  Katarina Möller (s) 

 Karl-Erik Håkansson (s) 
 Bengt Fröberg (m) 
 Karin Brunsberg  (m)  

  Kurt Lindman (v) ej § 53  
  Lars-Ove Carlsson (kd) kl. 13.30-14.30 §§ 32-56  
  Margareta Rodin (fp)  
 
Tjänstgörande ersättare Ulla Ohlsson (s) 
  Tommy Olsson (kd) kl. 08.30-12.10 
  Tommy Rönn (v) § 53 
  Bengt Billemyr (c)  
 
Övriga närvarande ersättare Thomas Åberg (s) 
  Hans-Olof Månsson (s) 
  Christina Olausson (m) 
  Erik Gisslén (m) 
  Tommy Rönn (v) ej § 53 
  Tommy Olsson (kd) 
  Eva Röder (fp) 
 
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef 
 Hans Juhlin, planarkitekt  
 Malin Dahlberg, planarkitekt 
 Bo Karlson, miljöinspektör 
 Kenneth Gyllensting, miljöstrateg 
 Evy Sareklint, miljöinspektör  
 Magus Lindoffsson, miljöinspektör  
 Margareta Marken, bygglovhandläggare  
 Anette Andersson, planarkitekt 
 Jennie Saleskog, miljöinspektör   
 Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten  
 Birgitta Larsson, sekr.  
       
Utses att justera  Karl-Erik Håkansson                
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 20 februari  
   2002, kl. 07.30.                



 
  13 februari 2002    Sid 2 
  
 
 
Underskrifter  
Sekreterare …………………………………….. §§ 32 - 56 
 Birgitta Larsson  
 
Ordförande ……………………………………..          
 Gerthie Olsson                                      
 
Justerare …………………………………….   
   Karl-Erik Håkansson                   
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den   20 februari 2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
Birgitta Larsson  



 
  13 februari 2002    Sid 3 
  
 
Kristina Petersson 6073/01 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 32 
 Upplåtande av mark för kolonistugor vid Skönstavik, Karlskrona kommun 
 

Kristina Petersson har i skrivelse inkommit med förslag att upplåta mark för arrende  
i syfte att uppföra lämpligt antal kolonistugor norr om Skönstaviks camping mot 
Rosenholm.  
 
Planarkitekt Hans Juhlin redogör för ärendet.   
 
Inom Skönstaviksområdet upplåts redan i dag mark genom arrende för kolonistugor, 
sydväst och väster om campingen. Karlskrona kommun har i tidigare skede köpt in  
och rivit stugor för att kunna bibehålla efintliga naturvärden. Behovet av att bevara 
centralt belägna grönområden och friytor ökar i takt med att Karlskrona expanderar.  
I kommunens översiktliga planering utpekas bl a områden öster om Ronnebyvägen, 
”Västra Backabo”, för framtida bebyggelse vilket innebär ett ökat tryck på Skönstavik 
som tätortsnära rekreationsområde. Ett kommunalt naturreservat planeras att bildas i 
Lorentsberg, vilket även kan komma att omfatta delar av Skönstavik. Mot bakgrund av 
detta finns ingen ambition att tillskapa ytterligare arrendeytor för kolonistugor.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att meddela förslagsställaren att det inte finns några planer på utökning av 
arrendemark för kolonistugor.  
 
_____  
    



 
  13 februari 2002    Sid 4 
  
 
Tekniska förvaltningen  23/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 33 
 Detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola) 
 

Kommunfullmäktige har 2001-12-20 beslutat att uppdra till miljö- och byggnads-
nämnden att skyndsamt genomföra erforderlig planändring för aktuellt område på 
Verkö.  
 
Planarkitekt Malin Dahlberg redogör för ärendet.  
 
Maxtaxan, rätten till förskoleplats för barn till arbetssökande och föräldralediga,  
samt andra omständigheter som t ex en ökning av barnkullarna samverkar så att 
behovet av förskoleplatser ökar.  
Barn- och ungdomsförvaltningen har framfört behov av att uppföra en ny förskola  
för två avdelningar på Verkö, vilket medför en byggnad på cirka 350-400 kvm. 
Föreslagen lokalisering är i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse öster om 
Verkövägen. Området ingår i ett större grönområde mellan befintlig bostadsbe-
byggelse där tillgängligheten för gång- och cykeltrafik är mycket god. Föreslaget 
område omfattar cirka 3.500 kvm.  
 
Enligt gällande detaljplan från 1971 redovisas området som parkmark. Enligt 
översiktsplanen för Verkö anges att ingen ny bostadsbebyggelse bör tillkomma  
öster om Verkövägen. En ny förskola inom området utgör ett komplement till  
befintlig bostadsbebyggelse och anses överensstämma med översiktsplanens 
intentioner. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ny detaljplan för del  
av Verkö 3:1 samt låta detaljplanen bli föremål för samråd.  
 
_____ 



 
  13 februari 2002    Sid 5 
  

 
Fastighetsutskottet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 34 
 Pågående planer 
 
 Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.  
 
 Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att ta informationen till dagens protokoll.  
 
 _____  
    

 



 
  13 februari 2002    Sid 6 
  

 
Elisabeth Lindvall 3210/01 
Rune Lindvall 
Inskrivningsmyndigheten  
Anders Andersson 
Karl-Erik Andersson 
Akten 
 
 § 35 

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 
förhållandena 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, 2001), förelagts att avlopps-
anläggningen 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 och nuvarande ägare till fastigheten har yttrat sig över 
svaret.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2001-08-23 upprättat förslag till beslut, bil A.  
Tidigare beslut: 2001-09-10, § 362.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar   
 
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 tre veckor efter erhållandet av detta beslut, 
låta undanröja nuvarande olägenheter från fastighetens avloppsanläggning. Åtgärderna 
skall ske i enlighet med specifikation i bifogad skrivelse, Dnr 3210/2001, daterad 
2001-06-19 
 
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 Länsstyrelsen      
   
 



 
  13 februari 2002    Sid 7 
  
 
Leif Olsson   6422/01 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 36 

Ansökan om enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på  
fastigheten Uttorp 1:94  
 
Sökande: Leif Olsson, Ölandsgatan 21 E, 371 33  KARLSKRONA  
 
Handlingar: Ansökan (2001-12-20), situationsplan, förslag från f:a Bo Eriksson  
(2001-12-20), karta, yttrande från sökanden (2002-02-07), samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande. 
 
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet.  
 
En ansökan om förhandsbesked för byggnation på fastigheten är inlämnad till 
samhällsbyggnadsförvaltningen och är under behandling.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ett gemensamt ställningstagande vad 
beträffar avloppsanläggning och förhandsbesked.   
 
_____   
  
  



 
  13 februari 2002    Sid 8 
  

 
Kommunstyrelsen (Ks.2001.534.001) 6420/01 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 37 
 Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor 
 

Ansvarig nämnd för folkhälsofrågorna inom kommunen är i dag miljö- och 
byggnadsnämnden.  
 
I samband med inrättande av en idrotts- och fritidsnämnd diskuterades även var 
ansvaret för folkhälsofrågorna lämpligast borde ligga. Nuvarande ansvarsfördel-
ning kan anses mest fördelaktig utifrån att närliggande frågor såsom allergifrågor 
och Agenda 21 i dag hanteras av miljö- och byggnadsnämnden     
 
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse föreslagit att nu gällande regle- 
mente ändras till att överföra ansvaret för folkhälsofrågorna till idrotts- och 
fritidsnämnden.      
     
Miljöinspektör Evy Sareklint och Miljöstrateg Kenneth Gyllensting informerar  
om ärendet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 25.01.2002 lämnat förslag till yttrande  
och bl a anfört att det övergripande ansvaret för folkhälsofrågor borde inordnas  
under kommunstyrelsen.  
            
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.  
 
Yrkanden 
Carl-Göran Svensson (m) och Bengt Billemyr (c) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag.  
 
Erik Karlsson (s) m fl yrkar att det övergripande ansvaret för folkhälsofrågorna 
överförs till idrotts- och fritidsnämnden.   

 
 Propositioner  

Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt Erik Karlssons (s) m fl yrkande.  
 
Omröstning begärs och verkställes. Följande omröstningsproposition fastställes.  
Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som bifaller Erik Karlssons (s) m 
fl yrkande röstar nej. 
Följande röstar ja: Carl-Göran Svensson (m), Bengt Fröberg (m), Karin Brunsberg (m), 
Lars-Ove Carlsson (kd), Bengt Billemyr (c) och Margareta Rodin (fp).  
(forts.) 
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§ 37 (forts.) 
Röstar nej gör: Erik Karlsson (s), Ewy Svensson (s), Ulla Ohlsson (s), Katarina  
Möller (s), Karl-Erik Håkansson (s), Kurt Lindman (v) och Gerthie Olsson (s).  
Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster beslutar nämnden enligt Erik Karlssons (s) m fl 
yrkande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med Kommunfullmäktiges tidigare beslut om att inrätta ett folkhälsoråd 
för samordning av folkhälsofrågorna, föreslå att det övergripande ansvaret för detta 
inordnas under idrotts- och fritidsnämnden, samt 
 
att i övrigt överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande till kommunstyrelsen 
som underlag för avgörandet i ansvarsfrågan.  
 
_____        



 
  13 februari 2002    Sid 10 
  

 
Allergikommittén   375/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 38 
 Förslag till verksamhetsplan för Allergikommittén 2002 
 

Verksamhetsförslaget bygger på utvecklingsprincipen att kommittén ska delta i  
arbetet med allergifrågorna utifrån olika måldokument t ex kommande nationella 
folkhälsomål, Miljöplanen, Agenda 21 planen, Översiktsplanen. Dessa måldoku- 
ment innehåller arbetsområden som anknyter till Allergikommitténs handlingsplan. 
Genom ett utökat samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningens miljögrupp  
kommer kommitténs arbete också att vara ett viktigt stöd för förvaltningens arbete 
inom ramen för miljöbalkens bestämmelser.  
 
Allergikommittén har den 03.01.2002 lämnat förslag till verksamhetsplan för 2002,  
bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna förslag till verksamhetsplan för Allergikommittén 2002, samt 
 
att  bevilja Allergikommittén 100.000:- kronor i budgetmedel för genomförande  
av verksamhetsplanen.  
 
_____ 
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Boverket  6392/01 
Akten  
 
 
 
 
 
 § 39 
 Remissvar; Underlag för en handbok för lokalisering av vindkraftverk 
  

Boverket har i samarbete med Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Riksanti-
kvarieämbetet gjort förslag till en handbok (med allmänna råd) för lokalisering av 
vindkraftverk. Handboken är tänkt att ge praktiskt stöd för främst länsstyrelser och 
kommuner, men även centrala myndigheter och branschen, vid behandling av vind-
kraft i planering och vid olika prövningar.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har erhållit förslaget för yttrande.   
 
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting informerar om ärendet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 06.02.2002 lämnat förslag till yttrande, bil  
A, med bl a följande synpunkter:  
 
Sammantaget är förslaget till handbok en konstruktiv hjälp till hur man på framför allt 
den kommunala nivån kan gå till väga. Särskilt inför kommande uppdateringar av 
översiktsplaner samt detaljplan/bygglovgivning är den ett användbart redskap. 
Karlskrona kommun vill lämna ett par synpunkter och koncentrerar sitt remissvar på 
några väl definierade delar som under de senaste åren diskuterats mycket i kommunen.  
I övriga delar av förslaget har miljö- och byggnadsnämnden inte tagit ställning.         
 
Synpunkter lämnas beträffande sidorna 15, 17 och 21 i förslaget.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och översända det till Boverket, samt 
 
att därmed anse remissen besvarad.  
 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen 744/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Jan Hammarfors  
 
 
 
 § 40 
 Personuppgiftsombud för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 
 
 Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och Personuppgiftslagen, PUL, 
 reglerar de allra flesta behandlingar av personuppgifter.  
 

För att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter finns i PUL en rad regler  
som den som är personuppgiftsansvarig måste iaktta. Personuppgiftsansvarig i 
Karlskrona kommun är respektive nämnd/styrelse. Ett personuppgiftsombud ska  
hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa 
ordning och reda. Det minskar riskerna för fel och därigenom för skadeståndskrav  
och andra kostnader för den personuppgiftsansvarige.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 14 januari 2002 lämnat förslag till beslut,  
bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att utse Jan Hammarfors till personuppgiftsombud för miljö- och byggnadsnämn- 
dens verksamhet.   
 
_____ 
 
 
   

 



 
  13 februari 2002    Sid 13 
  
 
Karlskrona kommuns revisorer 5135/01 
Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 § 41 

Yttrande över revisionens basgranskning (FE 2001) av miljö- och byggnads-
nämndens verksamhet 
 
Karlskrona kommuns revisorer begär i skrivelse svar på revisionens synpunkter och 
vad som i övrigt framkommit i basgranskningen.  
 
Basgranskningen har genomförts av KPMG Sydost på uppdrag av kommunens 
revisorer. Rapporten överlämnades 13.09.2001 till revisorerna med samlade kom-
mentarer där KPMG lämnade sina sammanfattade synpunkter och rekommendationer. 
Karlskrona kommuns revisorer har med utgångspunkt från detta beslutat överlämna 
rapporten till kommunfullmäktige respektive miljö- och byggnadsnämnden, samt 
betonat vissa frågor i sin skrivelse.  
 
Granskningen har inriktat sig på fyra huvudområden: ledning och styrning, ekono- 
misk uppföljning och administrativa rutiner, myndighetsutövningen samt målstyrning 
och kvalitetssäkring. Intervjuer har skett med nämndens presidium och förvaltningens 
ledningsgrupp. Den övergripande slutsatsen i basgranskningen är att arbetet med mål-
formulering, styrning och uppföljning bör prioriteras.  
   
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 18.01.2002 lämnat förslag till yttrande, bil A.  
  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och överlämna detta till kommun-
revisionen.  
 
_____ 
     



 
  13 februari 2002    Sid 14 
  

 
Kommunstyrelsen  350/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 42 
 Internbudget för år 2002 
 

Kommunstyrelsens budgetberednings behandling och kommunfullmäktiges  
beslut har medfört förändringar i miljö- och byggnadsnämndens förslag till  
årsbudget.  
 
Framställningen om tillfälligt utökad kommunbidragsram  med 0,2 mkr för  
att möjliggöra bearbetning av arkitektförslag i anslutning till Europan 6 resul- 
terade i ett uppdrag att genomföra projektet inom ordinarie kommunbidragsram.  
 
Vidare föreslog kommunstyrelsen en minskad kommunbidragsram med 0,5 mkr  
med hänvisning till ökade intäkter från planavgifter, bygglovsavgifter m m. Denna 
ramminskning avses vara långsiktig under planperioden och innebär utökad själv-
finansieringsgrad. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 22 januari 2002 upprättat förslag till 
internbudget för år 2002, bil A. 
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
1. att godkänna internbudget för år 2002 enligt samhällsbyggnadsförvaltningens 

redogörelse, bil A,  
 
2. att uppdra åt förvaltningen att arbeta ned inriktning att uppnå redovisade 

ekonomiska målsättningar, samt  
 
3. att uppdra åt förvaltningen att särskilt noga följa upp hur intäkterna utvecklas.     

 
______ 
  



 
  13 februari 2002    Sid 15 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
§ 43 

 Informationer och föredragningar  
 

1. Miljöinspektör Magnus Lindoffsson rapporterar från den pågående 
inventeringen av enskilda avlopp i kommunen. Magnus slutar sin  
tjänst vid samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 februari 2002 och  
övergår till annan tjänst inom det privata näringslivet.  

   
2. Miljöinspektör Bo Karlson redogör för Miljödomstolens beslut, DOM 

meddelad den 17 januari 2002, beträffande Affärsverken i Karlskrona AB,  
 tillstånd till verksamheten vid Bubbetorps avfallsanläggning.  

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



 
  13 februari 2002    Sid 16 
  

 
Håkan Blomgren 4135/95 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 44 
 Uppföljning av beviljat lov på fastigheten Skillingenäs 36:1  
 
 Fastighetsägare: Håkan Blomgren, Skillingenäs, 370 24  NÄTTRABY   
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2002, § 484, att inhämta 
förklaring till varför ej kontrollprogrammet följts samt uppmana fastighetsägaren  
att göra en provtagning på fastigheten.  
 
Miljöinspektör Magnus Lindoffsson redogör för ärendet.  
 
Fastighetsägaren har den 5 februari 2002 inkommit med skrivelse, där han meddelar  
att fastigheten kommer att anslutas till kommunalt VA inom kort. Företaget som står 
för reningsanläggningen har lagts ner och med anledning därav kan anläggningen ej 
användas som referensobjekt i den utsträckning som var tänkt.  
 
Fastighetsägaren hemställer mot denna bakgrund om befrielse av de åtgärder och 
prover som ålagts.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som anförts, medge fastighetsägaren befrielse från de 
åtgärder och prover som begärts av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
_____   
   
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



 
  13 februari 2002    Sid 17 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 45 
 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet  
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bilaga A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen.  
 
 _____  



 
  13 februari 2002    Sid 18 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 46 
 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att godkänna redovisningen. 
 
 _____ 
 



 
  13 februari 2002    Sid 19 
  
 
 § 47 
 Meddelanden  
 

1. Kommunfullmäktige 2001-12-20, § 183; Resepolicy för Karlskrona 
kommun samt svar på revisionens granskning avseende transporter  

 
2. Kommunfullmäktige 2001-12-20, § 186; Budgetuppföljning per den 31 

oktober 2001  
 

3. Kommunfullmäktige 2001-12-20, § 189; Utökat behov av förskoleplatser  
 

4. Handikappnämnden 2001-12-18, § 80; Yttrande över förslag till över-
gripande plan för Pottholmen, Karlskrona kommun, Blekinge län 

 
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-04-02; Byggnadsminnesför-

klaring av Bergqvistska gården på fastigheten Wachtmeister 34 i 
Karlskrona, Karlskrona kommun     

 
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-23; Tillstånd till förändring av 

byggnadsminne, Kv Wachtmeister 34, Karlskrona kommun, Blekinge län  
 

7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-23; Tillstånd till förändring av 
byggnadsminne, Bergqvistska gården, kv Wachtmeister 34, Karlskrona 
kommun, Blekinge län  

 
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-25; Tillstånd till förändring av 

byggnadsminne, Bergqvistska gården, kv Wachtmeister 34, Karlskrona 
kommun, Blekinge län  

 
9. Länsstyrelsen Blekinge län, tilläggsbeslut 2001-12-13; Bidrag till yttre 

renovering av Bergqvistska gården, kv Wachtmeister 34 i Karlskrona 
kommun  

 
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-20; Biotopskydd för betesmark 

och slåtterytor inom fastigheten Kallgårdsmåla 1:4 i Karlskrona kommun  
 

11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-20; Biotopskydd för 
naturbetesmark och slåtteräng inom fastigheten Granemåla 1:38 i 
Karlskrona kommun  

 
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-12-21; Nybyggnad av fritidshus 

på fastigheten Möcklö 9:1 i Karlskrona kommun 
 

13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-07; Tillstånd till schaktning för 
dränering inom fast fornlämning, RAÄ 77, i Karlskrona kommun, 
Blekinge län  

 (forts.) 



 
  13 februari 2002    Sid 20 
  

 
§ 47 (forts.) 

 
14.  Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-07; Överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt miljöbalken, 
fastigheterna Häljarum 4:15 och 4:16 i Karlskrona kommun 

 
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-10; Nybyggnad av 

enbostadshus och förråd på fastigheten Möcklö 9:1 i Karlskrona kommun  
 

16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-11; Överklagande av miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt miljöbalken, 
Arklimästaregatan 24 i Karlskrona kommun 

 
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-11; Överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:236 i Karlskrona kommun 

 
18.  Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-11; Överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut om bygglov på fastigheten Grenadjären 1 
och 4 i Karlskrona kommun 

 
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-11; Överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglovsplikt m m, fastigheten 
Hasslö 9:162 i Karlskrona kommun 

 
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-14; Efterbehandling av täkt 

inom fastigheten Västra Rödeby 3:1 i Karlskrona kommun 
 

21.  Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-16; Ansökan om förvärvs-
tillstånd (Bråtelycke 2:26, Fågelmara 1:26 och Äspenäs 3:25) 

 
22. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-21; Bildande av naturreser-

vatet Färskesjön i Karlskrona kommun 
 

23. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-23; Godkännande av miljö-
konsekvensbeskrivning till arbetsplan för länsväg 725 vid Johansfors, 
vägåtgärd efter ras, i Karlskrona kommun (obj.nr.93 8079) 

 
24. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-28; Överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut om i fråga om bygglov för tillbyggnad av 
uthus, fastigheten Fjärdsjömåla 1:49 i Karlskrona kommun 

 
25. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2002-01-17; Tillstånd till 

verksamheten vid Bubbetorps avfallsanläggning, Karlskrona kommun, 
Blekinge län  

 (forts.) 
 



 
  13 februari 2002    Sid 21 
  

 
§ 47 (forts.) 
 
26. Länsrätten i Blekinge län, Rotel 1, beslut 2002-01-14; Återkallan av 

överklagan av miljö- och byggnadsnämndens beslut om bostadsan-
passningsbidrag, 2001-06-06, § 240.  

 
     
______ 

 



 
  13 februari 2002    Sid 22 
  
 
Kent Arnbäck  5129/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 48 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Frändatorp  
25:15, del av  
 
Sökande: Kent Arnbäck, Dristigs väg 25, 370 43  STURKÖ 
 
Handlingar: Ansökan (2001-10-08), karta, yttrande från sökande (2002-01-11), 
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 en detaljplan för området. Enligt gällande 
kommunöversikt har platsen utlagts som ett utvecklingsområde för bebyggelse när 
bland annat förutsättningar föreligger för att med ett gemensamt VA-nät lösa vatten 
och avlopp i området.  
Avsikten är nu att placera en byggnad i ett område med påtagliga spår efter sten-
brottsverksamhet, då det på ett flertal ställen förekommer hålor/vattensamlingar i den 
täta slyskogen. Förutsättningarna för att lösa bland annat avloppet på ett miljöriktigt 
sätt bedöms omöjliga att genomföra. Risk finns även för att höga radonhalter kan 
förekomma, då det täckande matjordslagret i det närmaste är obefintligt.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen  
och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat och  
då bland annat anfört att hålorna på tomten kommer att fyllas igen och avjämnas så  
att möjligheter skapas för att ordna en infiltration som andra fastigheter på Sturkö.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att då det i sak ej tillförts ärendet något nytt avslå framställningen då den ej 
överensstämmer med de allmänna kraven i Plan- och Byggnadslagen att bygg- 
nader skall lokaliseras där det är lämpligast och att all förtätning skall ske med  
stöd av gällande detaljplan. Detta stämmer också med gällande kommunöversikt  
där området utlagts som ett utvecklingsområde, bland annat beroende på att VA-
frågorna måste lösas gemensamt för området och då på ett långsiktigt godtagbart  
sätt.    
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
   
   



 
  13 februari 2002    Sid 23 
  
 
Kent Palmgren o Jeanette Abrahamsson 4425/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 49 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fäjö 1:26 
 
 Sökande: Kent Palmgren och Jeanette Abrahamsson, Sleipners väg, 373 02  
 RAMDALA 
 

Handlingar: Ansökan (2001-09-13), karta, yttrande från Länsstyrelsen  
(2001-09-13), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A. 
 
Fastigheten är belägen inom ett område där endast Plan- och Bygglagens generella 
regler enligt kap 1 § 6 och kap 2 § 3 gäller, vilket bland annat innebär att marken  
skall användas till det den är bäst lämpad för. Vidare noteras att fastigheten delvis 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.  
Avsikten är att uppföra en byggnad på i princip samma plats som nämnden vid ett 
flertal tillfällen avslagit en lokalisering. Bland annat beroende på de motstående 
intressen som föreligger med barnkolonin. Länsstyrelsen har också vid sin prövning  
av nämndens avslagsbeslut fastlagt att nämnden haft fog för sina beslut.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen  
och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden ej utnyttjat.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att avslå framställningen då den ej överensstämmer med de allmänna riktlinjer i  
Plan- och Byggnadslagen, som kräver att mark skall användas till det den är bäst 
lämpad för. I detta fall innebär det att marken skall förbli allemansrättsligt tillgäng 
lig, en uppfattning som såväl miljö- och byggnadsnämnden som Länsstyrelsen fast- 
lagt vid ärendets tidigare prövningar. Det får också anses som rimligt att förmoda, att 
när en eventuell detaljplaneläggning skulle bli aktuell/påbörjas, skulle platsen utläggas 
som allmänplatsmark/skyddszon för barnkolonin och dess viktiga verksamhet.      
 
_____ 
    
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  

 



 
  13 februari 2002    Sid 24 
  
 
Annika Skoglund 5459/01 
Ingrid Gustavsson  
Akten 
 
 
 § 50 
 Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hallarum 1:13 
 
 Sökande: Annika Skoglund, Torsgatan 1, 598 39  VIMMERBY  
 

Handlingar: Ansökan (2001-10-26), ritningar, situationsplan, karta, skrivelse  
från Advokaterna (2002-01-08), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,  
bil A.     
Tidigare beslut: 2001-02-07, § 78. Beslutet har överklagats varför länsstyrelsen  
den 3 december 2001 beslutat upphäva detsamma. Ärendet har återförvisats till 
nämnden för ny prövning. 
 
Fastigheten är belägen inom ett område där endast Plan- och Bygglagens generella 
regler gäller. Byggnadsnämnden och Hälsovårdsnämnden har i beslut 1982  med- 
givit en lokalisering till platsen vilket medfört att fastigheten bildats 1983.  
Avsikten är nu att nyttja det förhandsbesked som lämnats 7 februari 2001, § 78. 
Beslutet har varit föremål för en överprövning, som medfört att Länsstyrelsen 
återförvisat ärendet till nämnden för ny handläggning, då det ansågs att berörd  
granne borde hörts. (Detta trots att fastigheten var bildad när den klagande förvärvade 
fastigheten Hallarum 1:14.)  
Grannen har nu hörts och via ombud bland annat anfört att det föreligger risk för att 
den egna vattentäkten kan bli skadad.  
Efter samråd med miljöavdelningen och det beslut som Hälsovårdsnämnden gjort  
1982 bedömes att fastigheten kan lösa såväl avlopp som vattenfrågorna på den egna 
tomten när det blir aktuellt. Avståndet till den klagandens vattentäkt är mer än 50 
meter.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att då fastigheten som bildats har en byggrätt och också uppfyller de allmänna kraven 
enligt Plan- och Byggnadslagen då fastighetsbildningen är lagakraftvunnen bevilja 
framställningen, varvid föreskrives:  
 
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
att utsättningen/placeringen 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.  
  

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



 
  13 februari 2002    Sid 25 
  

  
Cecilia Andersson 2073/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 51 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 4:290 
 
 Sökande: Cecilia Andersson, Bergshammar Östergården, 611 50  NYKÖPING 
 

Handlingar: Ansökan (2001-03-28), situationsplan, karta, yttrande från sökande  
(2001-06-27), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
   

 
Tidigare beslut: 2001-05-09, § 201 och 2001-08-08, § 285.  
 
Det senare beslutet har överklagats varför Länsstyrelsen den 1 oktober 2001 be- 
slutat upphäva detsamma. Ärendet har återförvisats till nämnden för ny prövning.  
 
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 och vad marken skall användas till, skall prövas via detaljplan.  
Enligt gällande kommunöversikt har platsen/tomten utlagts som ett område med 
samlad bebyggelse.  
Avsikten är att spränga in huset i ett område med tät oregelbunden bebyggelsestruk- 
tur på en fastighet med en olämplig tomtform. Vidare har noterats det olämpliga i  
att i denna tätbebyggelse spä på med ytterligare infiltrationsvatten, vilket skulle strida 
mot de intentioner kommunen har att finna en långsiktig godtagbar hantering av 
avloppsvattnet på ön.        

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att avslå framställningen då den ej överensstämmer med intentionerna i Plan- och 
Byggnadslagens kap 2 och 5, vari bland annat stadgas, att all förtätning och vad 
marken bäst skall användas till sett ur ett allmänt perspektiv, prövas av kommunen via 
en detaljplaneläggning.  
 
_____    
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 

  
      



 
  13 februari 2002    Sid 26 
  
 
Per och Malin Rydell 4834/01 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten 
 
 § 52 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Lyckeby 4:84 
 
Sökande: Per och Malin Rydell, Framnäs, Knösö, 371 60  LYCKEBY  
 
Handlingar: Ansökan (2001-09-26), situationsplan, karta. 
 
Tidigare beslut: 2001-11-23, delegationsbeslut § 610. 
 
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och är belägen inom ett område som 
omfattas av strandskydd. Åtgärden bedömes ej påverka strandskyddet då tomten redan 
är hävdad och då man endast ersätter en befintlig byggnad med en ny.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja strandskyddsdispens. 
 
_____  
      
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 

  
 
 



 
  13 februari 2002    Sid 27 
  
 
Thomas Lindman   4724/01 
Akten 

 
 
 
 

 
 § 53 
 Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Saga 21 
 

Sökande: Thomas Lindman, Krister Hornsgatan 22 A, 371 36  KARLSKRONA  
 
Handlingar: Ansökan (2001-09-21), ritningar, situationsplan, karta, yttranden från 
grannar (2001-08-06, 2001-10-17, 2001-11-01, 2002- 01-24 och 2002-01-28),  
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 7 februari 2002 företagit syn  
på platsen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att ta upp en diskussion med sökanden 
för att hitta en godtagbar lösning.  
 
______ 
 
På grund av jäv deltar ej Kurt Lindman (v) i beredning och beslut i detta ärende. 
 



 
  13 februari 2002    Sid 28 
  

 
Bertil Nilsson   5615/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 54 

Förhandsbesked för uppförande av maskinhall och fritidshus på fastigheten 
Steneryd 2:4 

 
 Sökande: Bertil Nilsson, Carlemansvägen 23, 371 60  LYCKEBY  
 

Handlingar: Ansökan (2001-11-08), tomtkarta, karta, samhällsbyggnadsförvalt-
ningens yttrande, bil A.  
 
Fastigheten är belägen inom ett område där endast Plan- och Bygglagens generella 
regler gäller. Fastigheten berörs ej av några särskilda förordnanden enligt kommun-
översikten.  
Avsikten är att uppföra en större maskinhall och ett fritidshus på den avstyckade 
fastigheten. Platsen är väl avskild från övrig bebyggelse och goda möjligheter 
bedöms föreligga för att lösa VA-frågorna.      
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja framställningen varvid föreskrives: 
 
att innan bygglov sökes skall beslut avseende avloppsinstallationen föreligga, samt 
 
att utformningen och färgsättningen anpassas till traktens byggnadstradition.  
 
_____ 
 

     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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Christer Andersson  4423/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 55 

Angående eventuella tillståndspliktigt utförda åtgärder på fastigheten Tjurkö 
1:16 
 
Sökande: Christer Andersson, Herrgårdsviken, Tjurkö, 370 43  STURKÖ 
 
Handlingar: Ansökan (2001-09-13), Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Sökande har i skrivelse till miljö- och byggnadsnämnden begärt att åtgärder skall 
vidtagas och att syn företages på platsen. Anledningen är att det på grannfastig-heten 
utförts ombyggnadsarbeten som enligt sökanden innebär nackdelar för den egna 
fastigheten.  
 
Vid företagen besiktning konstateras att de ombyggnadsarbeten som utförts ej kan 
anses som bygglovspliktiga och därmed ej kan bli föremål för något agerande från 
nämndens sida. Vad gäller eventuell åverkan på staketet är det annan lagstiftning 
som reglerar detta förhållande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att avslå framställningen då den ej kan anses strida mot den lagstiftning som 
nämnden är satt att övervaka. 
 
_____  
  



 
  13 februari 2002    Sid 30 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 56 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde.  
 
Med anledning av att dagens sammanträde hålls i Förlags AB Albinsson & 
Sjöbergs lokaler inbjudes nämndens ledamöter att besöka deras museum.  
 
Sammanträdet avslutas med en rundvandring i fastigheten Psilander 58. Denna 
fastighet tilldelades miljö- och byggnadsnämndens ombyggnadspris 2001.  
 
_____   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  13 mars 2002     Sid.1 

 
 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen  
  den 13 mars 2002, kl 08.30–15.10.  
  Sammanträdet ajourneras kl. 09.50–10.10 och 11.50–14.00.   
  
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s) §§ 60-97, 99-104      
 2:e v ordf Carl-Göran Svensson (m) ordf. §  98      
 Ledamöter  Ewy Svensson (s) 
  Gert Olsson (s) 
  Katarina Möller (s) 

 Karl-Erik Håkansson (s) 
 Bengt Fröberg (m) 
 Karin Brunsberg  (m)  

  Kurt Lindman (v)  ej § 87 
  Lars-Ove Carlsson (kd)  
  Margareta Rodin (fp)  
 
Tjänstgörande ersättare Ulla Ohlsson (s) 
  Tommy Rönn (v) § 87 
  Bengt Billemyr (c) 
 
Övriga närvarande ersättare Thomas Åberg (s) 
  Hans-Olof Månsson (s) 
  Christina Olausson (m) 
  Erik Gisslén (m) t o m kl 13.15 
  Tommy Rönn (v) ej § 87 
  Eva Röder (fp) 
 
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef 
 Lotta Johansson, miljöinspektör  
 Anita Kreutzfeldt, miljöinspektör 
 Kenneth Gyllensting, miljöstrateg 
 Bengt Eriksson, förvaltningsekonom  
 Evy Sareklint, miljöinspektör  
 Lars Löwenadler, bygglovhandläggare  
 Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten  
 Birgitta Larsson, sekr.  
       
Utses att justera  Bengt Fröberg                
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 20 mars 2002, 

kl. 08.00.                  
 
 
 
 
 
 



 
  13 mars 2002     Sid.2 

 
 
Underskrifter  
Sekreterare …………………………………….. §§ 60 - 104 
 Birgitta Larsson                                                     § 61 ej justerad  
 
Ordförande ……………………………………..          
 Gerthie Olsson §§ 60-97, 99-104 
 
 …………………………………….. 
 Carl-Göran Svensson § 98                                      
 
Justerare …………………………………….   
   Bengt Fröberg                    
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen, §§ 60, 62-104, har den 20 mars 2002 anslagits på 
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
Birgitta Larsson 
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 1455/01 
 
 
 
 
 
 
 § 60 

Ändring av detaljplan; Torgveranda ansluten till Magistraten 16 på Stortorget, 
Trossö  
 
Ärendet utgår från dagordningen.  
 
_____  
 



 
  13 mars 2002     Sid.4 

 
Hästövarvet 5616/01 
Fastighetsutskottet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
  
 
 
 
 § 61 
 Detaljplaneförfrågan avseende Kölen 7, Hästövarvet, Karlskrona kommun 
 

Tomträttsinnehavaren till Kölen 7, Hästövarvet, har inkommit med en begäran  
om ändring av gällande detaljplan för aktuellt område från industriändamål till 
bostadsändamål. 
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens fastighetsutskott som nu hemställer  
att planprocessen inleds. Planarbetet föreslås inledas med ett programskede där 
avgränsning av planområde, exploateringsgrad och behov av miljötekniska 
undersökningar m m utreds.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 21 februari 2002 lämnat förslag till  
beslut, bil A. 
 
Yrkanden  
Kurt Lindman (v) yrkar återremiss med anledning av texten i PM-Hästövarvet 
2001-12-17.  
Ordföranden tar inte upp frågan om återremiss då ställning ej skall tas till PM-et 
utan till uppdraget. Med hänvisning till detta återförvisas yrkandet.  
 
Margareta Rodin (fp), Lars-Ove Carlsson (kd), Bengt Billemyr (c) samt Kurt 
Lindman (v) yrkar avslag till framställningen med hänvisning till det särskilda 
yttrandet i kommunstyrelsens fastighetsutskotts protokoll 31 januari 2002, § 2.  
 
Propositioner och beslut  
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Margareta Rodins (fp) med flera 
avslagsyrkande under proposition och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan  
med inledande programskede för Kölen 7, Hästövarvet.  
_____ 
 
Mot detta beslut reserverar sig Margareta Rodin (fp), Lars-Ove Carlsson (kd),  
Bengt Billemyr (c) och Kurt Lindman (v).   
 

Protokollsanteckning 20.03.2002 
Vi har i samförstånd beslutat att ej 
justera denna paragrafen. Då vi miss- 
tänker att det har skett ett formellt  
fel i beslutsprocessen. 
Bengt Fröberg      Gerthie Olsson   
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Moderaterna i Karlskrona 114/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 62 
 Ansökan om förstudie för Jämjö centrum 
 

Moderaterna i Karlskrona har inkommit med en skrivelse angående utbyggnads- 
planer för Jämjö samhälle. I skrivelsen anges att Jämjö har haft en negativ 
befolkningsutveckling under 1990-talet, vilket befaras medföra en försämrad  
service för invånarna. Centrumområdet utnyttjas inte effektivt i dag. Med an- 
ledning av att Vägverket kommer att bygga en bro över E22 anges att förutsätt- 
ningar finns för handel på båda sidor om vägen. I skrivelsen föreslås att miljö- och 
byggnadsnämnden utreder förutsättningar  att omarbeta nuvarande detaljplaner i 
samarbete med näringslivet i området 
 
Gällande detaljplaner från 1983 och 1991 anger centrumbebyggelse (Ch) söder om  
E22 och allmänt ändamål (A) samt kontor (K), Handel (H) och bostäder (B) norr om 
E22. Del av centrumområdet är angivet som allmän gatumark för parkering m m.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 22 februari 2002 lämnat förslag till beslut,  
bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med det lokala 
näringslivet m fl göra en förstudie för Jämjö centrum, samt  
 
att uppdra till förvaltningschefen att framföra synpunkter till tekniska förvaltningen  
om, att i upplåtelseavtal med Vägverket, få inskrivet, att demontering av bron sker  
på bekostnad av Vägverket när E22 får annan sträckning. 
 
______     
 
 
 
 
  
 



 
  13 mars 2002     Sid.6 

 
Eksjö-hus  3842/01 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 63 

Detaljplaneläggning för del av fastigheten Färmanstorp 4:1, Nättraby, Karlskrona 
kommun 
 
Eksjö-hus har inkommit med ansökan om upprättande av detaljplan betr. rubr. fastig-
het. Syftet med planen är att medge nybyggnation av elva friliggande villor belägna 
nära havet. Området planeras att anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.     
 
Området är beläget i Sydöstra Skavkulla, ca 1,5 km söder om Mjöviksvägen och 
används idag som närströvområde. Området är inte tidigare planlagt och berörs i  
söder av strandskydd. Området gränsar i söder och öster till detaljplan fastställd av 
länsstyrelsen 1965. Planen anger i huvudsak användningen fritidsboende. På angrän-
sande fastighet i väster Skavkulla 1:2 pågår detaljplanearbete för uppförande av tolv 
friliggande villor. Fastigheten norr om Färmanstorp 4:1, Skavkulla 1:52, ägs av Fortifi-
kationsverket och inom området har försvaret en antennanläggning.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 18 februari 2002 yttrat sig i ärendet och lämnat 
förslag till beslut, bil A.  
 
Föreslaget utbyggnadsområde stämmer inte med gällande översiktsplans intentioner. 
Exploateringstrycket är stort i området och innan detaljplan upprättas bör en fördjup-
ning för Nättraby med kustområdet komma till som belyser naturvårdens och frilufts-
livets intressen och vägstandard samt utvisar var nya bebyggelseområden kan vara 
lämpliga att pröva i detaljplan. Bostadsnära grönområden har stor betydelse för 
rekreation och landskapsbild.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan  anförts avstyrka framställan om detaljplane-
läggning för del av fastigheten Färmanstorp 4:1. 
 
_____ 
    
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 
        



 
  13 mars 2002     Sid.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 64 
Information; Översiktsplanen.karlskrona.se 
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om översiktsplanen karlskrona.se. 
Planen är utställd för granskning fr o m den 1 mars 2002 och två månader framåt.  
Ett 70-tal yttranden har inkommit under samrådstiden och behandlats inför 
utställningsförslaget.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
_____  
       
    

  



 
  13 mars 2002     Sid.8 

 
Lantmäterimyndigheten  6458/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 65 

Avstyckning från fastigheten Frändatorp 26:19 för uppförande av ett alt. två 
enbostadshus 
 
Sökande: Lantmäterimyndigheten, att. Gunhild Stoltz, Box 524, 371 23  
KARLSKRONA 
 
Handlingar: Ansökan (2001-12-21), tomtkarta, skrivelse från ”god man” (2001-12-21), 
karta, sökandens yttrande (2002-02-07), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil 
A.   
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att ärendet återremitteras till 
förvaltningen för utredning av va-frågan samt för att höra berörda grannar.       
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av va-frågan samt för att 
inhämta synpunkter från grannar.  
 
_____ 
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Akten   440/02 
 
 
 
 
 
 § 66 

Miljösanktionsavgift för underlåtelse att inkomma med anmälan om miljöfarlig 
verksamhet, Allaboda 1:16 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

 
 att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.   

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  13 mars 2002     Sid.10 

 
Länsstyrelsen   961/02 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 67 
  Remiss angående ansökan om auktorisation; B&M´s Familjeföretag  
 

Börje Jarl, med företaget B&M´s Familjeföretag har inkommit till länsstyrelsen 
med en ansökan om auktorisation för att utfärda skrotintyg. Länsstyrelsen har sänt 
ärendet för yttrande till miljö- och byggnadsnämnden.  
 
Börje Jarl har, enligt 21§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
anmält till miljö- och byggnadsnämnden att han avser starta bilskrotningsverksam-
het på fastigheten Staffansbygd 1:17 (fd HT-fats lokaler i Nävragöl)        
 
Miljöinspektör Lotta Johansson redogör för ärendet och förslag till yttrande, bil A.  
 
Börje Jarl har 2001-2002 bedrivit otillåten miljöverksamhet (bilskrotningsverk-
samhet) på sin gård i Allaboda vilket föranlett samhällsbyggnadsförvaltningen att 
anmäla Börje Jarl för misstänkt brott. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också 
beslutat att ingen bilskrotningsverksamhet får förekomma på Allaboda 1:16 och att 
befintliga skrotbilar skall fraktas bort till godkänd bilskrotningsanläggning.  
 
Angående Börje Jarls anmälningar (2st), enligt 21§ förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd, om bilskrotningsverksamhet på fastigheten Staffans-
bygd 1:17, har samhällsbyggnadsförvaltningen beslutat att ingen miljöfarlig 
verksamhet som kan störa aktuell marksanering får påbörjas innan saneringen 
slutförts. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och översända detta 
till länsstyrelsen.  
 
_____   
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Anticimex 1134/02 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 68 
  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 bekämp-
ning av insekter och skadedjur och skall gälla för år 2002.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 26 februari 2002 yttrat sig i ärendet och 
lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
1. att med stöd av 14 § Statens Naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om 

spridning av kemiska bekämpningsmedel, meddela Anticimex tillstånd till 
utvändig sanering av insekter och andra skadedjur vid skolor, daghem och 
lekplatser,  

 
2. att miljöbalkens 14 kap 18 § beaktas,  
 
3. att tillståndet gäller t o m den 31 december 2002,  
 
4. att extra stor försiktighet skall iakttagas vid användning av saneringspreparat 

på platser där barn vanligtvis vistas. Huvudregeln bör vara att mildaste 
preparatet alltid skall användas,  

 
5. att efter 2002 års säsong skall Anticimex redovisa alla årets bekämpningsåt-

gärder som berörs av 14 § SNFS 1997:2. I redogörelsen skall framgå datum, 
plats, skadedjur, använd mängd samt använt preparat och preparatets 
registreringsnummer. 

 
_____ 
     
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Niklas Sisins o Jeanette Bengtsson  4489/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 69 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Curryn 3, Saltgatan 1, Karlskrona   
 
Niklas Sisins och Jeanette Bengtsson har inkommit med framställan om att få 
tillstånd att på egen hand hantera sitt hushållsavfall från fastigheten  Curryn 3.  
Av ansökan framgår att sökandens avfallshantering på flera sätt är föredömlig ur 
miljösynpunkt. I samband med att ”Sortera Mera Projektet” startade valde de 
hemkomposteringsalternativet samt hämtning av brännbart avfall 1 gång/månad.  
I dag finns endast behov att tömma det brännbara avfallet en gång per halvår och 
sökanden anser att man vid detta tillfälle själv kan forsla sina sopor till Bubbetorps 
avfallsstation.    
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 5 februari 2002 yttrat sig i ärendet och 
lämnat förslag till beslut, bil A. Samråd har skett med renhållningschef Karl-Johan 
Swärdh, tekniska förvaltningen och miljöstrateg Kenneth Gyllensting, samhälls-
byggnadsförvaltningen.  
 
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt redogör för ärendet.  
 
Kommunfullmäktige antog den 31 maj 2001, § 82, föreskrifter om avfallshantering 
för Karlskrona kommun. I dessa föreskrifters 12:e § finns hämtningsintervallerna 
för sophämtning angivna till var 14:e dag och 1 gång i månaden. Idag kan man 
fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvinningsanlägg-
ningarna men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna möjlighet tagas 
bort och mjukplast läggas i den gröna tunnan för brännbart avfall som varje fastig-
hetsägare fått.  
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ” Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten.  
   
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § avslå Niklas Sisins och Jeanette 
Bengtssons ansökan om att själva få transportera sina brännbara sopor till 
Bubbetorps avfallsanläggning.  
 
______ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 



 
  13 mars 2002     Sid.13 

 
Energimyndigheten  1751/00 
Akten 
 
 § 70 

Remissvar; Förlängning av nätkoncession för 130 kV elledning mellan 
Hemsjö och Karlskrona  
 
Energimyndigheten har översänt en ansökan från Sydkraft Eldistribution AB om 
förlängd nätkoncession på 40 år för befintlig 130 kV ledning mellan Hemsjö och 
Karlskrona. Enligt ellagen skall kommunens yttrande inhämtas.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande, bil A.  
 
Den aktuella ledningen landar i intaget i Karlskrona, som är beläget i bostadsom-
rådet Backabo. Bostadsområdet delas av två större ledningsgator med ett flertal 
kraftledningar i varje. Ledningen samverkar här med andra ledningar när det gäller 
magnetfält. Lämpligheten av att ha Karlskronas intag så nära bebyggelse har disku-
terats mycket på senare år, särskilt i framtagandet av ny miljö- och översiktsplan. 
Följande synpunkter lämnas:  

• Med tanke på den snabba utvecklingen vad gäller riskbedömningar för 
magnetiska och elektriska fält är en koncessionstid på 40 år väl lång. Delar 
av sträckningen har koncession till år 2021, och det vore önskvärt att hela 
koncessionen anslöt till det datumet.  

• I den miljöplan som Karlskrona kommun antog 20 december 2001 står 
(”Säker strålmiljö”), sid 17: ”Kommunen utreder om intaget av el till Karls-
krona flyttas från Mariedal till ett område längre från bebyggelse, och om 
det kanske av robusthetsskäl bör vara mer än ett intag”. Även med anled-
ning av det resonemanget är det diskutabelt att lämna koncession på 40 år. 

• Det sägs i den bifogade miljökonsekvensbeskrivningen att inom en korridor 
inom 50 meter från ledningens centrum finns ca 17 bostadshus eller gårdar. 
Någon mätning av magnetfält – naturligtvis utförd under högkonsumtions-
tid  – finns inte bifogad. Det är viktigt att förhållandet inom det tätbebygg-
da området vid Backabo tydligt belyses. Den nu aktuella ledningen är också 
den som ligger närmast barnstugan. Den bifogade miljökonsekvensbeskriv-
ningen ger inte tillräckligt underlag för en bedömning av hälsoriskerna 
varför detta bör utredas närmare.  

• En redovisning av hur magnetfälten skall kunna minskas och en diskussion 
om hur intaget skall kunna flyttas bort från bostadsområdet bör också 
införas i ansökan.  

 
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att ställa sig bakom förvaltningens yttrande och översända det till Energi-
myndigheten 
 
_____ 

 
 
 
 



 
  13 mars 2002     Sid.14 

 
Kommunstyrelsen 2258/02  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 71 
 Organisationsöversyn på samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Enligt organisationsbeslutet 2000-09-01 skall organisationen utvärderas per  
2001-12-31, även aktualiserat genom revisionens basgranskning av miljö- och 
byggnadsnämnden. Arbetet med detta har påbörjats och är en intern fråga. 
 
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om ärendet och förslag till 
beslut, bil A.   
 
I organisationsbeslutet uttalas att förvaltningstillhörigheten kan komma att om-
prövas för risksamordnaren och beredskapssamordnaren som därför placerades i 
förvaltningens stab.  
Beredskapssamordnaren har en kommunövergripande uppgift. Det finns också en 
uttalad strävan att knyta beredskapssamordnaren närmare kommunledningen. 
Verksamheten finansieras helt med statsbidrag, varför överföringen inte har några 
budgetmässiga konsekvenser. 
Även risksamordnaren har en kommunövergripande uppgift i försäkringssamord-
ningen, som helt finansieras genom avgifter. Försäkringssamordningen upplevs 
såväl av omgivningen som av förvaltningen ha en onaturlig placering hos 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Därför bör även tjänsten som risksamordnare och 
arbetsuppgifterna med försäkringssamordningen överföras till kommunlednings-
förvaltningen.  
 
Beträffande ändringar i reglementet, är detta aktualiserat genom det tidigare 
behandlade förslaget att överföra ansvaret för folkhälsofrågorna från miljö- och 
byggnadsnämnden till idrotts- och fritidsnämnden. Lämpligt är att de nu 
aktualiserade ansvarsområdena för beredskapssamordning respektive 
försäkringssamordning överförs till kommunstyrelsens reglemente samtidigt som 
ovannämnda förändring för folkhälsofrågorna sker. 
 
I samråd med kommunchefen föreslås att överföringen av tjänsterna verkställs 
2002-05-01.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisad organisationsöversyn på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
_____   
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Samhällsbyggnadsförvaltningen   2259/02 
   
 
 
 
 
 
 § 72 
 Översyn av delegationsordningen för miljöärenden  
 

Nämnden uppdrog vid sitt sammanträde 2001-05-09 till förvaltningschefen att  
göra en översyn. Bakgrunden var en redovisning av ärendegruppernas fördelning 
på nämndens sammanträden under 2000, som visade på en relativt liten frekvens 
av miljöärenden. 
 
Frågan om vilka typer av ärenden som utöver nuvarande ordning bör tas upp i 
nämnden har diskuterats i miljögruppen. Det visar sig svårt att i förväg definiera 
speciella ärendegrupper som i sin helhet kan ha ett större politiskt intresse. I stället 
har betonats kommunallagens förutsättningar för delegation; att man som delegat 
är uppmärksam på ärenden som kan vara av större vikt eller principiell innebörd, 
som skall beslutas i nämnden.  
 
Förvaltningen har särskilt bemödat sig om att redovisa yttranden i viktigare 
ärenden, såvida inte remisstiden varit för kort eller inte kunnat förlängas. Härtill 
kommer numera regelbundet ett antal informationer i miljöfrågor på nämndens 
sammanträden. 
 
Förvaltningen har uppfattat denna utökade kontakt med nämnden i miljöärenden 
som positiv, och föreslår nämnden att inte göra någon ändring i delegationsord-
ningen, bil A. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ej göra någon förändring i delegationsordningen för miljöärendena.  
 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen    
 911/02 
 

 
 
 
 
 
§ 73 
Inrättande av Karlskrona Stadsmiljöråd  
 
Kommunledningen har i samband med att  Boverkets Stadsmiljöråd besökt 
Karlskrona kommun uppdragit åt stadsarkitekten att lämna förslag till ett lokalt 
verkande råd.  
 
Stadsmiljön är ett samarbetsområde för många olika aktörer. Berörda nämnder  
och förvaltningar bör ses som mottagare och även en samlad kompetens bör till-
föras genom en större bredd på utomstående representanter.      
 
Stadsarkitekt Claes-Åke Kindlund redogör för förslag till inriktning och samman-
sättning för ett Stadsmiljöråd, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att inrätta ett Karlskrona Stadsmiljöråd i enlighet med bilagd handling, samt  
 
att utse ordföranden och 2:e vice ordföranden att ingå i rådet.   
 
____ 
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Kommunledningsförvaltningen 523/01 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 74 

 Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2001 
 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter har omfattat den egna politiska 
organisationen, fysisk planering, bygglovshantering, miljö- och hälsoskydds-
verksamhet, bostadsanpassningsbidrag, civilförsvarsplanering, kommunal 
riskhantering, tomtköadministration, kommunal energirådgivning, förvaltnings-
ledning/administration.  
 
På uppdrag från kommunstyrelsen har förvaltningen administrerat kommunal 
borgenshantering.  
Nämnden har haft samordningsansvar för Eu-projektet ”Navarch”.  
Under året har sotningsväsendet överförts till kommunalförbundet för räddnings-
tjänst.  
 
Nämndens totala resultat är –1,5 mkr. Med hänsyn till budgeterad disposition av 
eget kapital är budgetavvikelsen –1,4 mkr. Nämnden har för sina verksamheter, 
exklusive bostadsanpassningsbidrag, uppburit kommunbidrag om 7.5 mkr och 
genererat egna intäkter om 8,8 mkr. Motsvarande kostnader har varit 16,5 mkr. 
Detta ger ett resultatunderskott om –0,2 mkr. Med hänsyn till budgeterad 
disposition av eget kapital blir budgetavvikelsen marginellt negativ –0,1 mkr.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 7 februari 2002 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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§ 75 
Informationer och föredragningar 
 
Informeras om inkommen skrivelse från Arne Svensson, Bostorp, ang 
klagomål på avloppsanläggning inom fastigheten Bostorp 3:22. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 28 januari 2002 besvarat skrivelsen, 
bil A. 
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om översänt yttrande till 
Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, betr. Karlskrona kommuns ansökan om 
tillstånd till utfyllnad i havet m m vid Verkö.   
 
Miljöinspektör Evy Sareklint informerar om utförd inventering och allergi-
rond av F-6 skolor och fritidshem i Karlskrona kommun.  
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för en HD-Dom beträffande 
skadeståndsskyldighet i bygglovsbeslut. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar ett diskussionsunderlag som skall 
ligga till grund för uppdatering av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna  för 
Karlskrona kommun.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationerna till dagens protokoll. 
 
_____  
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 § 76 
 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen. 
 
 _____ 
 



 
  13 mars 2002     Sid.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 § 77 
 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen. 
 
 _____  
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§ 78 
Meddelanden    

  
1. Kommunfullmäktige 2002-01-31, § 4; Förslag till ändrad organisation för 

icke nämndspecifik administration  
 
2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-29; Dispens från biotopskydds-

bestämmelserna enligt 7 kap 11 § miljöbalken om rörläggning av dike 
(Brudbäcken) inom fastigheten Torstäva 15:1 i Karlskrona kommun 

 
3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-01-30; Upphävande av strand-

skydd inom del av detaljplan för fastigheten Grönadal 14:1 i Karlskrona 
kommun 

 
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-04; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av gäststuga på 
fastigheten Holmsjö 1:32 i Karlskrona kommun  

 
5.  Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-04; Bidrag till vård av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Stumholmen 1:2, 
Bastion Kungshall, Karlskrona kommun 

 
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-04; Efterbehandling av täkt 

inom fastigheten Långasjö 4:5 i Karlskrona kommun 
 

7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-04; Bidrag till vård av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Karlskrona 4:20, 
byggnad M 9014 Portalkranen, Karlskrona kommun 

 
8. Länsstyrelsen Blekinge län, tilläggsbeslut 2002-02-04; Bidrag till vård  

av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Karlskrona 4:20, 
byggnad M 9014 Portalkranen, Karlskrona kommun 

 
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-05; Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av fritidshus, gäststuga/förråd och förråd samt brygga på 
fastigheten Uttorp 1:77 i Karlskrona kommun 

 
10.  Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-08; Bidrag till kultur-

landskapsvård på fastigheten Aspö 5:13 i Karlskrona kommun 
 
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-12; ; Överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut i fråga om upplag  m m på fastigheten Aspö 
4:316 i Karlskrona kommun  

  (forts.) 
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§ 78 (forts.) 
 
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-12; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut den 10 september 2001, § 355, att anta 
detaljplan för del av fastigheten Sparre 7, Trossö, Karlskrona kommun, 
Blekinge län 

 
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-13; Samråd enligt miljöbalken 

angående planerad fortsatt täktverksamhet på fastigheten Alnaryd 1:4 i 
Karlskrona kommun; nu fråga om verksamhetens miljöpåverkan     

 
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-18; Om statsbidrag till kalkning 

av sjöar och vattendrag i Karlskrona kommun för bå 2002 
 

15. Länsrätten i Blekinge län, Rotel 3, DOM 2002-02-21; Överklagat beslut, 
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 24 september 2001 (bygglov 
Knopen 11) 

 
16.  Länsrätten i Blekinge län, Rotel 3, DOM 2002-02-21; Överklagat beslut, 

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 8 oktober 2001 (bygglov Aspö 
1:72) 

 
17. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen DOM 2002-02-22; Överklagat beslut, 

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 6 juli 2001 (strandskyddsdispens 
Tjurkö 1:19) 

 
18. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2002-01-24; Över-

klagande i fråga om ändring av detaljplan för delar av Fäjö 1:12 med  
 flera fastigheter, Karlskrona kommun  

 
19.  Regeringen, Miljödepartementet, utdrag protokoll vid regerings-

sammanträde 2002-01-24; Förteckning över områden som bör beredas 
skydd i enlighet med Sveriges internationella åtaganden om skydd av 
naturområden 

 
20. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2002-01-24; Redovisning 

till EG-kommissionen av områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter 

 
21. Jordbruksverket, Djurskyddsenheten, beslut 2002-01-31; Ansökan om 

fortsatt undantag från kravet på rede, sittpinne och sandbad i burar för 
värphöns (Ove Petersson) 

  (forts.) 
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§ 78 (forts.)  

 
22. Livsmedelsverket, Tillsynsavdelningen Inspektion och samordning, beslut 

2002-01-31; Kontrollnummer för grossist- och fiskanläggning (Foodia Fisk 
AB) 

 
23. Skrivelse från Stig Larsson 2001-12-21; Ang. villa Bokliden, belägen i 

Mariebergsområdet          
 
  _____ 
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Anders Grönblad   317/02 
Akten 
 
 
 § 79 
 Nybyggnad av sophus på fastigheten Blåsten 1  
 
 Sökande: Anders Grönblad, Högahall, Hässlegården, 371 52  KARLSKRONA 
 

Handlingar: Ansökan (2002-01-22), ritning, situationsplan, samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande, bil A.  
 
Fastigheten är belägen inom en detaljplan vari det bland annat införts en 
bestämmelse som begränsar byggrätten mellan flerbostadshusen (s.k. prickmark).  
Avsikten är att placera sophuset mellan de båda byggnaderna på mark som ej får 
bebyggas (s.k. prickmark). 
Vid granskningen av ärendet i övrigt har kunnat noteras att förslaget tillkommit  
för att möjliggöra att de båda fastigheterna på Fogdevägen 2 och 4 kan införa 
sopsortering och att berörda hyresgäster/sakägare tagit del av förslaget. 

 
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att medge avvikelsen från gällande detaljplan då den är att anse som ringa och 
därmed ej kan försvåra plangenomförandet, samt    

 
  att bevilja framställningen varvid föreskrives:  
 

att  samtliga entréer utformas så att de kan nyttjas av  personer med nedsatt 
rörelseförmåga eller syn, 

 
  att  en brandskyddsdokumentation föreligger före byggstart,  
 

att  utvändigt färg- och materialval skall ske i samråd med samhällsbyggnadsför-
valtningen  

 
  att  utsättning skall ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen, 
 

att  innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag 
på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. 
_____  
   

 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 
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Ramana AB 418/02 
Tomas Kamm 
Svensk Metallkonst AB 
Blekingefiskarnas Centralförening  
Akten 
 
 
  § 80 

Tidsbegränsat lov (3 år) för ändrad användning av kontors och 
industrilokaler på fastigheten Gäddan 9. (Aktivitetscenter) 
 

 Sökande: Ramana AB, Pl 160, 370 42 TORHAMN 
 

Handlingar: Ansökan (2002-01-29), ritning, situationsplan, granneintyg (3 st), 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   

 
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts 
en bestämmelse som begränsar byggrätten till industriändamål. 
Avsikten är att ändra den tidigare kontors- och produktionsverksamheten i 
lokalerna, till att istället avse diverse olika fritidsaktiviteter såsom minigolf,  
biljard med mera vilket strider mot planbestämmelserna. 
Förslaget innebär också att man utomhus och öster om byggnaden avser köra med 
go-carts, som utrustats med katalysatorer och ljuddämpare. 
  
Berörda sakägare/grannar har givits möjlighet att yttra sig över den aktuella 
avvikelsen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att medge avvikelsen från gällande detaljplan, då den är att anse som ringa och 
därmed ej kan försvåra plangenomförandet, samt  
 
att bevilja bygglov för en tid av tre år från beslutsdatum varvid föreskrives:  
 
att  buller och utsläppsnivåerna understiger gällande normer, 
 
att  en brandskyddsdokumentation föreligger före byggstart, 
  
att  innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag 
på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
att ärendet kompletteras med en aktuell fastighetskarta.  
_____ 

 
Sökanden upplyses om att tillståndet är tidsbegränsat och att nämnden vid en 
ny prövning ej är bunden vid sitt tidigare ställningstagande.   
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Magnus Carlsson 5594/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 81 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:130 
 
 Sökande: Magnus Carlsson, Västra Prinsgatan 20 A, 371 35 KARLSKRONA  
 

Handlingar: Ansökan (2001-11-06), tomtkarta, karta, intyg från granne (2002-02-
14), 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 och vad marken bäst skall användas till skall prövas via en detaljplan 
för området. Miljö- och Byggnadsnämnden får dock om tomtplatsen bedömes 
utgöra en så kallad lucktomt ändå medge lokaliseringen till platsen, om berörda 
sakägare/grannar ej haft något att erinra mot förslaget. 
 
Avsikten är att placera byggnaden på den östra delen av tomten på ett sådant sätt 
att en eventuell kommande detaljplaneläggning icke bedömes påverkas negativt. 
Vidare har noterats att byggnaden skall inkopplas på det kommunala VA- nätet.  
 
Berörda sakägare/grannar har ej haft något att erinra. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja lokaliseringen till platsen varvid föreskrives:  
 
att   byggnadens utformning och färgsättning anpassas till byggnadstraditionen på 
platsen, 
 
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. 
 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Erik Svensson  3854/01 
Akten 
 
 
 § 82 
 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, länsstyrelsens beslut (2002-
01-11), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   

 
 Tidigare beslut: 2001-10-10, § 407 och 2001-11-07, § 440  

Beslutet 2001-11-07 har överklagats varför länsstyrelsen beslutat upphäva 
detsamma och återförvisat ärendet till nämnden för ny prövning.   

 
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 och vad marken bäst skall användas till, prövas via detaljplan.  
Vidare har noterats att delar av fastigheten är 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 livsbeting-
elser försämras i väsentlig grad.   
 
Avsikten är att på den föreslagna tomtplatsen, bygga ett enbostadshus. Platsen  
som utgöres av en låglänt något vattensjuk mark, är beväxt med mycket tät mörk 
löv/slyskog nästan ända ner till stranden. I övrigt kan noteras att fastigheten är 
belägen inom en del av Hasslö vars bebyggelse med tillhörande anslutningsvägar 
är mycket ostrukturerad och där ett flertal framställningar gjorts för att etablera 
ytterligare bebyggelse. Detta faktum har medfört ett avsevärt ökat tryck på 
kommunen för att lösa såväl väg som vatten- och avloppsfrågorna på ön och då i 
synnerhet för de delar där kommunalt VA saknas, eller är feldimensionerat.  
     
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att avslå framställningen med hänvisning till att den ej  överensstämmer med  
Plan- och Byggnadslagens intentioner om att all förtätning skall ske med stöd av 
en detaljplan för området, eftersom det råder stor efterfrågan på byggbar tomtmark 
och att marken skall användas till det den är bäst lämpad för. Bland annat för att 
erhålla en rationell/välplanerad bebyggelsesituation med tillhörande väg och VA-
system, samt även för att fastlägga gränsen mellan vad som med stöd av "strand-
skyddet" skall förbli allemansrättsligt tillgängligt.  
 
______ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Götenehus AB 4894/01 
Akten 
 

 
 
 
 
§ 83 
Förhandsbesked för nybyggnad  av enbostadshus på fastigheten Hasslö 5:196 
 
Sökande: Götenehus AB, Södra Neptunigatan 10 C, 211 18 MALMÖ 

  
Handlingar: Ansökan (2001-09-28), tomtkarta, karta, samhällsbyggnadsförvalt-
ningens yttrande, bil A.  

 
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där 
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller. Detta innebär bland annat att 
all förtätning och vad marken bäst skall användas till, skall prövas via en detaljplan 
för området, särskilt när det är stor efterfrågan på tomtmark. 
 
Den aktuella tomten som är beväxt med tät grov slyskog, är placerad i ett område 
där nämnden tidigare har avslagit ett flertal liknande framställningar, bland annat 
beroende på den komplicerade väg- och bebyggelsestrukturen. 
I övrigt har noterats att tomten ej har någon direktkontakt med väg utan är placerad 
i ”andra” led varför tomten ej kan anses utgöra en så kallad lucktomt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen 
och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
  
att avslå framställningen då den ej överensstämmer med Plan- och Byggnads-
lagens intentioner i kap 2 och 5, vari bland annat stadgas att all förtätning och vad 
marken  bäst skall användas till sett ur ett allmänt perspektiv prövas av kommunen 
via en detaljplaneläggning. 
 
______ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Kennert Sjöstrand 427/02 
Akten 
 
 
  
 
 
 § 84 
 Delvis ändring av byggnad på fastigheten Hasslö 9:162 
 
 Sökande: Kennert Sjöstrand, Roddarevägen 4, 370 23  HASSLÖ  

 
Handlingar: Ansökan (2002-01-30), ritning, situationsplan, karta, länsstyrelsens 
beslut (2002-01-11), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Tidigare beslut: 2001-11-07, § 441. 
Beslutet har överklagats varvid länsstyrelsen i beslut hävdat att bygglov krävs 
(vilket miljö- och byggnadsnämnden tidigare icke ansett).   
 
Fastigheten är belägen inom en detaljplan vari det bland annat införts en bestäm-
melse som begränsar byggrätten inom den nu aktuella fastigheten till att avse 
komplementbyggnader/uthus. 
Avsikten är att man avser delvis inreda en befintlig uthusbyggnad till ”fritidsut-
rymme”. En funktion som enligt sökanden funnits under en lång tid då utrymmet 
behövts för övernattning med mera, i samband med fastighetens skötsel. 
Med anledning av att Länsstyrelsen i beslut hävdat att bygglov krävs, sökes nu 
tillstånd. 
Det har noterats att några sakägare icke anses berörda av den sökta åtgärden, då 
den ej innebär att förhållandena på platsen ändras. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande föreslagit att framställningen 
bifalles. Arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag. 
 
Yrkanden 
Kurt Lindman (v) yrkar på återremiss till förvaltningen för närmare utredning.  
 
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.    
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden dels   
 
att bevilja framställningen, dels 
  
(forts.) 
 
 
 



 
  13 mars 2002     Sid.30 

 
§ 84 (forts.) 
 
att avstå från att påföra avgift enligt kap 10 Plan- och Byggnadslagen, då man i 
detta fall anser att den utförda åtgärden att ändra användningssätt är att anse som 
en ordningsförseelse. 
   
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



 
  13 mars 2002     Sid.31 

 
Inga-Britt Palmgren   5979/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 85 

Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Inglatorp 1:4, del av 
 
Sökande: Inga Britt Palmgren, Jakobagården, Inglatorp, 371 92 Karlskrona 

  
Handlingar: Ansökan (2001-11-23), ritning, tomtkarta, karta, yttrande från granne 
(2002-02-22), skrivelse från sökande (2002-03-06), samhällsbyggnadsförvalt-
ningens 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 och vad marken bäst användes till, skall prövas via detaljplan. Dock 
kan miljö- och byggnadsnämnden ändå medge en lokalisering till platsen om den 
kan upplevas som en naturlig komplimentering till en bebyggelsegrupp och om 
berörda grannar/sakägare inte haft något väsentligt att erinra. 
Den nya fastigheten kommer att kopplas till det kommunala VA-nätet.  
Berörda grannar/sakägare har givits möjlighet att yttra sig och har då bland annat 
anfört att den tillkommande lokaliseringen kan påverkas på ett ohälsosamt sätt då 
man eldar med ved och därför inte bör tillåtas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen 
då den ej överensstämmer med intentionerna i Plan och Bygglagens kap 2 och 5, 
vari det bl.a. stadgas att all förtätning skall ske först när stöd för detta finnes i en 
detaljplan för området och att en etablering kan ske utan påtagliga hälsorisker. 
Sökanden har givits möjlighet att yttra sig över förslaget och utnyttjat detta.  
 
Yrkanden    
Karin Brunsberg (m) och Carl-Göran Svensson (m), yrkar återremiss till 
byggnadsinspektören för att innan beslut om avslag fattas, ta upp en diskussion 
med sökanden beträffande lokaliseringen.  
 
Propositioner  
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag innebärande ett s k 
”vilande avslag” mot Karin Brunbergs (m) m fl yrkande och finner att nämnden 
beslutar att avslå ärendet efter det att sökanden i samråd med byggnadsinspektören 
diskuterat en alternativ placering inom fastigheten.      
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar   
 
att avslå ärendet efter det att sökanden i samråd med byggnadsinspektören 
diskuterat en alternativ placering inom fastigheten.         
_____ 
 



 
  13 mars 2002     Sid.32 

  
 OBS! Endast förslag till beslut. 
 

Det bör observeras att miljö- och byggnadsnämnden ännu icke slutgiltigt be- 
handlat 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.      

 



 
  13 mars 2002     Sid.33 

 
Mart Anari 324/2 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 86 
 Anläggande av biluppställningsplats på fastigheten Knopen 11  
 
 Sökande: Mart Anari, Alebrunnsvägen 29 A, 371 42 KARLSKRONA 
 

Handlingar: Ansökan (2002-01-23), ritning, karta, granneintyg (2002-01-23), 
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). 
Avsikten är att göra en uppfyllnad på cirka 90 cm vilket är en sådan väsentlig 
nivåskillnad att åtgärden är tillståndspliktig. 
I övrigt noteras att förslaget innebär att man avser taga mark i anspråk som ej får 
bebyggas (s.k. prickmark). Berörd grannes medgivande till detta föreligger. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att medge avvikelse från gällande detaljplan då den är att anse som ringa och 
därmed ej kan försvåra plangenomförandet, samt  
 
att bevilja framställningen varvid föreskrives:  
 
att  innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag 
på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till samhällsbyggnadsförvalt-
ningen.  
 
_____ 
  

 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 
 



 
  13 mars 2002     Sid.34 

 
Thomas Lindman  4724/01 
Heinz-Eric Nilsson o Anita Lundgren-Nilsson  
Eva Lindqvist o Hasse Lindqvist 
Johnny Lilja  
Akten 
 
 
 § 87 
 Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Saga 21  

 
 Sökande: Thomas Lindman, Krister Hornsgatan 22 A, 371 36 KARLSKRONA 
 

Handlingar: Ansökan (2001-09-21), ritningar, nybyggnadskarta, tomtkarta, teknisk 
beskrivning, skrivelser från grannar (3 st), yttrande från sökande (2002-02-25), 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Tidigare beslut: 2002-02-13, § 53  
 
Fastigheten är belägen inom en detaljplan vari det bland annat införts en bestäm-
melse som innebär att den mellanliggande gården endast får bebyggas med smärre 
uthus på cirka tio kvadratmeter som avses sammanbyggas med grannens mot-
svarighet.  
Detaljplanen ger en byggrätt på cirka 8,5 meter mot Kilströmskajen och med en 
tillåten höjd upp till + 115,0 meter. 
Avsikten är dels att bygga ett enbostadshus mot Kilströmskajen, som sträcker sig 
cirka 1,2 meter utanför den egentliga byggrätten och in på gården, dels att man 
avser bygga en uteplats över hela gården med källare under.  
Utöver detta har noterats att byggnaden avses ges en höjd som överskrider 
detaljplanens tillåtna med cirka 0,5 meter. 
Avstegen av den nu beskrivna omfattningen, kan eventuellt godtagas och bygglov 
beviljas om berörda grannar/sakägare givits möjlighet att yttra sig och då ej haft 
något att erinra mot förslaget.   
En granne har motsatt sig förslaget i sin helhet. 
Vid granskningen av ärendet i övrigt har kunnat noteras att förslaget i den del som 
avser överbyggnaden av gården avviker i en sådan omfattning från detaljplanen att 
den ej kan prövas som en mindre avvikelse. Vad gäller byggnadens höjd och ut-
bredning på marken, görs bedömningen att framställningen i denna del kan anses 
utgöra en sådan mindre avvikelse att plangenomförandet ej påverkas. 
Sökanden har i yttrande 25 februari 2002 anfört att han med anledning av miljö- 
och byggnadsnämndens beslut reviderat sin framställning till att endast avse upp-
förandet av bostadshuset på den norra delen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels  
 
att medge avvikelserna från gällande detaljplan vad gäller höjden och en mindre 
del i den sydöstra delen då dessa är att anse som ringa och därmed ej kan försvåra 
plangenomförandet, dels  
 
(forts.) 
 



 
  13 mars 2002     Sid.35 

 
§ 87 forts.) 
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives:  
 
att  utsättning skall ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen, 
 
att  utvändigt färgval skall ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,   
 
att  en brandskyddsdokumentation omgående inlämnas, dock senast före byggstart,  
 
att  innan arbetena på börjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett 
förslag på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
_____ 
 
På grund av jäv deltar ej Kurt Lindman (v) 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.  

  
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 
 



 
  13 mars 2002     Sid.36 

 
Peter Heinrich  2889/01 
Laila Svensson  
Akten 
 
 
 § 88 
 Tillbyggnad av fritidshus, uterum, på fastigheten Saleboda 1:161  
 
 Sökande: Peter Heinrich, Reeshoop 27, 229 26  Ahrensburg TYSKLAND 
 

Handlingar: Ansökan (2001-05-25), ritning, karta, yttrande från granne (2002-02-
06), Länsstyrelsens beslut (2001-10-17), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, 
bil A.  

 
 Tidigare beslut: 2001-08-15, § 336.  

Beslutet har överklagats och Länsstyrelsen har upphävt detsamma och återförvisat 
ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för ny handläggning, då nämnden inte 
givit berörd granne/sakägare möjlighet att yttra sig över den aktuella avvikelsen 
från detaljplanen före ärendet prövades.  
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan för fritidsändamål i vilken det 
bland annat införts en bestämmelse som begränsar tillåten byggnadsarea till 60 
kvadratmeter. 
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat lov för tillbyggnaden av ett uterum vars 
area tillsammans med byggnaden i övrigt överskred den största tillåtna byggnads-
arean.  
Vid granskningen av ärendet har bland annat kunnat noteras att man önskar bygga 
till det befintliga fritidshuset med ett inglasat uterum på cirka 16 kvadratmeter, 
beläget cirka 6 meter från den gemensamma gränsen till Saleboda 1:165. Detta 
innebär att huvudbyggnadens area kommer att uppgå till cirka (78+16) 94 
kvadratmeter. Det vill säga en avvikelse från gällande detaljplan med cirka 34 
kvadratmeter. 
Berörd granne har i yttrande 5 februari  2002 över den nu aktuella framställningen 
bland annat anfört att byggnadens area är cirka 85 kvadratmeter och den inglasade 
altanen cirka 18 kvadratmeter 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att medge avvikelsen från gällande detaljplan, dels för att byggnaden inte avviker 
från andra sommarstugor i området vad gäller storlek och utformning, och att en 
inglasning/klimatskydd idag är att anse som praxis och därför jämförbar med en 
traditionell altanöverbyggnad som i princip kan uppföras utan lov, dels för att den 
är att anse som ringa, då den ej kan anses försvåra plangenomförandet eller 
negativt kan påverka dess intentioner, samt  
 
att bevilja bygglov. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 

 



 
  13 mars 2002     Sid.37 

 
Carl Olivendal 4565/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 89 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sanda 1:50 
 
 Sökande: Carl Olivendal, Tomtabacksvägen 6, 370 43  STURKÖ   
 

Handlingar: Ansökan (2001-09-19), karta, yttrande från Va-avdelningen (2002-01-
07), 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 och vad marken bäst användes till, skall prövas via detaljplan.  
 
Vid granskningen av ärendet har bland annat kunnat noteras att man avser försörja 
den föreslagna fastigheten med enskilt avloppssystem, en åtgärd som miljöhand-
läggaren icke kan tillstyrka med hänvisning till det magra jordtäcket och mängden 
vatten och avloppsbrunnar som finns i närheten. I området har kunnat noteras höga 
radonhalter.  
Söder om fastigheten finnes en detaljplan som ännu ej exploaterats. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen 
och därmed givit sökanden möjlighet att yttra sig över beslutet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avslå framställningen, då den ej överensstämmer med intentionerna i Plan- och  
Bygglagens kap 2 och 5, vari det bl.a. stadgas att all förtätning och vad marken 
bäst kan användas till sett ur ett allmänt perspektiv, prövas av kommunen via en 
detaljplaneläggning.      
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



 
  13 mars 2002     Sid.38 

 
Ragnhild Söderqvist 3733/01 
Akten 
 
 
 
 
  § 90 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 5:14, 
5:10 

 
  Sökande: Ragnhild Söderqvist, Gnejsvägen 4 B, 752 42  UPPSALA 
 

Handlingar: Ansökan (2001-08-15), situationsplan, karta, grannemedgivande, 
skrivelser  från sökande (2001-08-15 och 2002-02-19), samhällsbyggnadsför-
valtningens 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 och vad marken bäst användes till, skall prövas via detaljplan.  
Enligt gällande kommunöversikt är platsen belägen inom ett område som utlagts 
som av riksintresse för det rörliga friluftslivet, men också utpekats som ekologiskt 
särskilt känsligt. Vidare gäller förordnande för skydd av landskapsbilden enligt 
§19 naturvårdslagen i dess äldre lydelse.  
 
Avsikten är att göra viss ny fastighetsbildning inom området för att på så sätt 
åstadkomma ytterligare en tomtplats. Förslaget skulle innebära att det aktuella 
området, i vilket det redan föreligger problem med avloppsanläggningarna skulle 
förvärras. Detta innebär enligt miljöhandläggaren att man icke kan tillstyrka att 
ytterligare enskilda avloppsanläggningar tillkommer eller utökas inom området 
innan en VA-utredning gjorts. Vidare har noterats att marken/fastigheten i den 
västra delen är vattensjuk. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande föreslagit nämnden att avslå 
framställningen och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har 
sökanden utnyttjat och då bland annat anfört, att fastigheten inköpts under 2001  
för att kunna lösa familjens framtida behov av sommarbostad. Man hävdar vidare 
att befintlig VA-anläggning skall betjäna den tillkommande bebyggelsen på 
fastigheten. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att då det i sak ej tillförts ärendet något nytt avslå framställningen, då den ej 
överensstämmer med intentionerna i Plan- och Byggnadslagens kap 2 och 5,  
vari bland annat stadgas, att all förtätning och vad marken bäst skall användas till 
sett ur ett allmänt perspektiv, prövas av kommunen via en detaljplaneläggning.  
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  

 
 



 
  13 mars 2002     Sid.39 

 
Kaj Kangeman  4118/01 
Akten 
 
  § 91 
  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 6:9  
 
  Sökande: Kaj Kangeman, Götgatan 105, 116 62  STOCKHOLM    
 

Handlingar: Ansökan (2001-09-06), ritningar, karta, grannemedgivande (3 st),  
yttrande från sökande (2002-02-12), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil 
A.  

  Tidigare beslut: 2001-11-07, § 447 och 2002-01-16, § 18. 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 9 januari 2002 företagit syn 
på platsen.   
Fastigheten är belägen inom ett område där endast Plan- och Bygglagens generella 
regler gäller, vilket bland annat innebär att platsen sett ur bland annat ett allemans-
rättsligt perspektiv, skall prövas om den kan avvaras. Vidare har noterats att delar 
av fastigheten/tomten är belägen inom ett område för vilket strandskydd enl. Miljö-
balkens 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 väsent-
lig grad. Utöver detta har noteras att tomtplatsen också är belägen inom ett sådant 
område, som belagts med förordnande för skydd av landskapsbilden enligt §19 
naturvårdslagen i dess äldre lydelse, att platsen är av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet och naturvården, samt att området också är att anse som ekologiskt 
känsligt.  
Enligt kommunens fördjupade översiktsplan för skärgården är området/platsen 
utpekat som ett hagmarksområde som bör bevaras. Vidare uttalas att tillkommande 
bebyggelse skall ske väster om byn. 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare beslutat avslå framställningen efter det 
att sökanden givits möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat och då 
anfört att han ej har något att erinra mot avslagsbeslutet.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att avslå lokaliseringen, med hänvisning till att platsen är belägen inom ett område 
där endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär 
att platsen sett ur bland annat ett allemansrättsligt perspektiv, skall prövas om den 
kan avvaras. Vidare hänvisas till att tomtplatsen också är belägen inom ett sådant 
område, som belagts med förordnande för skydd av landskapsbilden enligt §19 
naturvårdslagen i dess äldre lydelse samt att platsen är av riksintresse för det rör-
liga friluftslivet och naturvården. 
Framställningen strider även mot kommunens fördjupade översiktsplan för skär-
gården där området/platsen utpekats som ett hagmarksområde som bör bevaras. 
Vidare uttalas att tillkommande bebyggelse skall ske väster om byn. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 

 



 
  13 mars 2002     Sid.40 

 
Klaes-Göran Åkesson  4246/01 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 92 
  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 33:1 

 
Sökande: Klaes-Göran Åkesson, Gängletorp 15, 373 02  RAMDALA 
 
Handlingar: Ansökan (2001-09-11), karta, skrivelse från sökande (2001-09-11), 
skrivelse från Blekinge museum, yttrande från sökande (2002-01-25), samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbets-
utskott företa syn på platsen.  
 
_____  
 
  



 
  13 mars 2002     Sid.41 

 
Kenneth Bodin 4403/01 
Stefan Skårner 
Anders Jaryd och Helena Jaryd 
L-G Kreutzfeldt och Anita Kreutzfeldt  
Akten  
  § 93 
  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 9:43 
 
  Sökande: Kenneth Bodin, Box 8010, 371 08  KARLSKRONA  
 

Handlingar: Ansökan (2001-09-12), tomtkarta, karta, yttrande från grannar (3 st), 
kompl. skrivelse från sökande (2001-12-17), samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, bil A. 
Tidigare beslut: 16 januari 2002, § 21. 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 9 januari 2002 företagit syn 
på platsen.  
Fastigheten är belägen inom ett område som bedöms som en sammanhållen be-
byggelse där endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland 
annat innebär att all förtätning skall ske med stöd av en detaljplan för området. 
Vidare har noterats att delar av fastigheten är 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 all-
mänhetens tillträde till området försvåras eller om växter och djurs livsbetingelser 
försämras i väsentlig grad.   
Vid granskningen av ärendet har bland annat kunnat noteras att man avser bygga i 
det öppna landskapet utan direkt stöd med bebyggelsegrupperna varken öster eller 
väster om platsen.  
Berörda grannar/sakägare har givits möjlighet att inkomma med yttranden och har 
då bland annat anfört att man är kritisk till placeringen /etableringen då man dels 
har farhågor för att vattnet i området inte räcker och att platsen om den bebyggs 
negativt påverkar områdets kvalitéer och känsliga karaktär, dels  att en av fastig-
heterna har infiltrationsrätt på platsen och att sjöutsikten skulle försämras. 
Vid granskningen av ärendet i övrigt har kunnat noteras att förslaget kompletterats 
med uppgiften om att vatten skall hämtas från Torstäva 9:43 (cirka 1200 meter ). 
 
Miljö- och Byggnadsnämnden har i tidigare beslut ställt sig bakom arbetsutskottets 
beslutsförslag och motiveringar att avslå ärendet och därför givit sökanden möjlig-
het att yttra sig. Detta har sökanden ej  utnyttjat.   
 
Miljö- och Byggnadsnämnden  beslutar  
 
att kvarstå vid sitt beslut att avslå framställningen då den dels strider mot Plan- 
och Byggnadslagens kap 2 och 5, vari bland annat stadgas att all förtätning skall 
ske med stöd av en detaljplan för området och att marken skall användas till det 
den är bäst lämpad för, dels att en byggnad i det flacka öppna landskapet skulle 
uppfattas som störande sett från såväl ett allmänt perspektiv som berörda grannars 
perspektiv.  
_____ 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  

 



 
  13 mars 2002     Sid.42 

 
Mats Åkesson 491/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 94 
 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Tovsippan 4 
 
 Sökande: Mats Åkesson, Ekebovägen 19, 371 45  KARLSKRONA  
 

Handlingar: Ansökan (2002-02-04), ritning, tomtkarta, samhällsbyggnadsför- 
valtningens yttrande, bil A. 
 
Fastigheten är belägen inom en detaljplan vari det bland annat införts en 
bestämmelse som begränsar byggrätten utanför den egentliga huskroppen  
(s.k. prickmark).  
 
Vid granskningen av ärendet har bland annat kunnat noteras att man avser  
bygga till parhusfastigheten på den s.k. prickmarken med två sovrum i entré-
planet. 
Vid granskningen av ärendet i övrigt och efter besök på platsen har kunnat noteras 
att byggnaden då det ursprungligen uppfördes, skedde i strid mot plan och att det 
nu aktuella förslaget ej kan ses av eller påverka grannfastigheterna. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att medge avvikelse från gällande detaljplan då den är att anse som ringa och 
därmed ej kan försvåra plangenomförandet, samt   
 
att bevilja framställningen varvid föreskrives:  
 
att  utvändigt färg- och materialval skall ske i samråd med samhällsbyggnadsför-
valtningen   
 
att innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag 
på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till samhällsbyggnadsförvalt-
ningen.   
 
_____ 
   

 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 
 
 
 
 



 
  13 mars 2002     Sid.43 

 
Laila och Leif Olsson  3402/01 
Akten 6422/01 
 
 
 
 
 
 § 95 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt ansökan om enskild 
avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Uttorp 1:94,  
del av   

  
 Sökande: Laila och Leif Olsson, Ölandsgatan 21 E, 371 33  KARLSKRONA  
 

Handlingar: Ansökan om förhandsbesked (2001-07-10), ansökan om enskild 
avloppsanläggning (2001-12-20), situationsplan, karta, yttrande från sökande 
(2002-02-07), yttrande från miljöinspektör (2002-01-10), yttrande från 
byggnadsinspektör (2002-02-21). 
 
Tidigare beslut: 13 februari 2002, § 36. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsut-
skott företa syn på platsen.  
 
_____  



 
  13 mars 2002     Sid.44 

 
Lars Kullberg  1812/00 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 96 
 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Bredäng 1:41 
 
 Sökande: Lars Kullberg, Bredäng, 373 00  JÄMJÖ 
 

Handlingar: Ansökan (2002-05-17), ritning, tomtkarta, skrivelse från sökande 
(2001-12-20), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Tidigare beslut: 1983-04-20, § 321, 2000-08-09, § 226, 2000-10-11, § 345 och 
2000-11-08 § 394.  
 
Fastigheten är belägen inom byggnadsplanen för del av Bredäng 1:3 m.fl. Där 
föreskrivs enligt 4 § mom. 2 att å tomtplats med B betecknat område får huvud-
byggnad icke upptaga större areal än 80 m2 . 
 
Vid sammanträde den 8 november 2000, beslöt miljö- och byggnadsnämnden att 
avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på rubricerad fastighet, 
med hänvisning till ovan nämnda byggnadsplan, att byggnadsarean på 80 m2 enligt 
gällande byggnadsplan överskrids i sådan omfattning och att avvikelsen inte är att 
betrakta som en mindre avvikelse som är förenlig med syftet med planen. 
 
Ansökan om bygglov avsåg att bostadshuset, som idag har en byggnadsarea på c:a 
79 m2 , byggs till med c:a 49 m2. Av den sistnämnda arean utgör c:a 17 m2 s.k. 
öppenarea. 
  
En ny ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på rubricerad 
fastighet, har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden, där sökanden avser att 
utföra en tillbyggnad på 25 m2 och som överensstämmer med den framställningen 
som byggnadsnämnden tillstyrkte 1983-04-20 § 321.  
 
Förslaget överensstämmer icke med gällande byggnadsplan då den i planbestäm-
melserna maximerade byggnadsytan överskrides. Åtgärden bedöms främst moti-
verad av utrymmesskäl och synes ej avsevärt försvåra markens användning för det 
i planbestämmelserna avsedda ändamålet.  
Förvaltningen bedömer att inga kända sakägare kommer att beröras av framställ-
ningen. 
 
(forts.) 



 
  13 mars 2002     Sid.45 

 
 
§ 96 (forts.) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts, medge avvikelse från gällande 
byggnadsplan beträffande byggnadsytan då den nu tänkta åtgärden ej kan anses 
försvåra markens användning för det i planbestämmelserna avsedda ändamålet, 
samt 
  
att tillstyrka ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på rubricerad 
fastighet med villkor:  
 
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan med en beskriv-
ning av  projektets art och omfattning, inlämnas till samhällsbyggnadsförvalt-
ningen  
 
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 
 



 
  13 mars 2002     Sid.46 

 
Sonja Sandegård  3530/00 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 97 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fäjö 1:123 
 
 Sökande: Sonja Sandegård, Backabovägen 42 A, 371 46  KARLSKRONA 
 

Handlingar: Ansökan (200-09-25), situationsplan, yttrande från sökande (2001- 
03-06, 2001-03-19,  2001-10-12, 2002-01-21), samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande , bil A.  
 
Tidigare beslut: 2001-02-07, § 77. 
 
Enligt översiktsplanen för Karlskrona kommun ligger platsen utanför samlad 
bebyggelse och för området gäller strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken  
7 kap § 16.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt vid sammanträde 2001-02-07 § 77 att lämna 
ett förslag till avslag på framställan om förhandsbesked för nybyggnad av fritids-
hus på rubricerad fastighet och därmed ge sökanden möjlighet att yttra sig över 
beslutet.  
Sökande har därefter inkommit med yttranden daterade 2001-03-04, 2001-03-16, 
2001-10-09 och 2002-01-18.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till förvaltningens skrivelse, daterad 2001-09-04, och att inget 
nytt framkommit i ärendet avslå framställan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Fäjö 1:123.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



 
  13 mars 2002     Sid.47 

 
Mats Persson o Christina Mattisson  556/02 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 98 
  Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Hammarby 1:171 
 
  Sökande: Mats Persson och Christina Mattisson, Hasselvägen 3,  
  373 00  JÄMJÖ. 
 

Handlingar: Ansökan (2002-02-08), ritning, situationsplan, karta, granne-
medgivande (5 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Rubricerad fastighet är belägen inom byggnadsplan för norra delen av Jämjö 
samhälle. Där föreskrivs enligt 6 § mom. 1  Å tomtplats som omfattar med F 
betecknat  området får huvudbyggnad icke upptaga större areal än 155 m2. 
Enligt ingivna handlingar avser sökande att bygga till bostadshuset, som idag  
har en byggnadsarea på c:a 138 m2 , med 71 m2. Av den tillbyggda arean utgör  
24 m2 ytan för en inglasad veranda. 
Detta kommer att innebära att byggnadsytan för huvudbyggnad kommer att 
överskridas med 54 m2. 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, men har inte haft 
något att erinra.  
Med hänsyn till områdets karaktär, bebyggelseförhållande och närheten till  
Jämjö träindustri kommer den sökta tillbyggnaden inte att medföra olägenheter  
för omgivningen. 
 
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts medge avvikelse från gällande 
byggnadsplan beträffande byggnadsarean, samt  
 
att tillstyrka ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på rubricerad 
fastighet med villkor:  
 
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och 
då de avslutas.   
______     
På grund av jäv deltar ej ordföranden Gerthie Olsson 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.  

  
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 
 



 
  13 mars 2002     Sid.48 

 
Lotta Gustafsson 152/02 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 99 
  Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hästholmen 1:90  
 
  Sökande: Lotta Gustafsson, Karl Xll gatan 10 A, 222 20  LUND  
 

Handlingar: Ansökan (2002-01-10), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A. 
 
Platsen ligger på Hästholmens sydöstra del. För området gäller 19 § NVL i  
dess äldre lydelse till skydd för landskapsbilden samt ingår i riksintresse för 
naturvården och friluftslivet. 
 
Avsikten är att på fastigheten Hästholmen 1:90 uppföra ett bostadshus samt en 
uthusbyggnad med en byggnadsyta av 59 m2 resp. 18 m2 . 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har genom delegationsbeslut 2001-04-25 § 144 
lämnat tillstånd till anordnande av gemensam anläggning för vattentoalett och 
avloppsanläggning inom fastigheterna Hästholmen 1:90 och 1:91. 
 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, men har inte haft 
något att erinra.  
 
Enligt  plan- och bygglagens 2 kap. 1 § första stycket skall mark och vatten-
områden användas för det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
 
I 2 kap. 3 § första stycket 3 PBL föreskrivs att bebyggelse skall lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl a möjligheterna att ordna 
trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. 
 
I 3 kap. 2 § PBL föreskrivs att byggnader skall placeras och utformas så att de eller 
deras avsedda användning bl a inte medför betydande olägenhet för omgivningen. 
 
Platsen bedöms mot bakgrund av de allmänna lämplighetskrav som skall uppfyllas 
i plan- och bygglagens 2 kapitel, lämplig att bebygga.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrka ansökan om bygglov för 
nybyggnad av bostadshus och uthusbyggnad med villkor:  
 
(forts.) 
 



 
  13 mars 2002     Sid.49 

 
§ 99 (forts.) 
 
att utstakning av byggnaderna skall utföras av någon med erforderlig kompetens 
enligt Mätningskungörelsen ( 1974:339 ) 
 
att länsstyrelsens tillstånd till skydd för 19 § NVL 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.  

  
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



 
  13 mars 2002     Sid.50 

 
Jan Blomqvist 3343/01 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 100 
  Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hästholmen 1:91 
 
  Sökande: Jan Blomqvist, Tersmedens väg 3, 371 42  KARLSKRONA    
 

Handlingar: Ansökan (2001-07-03), ritning, situationsplan, karta, tillståndsbevis 
Va, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Platsen ligger på Hästholmens sydöstra del, för området gäller 19 § NVL i dess 
äldre lydelse till skydd för landskapsbilden samt ingår i riksintresse för natur-
vården och friluftslivet. 
 
Avsikten är att uppföra ett bostadshus samt en förrådsbyggnad med en 
byggnadsyta av c:a 76 m2  resp. 24 m2 . 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har genom delegationsbeslut 2001-04-25 § 144 
lämnat tillstånd till anordnande av gemensam anläggning för vattentoalett och 
avloppsanläggning inom fastigheterna  Hästholmen 1:90 och 1:91.   
 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, men har inte haft 
något att erinra.  
   
Enligt plan- och bygglagens 2 kap 1 § första stycket skall mark- och vattenom-
råden användas för det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade med hänsyn 
till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
 
I 2 kap 3 § första stycket 3  PBL föreskrivs att bebyggelse skall lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl a möjligheterna att ordna 
trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. 
                                                                                                                                                
I 3 kap 2 §  PBL föreskrivs att byggnader skall placeras och utformas så att de  
eller deras avsedda användning bl a inte medför betydande olägenheter för omgiv-
ningen. 
 
Platsen bedöms, mot bakgrund av de allmänna lämplighetskrav som skall uppfyllas 
i plan och bygglagens 2 kapitel, lämplig att bebygga. 
 
(forts.) 



 
  13 mars 2002     Sid.51 

 
 
§ 100 (forts.) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts, tillstyrka ansökan om bygglov för 
nybyggnad av fritidshus och förråd med villkor:   
 
att utstakning av byggnaderna skall utföras av någon med erforderlig kompetens 
enligt Mätningskungörelsen ( 1974:339 )   
 
att länsstyrelsens tillstånd till skydd för landskapsbilden 19 § NVL 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.  

  
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



 
  13 mars 2002     Sid.52 

 
Olle Klaesson 689/02 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 101 

Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten  
Torstäva 14:2, tomt nr 18 
 
Sökande: Olle Klaesson, Stensnäsvägen 46, 373 02  RAMDALA 
 
Handlingar: Ansökan (2002-02-13), ritning, situationsplan, karta, 
grannemedgivande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Fastigheten är belägen inom byggnadsplan för Stensnäset. Där föreskrivs enligt  
7 § 1 mom. Å tomtplats som omfattar med B betecknat område får den samman-
lagda bebyggelsen icke upptaga större areal än 60 m2.  
2 mom. Bostadshus ( fritidsstugor ) må icke upptaga större areal än 50 m2.   
 
Sökande avser att riva två förrådsbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta  
av c:a 28 m2 och enligt ingivna handlingar uppföra en carport med förråd som 
kommer att få en byggnadsyta av 36 m2. 
Berörd granne har givit sitt skriftliga medgivande till åtgärden. 
 
I beslut som tidigare fattats av nämnden har inom det aktuella området i flera fall 
medgivits byggnadsytor av samma omfattning som den sökta. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts medge avvikelse från gällande 
byggnadsplan, samt 
 
att bevilja bygglov varvid föreskrivs:  
 
att utstakning av byggnaden skall utföras av någon med erforderlig kompetens 
enligt Mätningskungörelsen ( 1974:339 ) 
 
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 
 
 

 



 
  13 mars 2002     Sid.53 

 
Chris Nyroos 465/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 102 
 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Verkö 3:99 
 
 Sökande: Chris Nyroos, Ängholmsvägen 17, 371 60  LYCKEBY  
 

Handlingar: Ansökan (2002-02-04), ritning, situationsplan, karta, grannemed- 
givande (4 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Fastigheten är belägen inom byggnadsplanen för del av Ängholmen under Verkö 
3:1. Där föreskrivs enligt 5 § mom 2 att å tomtplats må byggnader icke uppföras 
med större sammanlagd yta än 200 kvadratmeter. 
Avsikten är att bygga till bostadshuset med 50 m2 , som idag har en byggnadsarea 
på c:a 127 m2 och därtill skall räknas ett garage på c:a 60 m2 . Detta kommer att 
innebära att den sammanlagda ytan kommer att överskridas med c:a 37 m2 . 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, men har inte haft 
något att erinra.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare inom det aktuella området medgivit 
byggnadsytor av samma omfattning som den sökta.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts medge avvikelse från gällande 
byggnadsplan beträffande byggnadsytan då den nu tänkta åtgärden ej kan anses 
försvåra markens användning för det i planbestämmelserna avsedda ändamålet, 
samt  
 
att tillstyrka ansökan om bygglov varvid föreskrivs:   
 
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan med en 
beskrivning av projektets art och omfattning, inlämnas till samhällsbygg-
nadsförvaltningen  
  
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 
 
 



 
  13 mars 2002     Sid.54 

 
Britten Larsson  808/02 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten 
Akten 
 
 § 103 

Dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av bastu- 
byggnad på fastigheten Verkö 3:115 
 
Sökande: Britten Larsson, Smålandsgatan 20, 252 76  HELSINGBORG 
 
Handlingar: Ansökan (2002-02-19), ritning, situationsplan, karta, grannemed- 
givande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A. 
 
Avsikten är att uppföra en bastubyggnad med en byggnadsarea av 9,6 m2 och  
med en tänkt placering mellan en befintlig uthusbyggnad och stranden. 
 
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och byggnaden som sådan är inte 
bygglovpliktig enligt kap. 8 § 4 1 st 4, Plan- och Bygglagen.   
      
För området gäller strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken kap. 7 § 16. 
 
Länsstyrelsen har genom beslut delegerat dispensbefogenheten till miljö- och 
byggnadsnämnden på för bostadsändamål ianspråktagen tomt som är mindre än 
3000 m2. 
 
Arealen för fastigheten Verkö 3:115 är 2450 m2 , och den är i sin helhet ianspråk-
tagen för bostadsändamål.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts lämna dispens från miljöbalken  
kap. 7 § 16 för uppförande av bastubyggnad.  
 
______ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 



 
  13 mars 2002     Sid.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga frågor 
§ 104 
 
Nästa sammanträde planeras att förläggas till Bubbetorps avfallsstation och 
kombineras med studiebesök.  
 
Kurt Lindman (v) tar upp fråga om en studieresa under våren. Förvaltnings- 
chefen undersöker lämpliga objekt. Förslag emottages.   
 
_____ 
  



 
  13 mars 2002     Sid.56 

 
Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 mars 2002 
 
§ 60 Ändring av detaljplan; Torgveranda ansluten till Magistraten 16 på Stortorget 
 (Utgår från dagordningen) 
§ 61 Detaljplaneförfrågan avseende Kölen 7, Hästövarvet, Karlskrona kommun 
§ 62 Ansökan om förstudie för Jämjö centrum  
§ 63 Detaljplaneläggning för del av fastigheten Färmanstorp 4:1, Nättraby, Karlskrona 

kommun   
§ 64 Information; Översiktsplanen karlskrona.se 
§ 65 Avstyckning från fastigheten Frändatorp 26:19 för uppförande av ett alt. två enbostadshus  
§ 66 Miljösanktionsavgift för underlåtelse att inkomma med anmälan om miljöfarlig 

verksamhet, Allaboda 1:16  
§ 67 Remiss angående ansökan om auktorisation; B&M´s Familjeföretag 
§ 68 Utvändig sanering vid skolor, daghem och lekplatser  
§ 69 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten 

Curryn 3, Saltgatan 1, Karlskrona   
§ 70 Remissvar; Förlängning av nätkoncession för 130 kV elledning mellan Hemsjö och 

Karlskrona   
§ 71 Organisationsöversyn på samhällsbyggnadsförvaltningen  
§ 72 Översyn av delegationsordningen för miljöärenden  
§ 73 Inrättande av Karlskrona Stadsmiljöråd 
§ 74 Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2001 
§ 75 Informationer och föredragningar  
§ 76 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet  
§ 77 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
§ 78 Meddelanden 
§ 79 Nybyggnad av sophus på fastigheten Blåsten 1 
§ 80 Tidsbegränsat lov (3 år) för ändrad användning av kontors- och industrilokaler på 

fastigheten Gäddan 9 (Aktivitetscenter) 
§ 81 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:130 
§ 82 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:236 
§ 83 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 5:196 
§ 84 Delvis ändring av byggnad på fastigheten Hasslö 9:162 
§ 85 Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Inglatorp 1:4, del av 
§ 86 Anläggande av biluppställningsplats på fastigheten Knopen 11 
§ 87 Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Saga 21 
§ 88 Tillbyggnad av fritidshus, uterum, på fastigheten Saleboda 1:161 
§ 89 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sanda 1:50 
§ 90 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 5:14, 5:10 
§ 91 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 6:9 
§ 92 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 33:1 
§ 93 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 9:43 
§ 94 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Tovsippan 4 
§ 95 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt ansökan om enskild 

avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Uttorp 1:94, del av 
§ 96 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Bredäng 1:41 
§ 97 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fäjö 1:123 
 (Forts.) 



 
  13 mars 2002     Sid.57 

 
Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 mars 2002 
(Forts.) 
 
§ 98 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Hammarby 1:171 
§ 99 Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hästholmen 1:90 
§ 100 Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hästholmen 1:91 
§ 101 Rivningslov samt bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten Torstäva 14:2,  
 tomt nr 18 
§ 102 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Verkö 3:99 
§ 103 Dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av bastubyggnad på fastigheten 

Verkö 3:115 
§ 104 Övriga frågor  
____________________ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 10 april 2002 
 
§ 108 Detaljplaneförfrågan avseende Kölen 7, Hästövarvet, Karlskrona kommun 
§ 109  Detaljplan för del av Verstorp 2:23 (”Skärva by”) Nättraby, Karlskrona kommun 
§ 110 Motion ang utformning av utemiljö vid Stortorget 
§ 111 Miljösanktionsavgift för underlåtelse att inkomma med anmälan om miljöfarlig verksamhet, 

Allaboda 1:16    
§ 112 Dispens från sophämtning vid fritidshusfastigheten Torstäva 14:2, Stensnäsvägen 24 
§ 113 Remissvar; Redovisning av Naturvårdsverket om naturvårdens intressen på utsjöbankar 
§ 114 Remissvar; Redovisning av Naturvårdsverket om undersökningsprogram avseende 

vindkraftparkers effekter på miljön i havsområden  
§ 115 Rapport avseende arrangemanget Bilfri Dag år 2001 
§ 116 Miljöpris 2002 
§ 117 Budgetuppföljning februari 2002 
§ 118 Personaluppföljning vid Samhällsbyggnadsförvaltningen  
§ 119 Informationer och föredragningar 
§ 120 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet  
§ 121 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
§ 122 Meddelanden 
§ 123 Bristande underhåll m m på fastigheten Hasslö 6:58 
§ 124 Nybyggnad av stuga på fastigheten Holmsjö 1:32 
§ 125 Uppsättande av plank, mur m m på fastigheten Grenadjären 1 och 4 
§ 126 Nybyggnad av sjöbod på fastigheten Hasslö 2:21 
§ 127 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ramdala-Häjetorp 4:1 
§ 128 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 33:1 
§ 129 Förhandsbesked för nybyggnad av tre till fyra enbostadshus på fastigheten Trantorp 3:1  
§ 130 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt ansökan om enskild avloppsanläggning 

med ansluten vatten toalett på fastigheten Uttorp 1:94, del av  
§ 131 Bygglov för nybyggnad av affärshus/stormarknad på fastigheten Lyckå 1:1, ”Stentomten” 

Lyckeby  
§ 132 Yttrande till Länsrätten i Blekinge län angående anordnande av upplag på fastigheten Aspö 

4:316: Länsrättens mål nr 252-02, rotel nr 2 
§ 133 Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sturkö-Bredavik 21:37 
§ 134 Flyttning av befintlig sommarstuga på fastigheten Fäjö 1:132 
§ 135 Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hästholmen 1:80 
§ 136 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Sanda 1:139 
§ 137 UTGÅR (Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Jämjö-Torp 1:22) 
§ 138 Tillfälligt lov (10 år) för uppsättande av skylt på fastigheten Karlskrona 5:17 
§ 139 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Fredriksdal 8:201 
§ 140 Val av representant i Lyckebyåns Vattenförbund    
§ 141 Övriga frågor 



  10 april 2002       Sid.2 

 
 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen  
  den 10 april 2002, kl 08.30– 15.00.  
  Sammanträdet ajourneras kl.10.00-11.15 och 11.55-13.00    
  
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s) ej § 121 
 1:e v ordf Erik Karlsson (s)  ordf. § 121 
 2:e v ordf Carl-Göran Svensson (m)       
 Ledamöter  Ewy Svensson (s) 
  Gert Olsson (s) 
  Bengt Fröberg (m) 

 Karin Brunsberg  (m)  
  Kurt Lindman (v)   
  Lars-Ove Carlsson (kd)  
  Margareta Rodin (fp)  
 
Tjänstgörande ersättare Ulla Ohlsson (s) t o m kl 11.55 
  Thomas Åberg (s) 
  Bengt Billemyr (c) 
  Hans-Olof Månsson (s) § 121 
 
Övriga närvarande ersättare Hans-Olof Månsson (s) ej § 121 
  Christina Olausson (m) 
  Erik Gisslén (m)  
  Tommy Rönn (v) t o m kl 11.55 
  Tommy Olsson (kd) 
  Eva Röder (fp) 
 
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef, t o m kl. 10.00. 
 Kerstin Johansson, t f  förvaltningschef,  kl 11.15-11.55 
 Lars Löwenadler, bygglovhandläggare  
 Malin Dahlberg, planarkitekt, § 109 
 Anders Klar, kommunekolog, §§ 113, 114 
 Sven-Olof Petersson, Agenda21-samordnare, § 115 
 Christer Fors, personalsekreterare, § 118  
 Birgitta Larsson, sekr.  
       
Utses att justera  Karin Brunsberg                
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 17 april 2002,  
   kl. 16.30.                  
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Underskrifter  
Sekreterare …………………………………….. §§ 108 – 141  
 Birgitta Larsson                                                      
 
Ordförande ……………………………………..          
 Gerthie Olsson §§ 108-120, 122-141 
 
 …………………………………………… 
 Erik Karlsson  § 121 
  
Justerare …………………………………….   
   Karin Brunsberg                     
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 18 april 2002 anslagits på kommunens anslagstavla, 
intygar i tjänsten  
 
 
Birgitta Larsson  
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Hästövarvet 5616/01 
Fastighetsutskottet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
  
 
 
 
 § 108 
 Detaljplaneförfrågan avseende Kölen 7, Hästövarvet, Karlskrona kommun 
 
 Beslut 13 mars 2002, § 61 upphäves härmed.  
 

Tomträttsinnehavaren till Kölen 7, Hästövarvet, har inkommit med en begäran  
om ändring av gällande detaljplan för aktuellt område från industriändamål till 
bostadsändamål. 
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens fastighetsutskott som nu hemställer  
att planprocessen inleds. Planarbetet föreslås inledas med ett programskede där 
avgränsning av planområde, exploateringsgrad och behov av miljötekniska  
undersökningar m m utreds.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 21 februari 2002 lämnat förslag till  
beslut, bil A. 
 
Yrkanden  
Kurt Lindman (v) yrkar återremiss med anledning av texten i PM-Hästövarvet  
2001-12-17.  
 
Margareta Rodin (fp), Lars-Ove Carlsson (kd), Bengt Billemyr (c) yrkar avslag  
till framställningen med hänvisning till det särskilda yttrandet i kommunstyrelsens 
fastighetsutskotts protokoll 31 januari 2002, § 2.  
 
Propositioner och beslut  
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall behandlas i dag mot Kurt 
Lindmans (v) yrkande om återremiss och finner att nämnden beslutar att ärendet  
skall avgöras idag.  
 
Votering begärs och verkställes. Följande voteringsproposition fastställes: Den som 
anser att ärendet skall behandlas idag, röstar ja. Den som anser att ärendet skall  
återemitteras, röstar nej.  
 
Följande röstar ja: Erik Karlsson (s), Carl-Göran Svensson (m), Ewy Svensson (s), 
Gert Olson (s), Ulla Ohlsson (s), Thomas Åberg (s), Bengt Fröberg (m), Karin 
Brunsberg (m), Lars-Ove Carlsson (kd), Bengt Billemyr (c), Margaretha Rodin (fp) 
och Gerthie Olsson (s).  
Röstar nej gör Kurt Lindman (v). 
Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar nämnden att ärendet skall avgöras idag.  
(forts.) 
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§ 108 (forts.) 
Ordföranden ställer därefter proposition på förvaltningens förslag mot Margaretha 
Rodins (fp) m fl avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvalt-
ningens förslag.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan  
med inledande programskede för Kölen 7, Hästövarvet.  
_____ 
 
Mot detta beslut reserverar sig Margareta Rodin (fp), Lars-Ove Carlsson (kd),  
Bengt Billemyr (c) och Kurt Lindman (v).   
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Kommunfullmäktige 3211/00 
Skärfva förvaltnings AB 
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
  
 
 
 § 109 

Detaljplan för del av Verstorp 2:23 (”Skärva by”), Nättraby, Karlskrona  
kommun, Blekinge län  

 
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 21 september t o m  
den 19 oktober 2001. 
 
Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för att skapa en bymiljö i ett idag  
oexploaterat område norr om Gamla Landsvägen (länsväg 679) i Nättraby. 
Användningsändamålet föreslås vara bostäder samt i vissa delar verksamheter  
och daghem/förskola. Tyngdpunkten läggs 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 be- 
fintlig terräng och vegetation. Planförslaget har föregåtts av ett program samt  
en samråds- och utställningshandling. Syftet under dessa planeringsskeden har  
medfört förändringar i planförslaget. I området planeras ca 60 bostäder samt viss 
verksamhet i anslutning till bytorget. I planförslaget kvarstår ambitionen att skapa  
en bymiljö med variation, småskalighet och gemensamma platser för aktiviteter och 
möten.  
 
Planarkitekt Malin Dahlberg redogör för ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att antaga detaljplan för del av Verstorp 2:23 (f d 2:14) (”Skärva by”) daterad  
mars 2002.  
 
_____ 
 
Kurt Lindman (v) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.  
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  
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Kommunfullmäktige (Ks 2001.216.311) 449/02 
Folkpartiet  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 § 110 
 Motion angående utformning av utemiljö vid Stortorget 
 

Folkpartiet genom Kent Lewén har inkommit med en motion där man hemställer  
att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast lägga fram ett förslag på hur man kan 
utforma en trivsam uteplats med bänkar och blomsterarrangemang i syfte att skapa  
en ny rekreationsplats på Ristorgsbacken.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har erhållit motionen för yttrande.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 22 mars 2002 lämnat förslag till yttrande,  
bil A.  
 
Det har förts en diskussion under många år hur torget används. Det saknas folkliv  
på torget, särskilt inom den södra delen. Kommunen arbetar med förslag att använda 
Vattenborgen som ett besökscentrum för världsarvet. Utformningen av Ristorgsbacken 
med stora planteringslådor bryter sambandet mellan torget och angränsande ytor.  
Förslaget till översiktsplan innehåller idéer för att aktivera torget. Förvaltningen delar 
uppfattningen att det finns förutsättningar att tillskapa en trivsam uteplats med bänkar  
och blomsterarrangemang framför rådhusets södra fasad. I ett längre perspektiv bör 
idéerna i Översiktsplanen genomföras.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.  
 
______ 
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Börje Jarl  440/02 
Akten    
 
 
 
 
 
 § 111 

Miljösanktionsavgift för underlåtelse att inkomma med anmälan om miljö- 
farlig verksamhet, Allaboda 1:16 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit klagomål där det framförts att  
Börje Jarl bedriver skrotbilsverksamhet på sin gård, Allaboda 1:16. På gården  
sker lagring, pressning och tömning av skrotbilar. Några bilar är delvis demonterade.  
Enligt uppgift bedrivs även bilservice på gården och en del av bilarna är inlämnade  
för service enligt Börje Jarl.  
 
En anläggning för lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhänder-
tagande av skrotbilar som omfattas av bilskrotningsförordningen är en anmälningsplik- 
tig verksamhet med beteckningen C enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet  
och hälsoskydd, SNI-kod 90.008-1. På grund av att skrotbilsanläggningen har betydan- 
de brister vad gäller miljöskyddande åtgärder har samhällsbyggnadsförvaltningen den 
2002-02-06, dnr 440/2002 beslutat att inga ytterligare skrotbilar får fraktas till gården  
samt att de skrotbilar som redan står där fraktas bort till godkänd skrotbilsanläggning.  
 
I miljöbalkens 30 kap finns lagstiftat om miljösanktionsavgifter. Enligt bilagan till för-
ordningen om miljösanktionsavgifter punkt 1:1 skall näringsidkare som innan anmälan  
har gjorts anlägger eller driver fabrik, annan inrättning eller annan miljöfarlig verksam- 
het som i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet har beteckningen C, betala  
en miljösanktionsavgift om 25.000:- kronor. Avgiften skall inte tas ut om verksamhets-
utövaren omfattas av miljöbalkens övergångsbestämmelser d v s om verksamheten på-
börjats före miljöbalkens ikraftträdande 1999-01-01.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 19 mars 2002 lämnat förslag till beslut i ärendet, 
bil A.  
Eftersom uppgifter gör gällande att skrotbilsverksamheten i Allaboda 1:16 påbörjats 
före miljöbalkens ikraftträdande föreslås att miljösanktionsavgift ej skall tagas ut. 
Ärendet är överlämnat till miljöåklagaren för bedömning om bilskrotningen utgör 
otillåten miljöfarlig verksamhet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att då skrotbilsverksamheten i Allaboda  påbörjats före miljöbalkens ikraftträdande,  
ej uttaga miljösanktionsavgift enligt punkt 1:1 i bilagan till förordningen.   
_____  
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  10 april 2002       Sid.9 

    
Börje Enarsson 805/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 112 
 Dispens från sophämtning vid fritidshusfastigheten Torstäva 14:2,  
 Stensnäsvägen 24  
 

Börje Enarsson har inkommit med ansökan om att själv få ta hand om sin sophämt-
ning vid fritidshusfastigheten i Torstäva. 
 
Sökande äger en fastighet på Sjötorpsvägen 23 i Lyckeby där man idag har genomfört 
det nya källsorteringssystemet för sopor. Transport av återvinningsbara fraktioner  
sker till återvinningsstation. Vid fastigheten Sjötorpsvägen 23 har valts att sortera i en 
brännbar fraktion och en komposterbar fraktion för avhämtning av renhållaren.  
 
Fritidshusfastigheterna inom Trummenäsområdet kommer någon gång under år 2003 
att innefattas i den nya källsorteringsmodellen. Sökanden begär nu att få tillstånd att 
transportera det avfall som uppkommer vid fritidshusfastigheten på Stensnäsvägen 24, 
Trummenäs, till sin fastighet i Lyckeby där man idag har källsortering.          

  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 20 mars 2002 yttrat sig i ärendet, bil A.  

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § avslå Börje Enarssons ansökan om att få 
transportera sitt hushållsavfall från fritidshusfastigheten Stensnäsvägen 24, 
Trummenäs till sin åretruntbostad på Sjötorpsvägen 23 i Lyckeby.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår vidare  
 
att sökanden som redan idag sorterar sina sopor och lämnar återvinningsbara 
fraktioner på återvinningsstation skall ha möjlighet att ansöka om sophämtning en 
gång i månaden vid fritidshusfastigheten Stensnäsvägen 24, under förutsättning att 
såväl hushållsavfall som trädgårdsavfall kan komposteras inom fastigheten. 
Komposteringen skall ske så att inga olägenheter uppstår för närmiljön. Hushålls-
komposteringen ska ske i s k varmkompost då fastigheten Stensnäsvägen 24 ligger 
inom ett tättbebyggt  byggnadsplanelagt område.  
 
______ 
 

 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Kommunstyrelsen (Ks 2002.33-430)  344/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 113 

Remissvar; Redovisning av Naturvårdsverket om naturvårdens intressen på 
utsjöbankar 
 
Med anledning av det förväntat stora trycket från vindkraftsintressenter, och de  
därför möjliga konflikterna, har naturvårdsverket på regeringens uppdrag kommit 
med en första redovisning av naturvårdens intressen kring utsjöbankarna. Denna  
visar naturvårdsverkets prioritering utifrån natur- och ekonomiskt värde. Kunskaps-
läget och behovet av undersökningar kommer att redovisas i en tilläggsutredning  
den 15 februari 2002.  
 
Naturvårdsverket föreslår att etablering av marina vindkraftsanläggningar skall 
föregås av naturinventeringar som möjliggör uppföljning av effekterna samt att 
miljökonsekvensbeskrivningar utförs. Dessa skall erfordras som underlag för en 
ansökan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 22 mars 2002 lämnat förslag till yttrande,  
bil A.   
 
Kommunekolog Anders Klar föredrar ärendet. 
 
Yttrandet är behandlat i kommunstyrelsen den 9 april 2002. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta yttrandet till dagens protokoll.  
 
_____   
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Kommunstyrelse(Ks 2002.118.370)  1801/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 § 114 

Remissvar; Redovisning av Naturvårdsverket om undersökningsprogram 
avseende vindkraftparkers effekter på naturmiljön i havsområden  
 
Naturvårdsverkets redovisning av naturvårdens intressen på utsjöbankar redo- 
visades i remiss 2002-01-11. Nu redovisas behovet av undersökningar som krävs  
från naturvårdssynpunkt för att bedöma förutsättningarna för en storskalig vind-
kraftsetablering inom olika havsområden samt att bedöma kostnaderna för detta.  
 
Naturvårdsverket har delat in undersökningarna i två kategorier. Dels allmänna 
undersökningar/inventeringar, dels forskningsinriktade undersökningar som svarar  
på frågorna hur olika organismer påverkas av den verksamhet som vindkraftverken 
innebär, exempelvis effekter av ljud och vibrationer på fisk och skaldjur. Naturvårds-
verket menar vidare att den allmänna kunskapsuppbyggnaden bör samhället stå för, 
medan exploatören ansvarar för de undersökningar som är knutna till de geografiska 
och ämnesmässiga områden som berörs av den aktuella verksamheten.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 25 mars 2002 lämnat förslag till yttrande  i 
ärendet, bil A.  
 
Kommunekolog Anders Klar föredrar ärendet.  
 
Karlskrona kommun ställer sig generellt sett bakom förslaget. Dock med vissa 
synpunkter: 
Vid etableringen av vindkraftverken vid Yttre Stengrund framkom bristen på under-
lag, framför allt av inventeringar av djur- och växtliv under vatten (t ex fiskar, skal-
djur och alger). Kunskapen om hur dessa organismer påverkas av såväl ljud och 
vibrationer som elektriska fält och det fysiska ingreppet av vindkraftetableringen är än  
mer begränsad. Även för fåglar och däggdjur är kunskaperna dåliga. Då fanns inga 
eller mycket få havsbaserade vindkraftverk varför referenser saknades. Nu finns två 
parker etablerade i Kalmarsund och möjligheten att studera framför allt hur flytt-
fåglar, men även andra organismer, påverkas av vindkraftverk borde vara god. Dessa 
redan befintliga parker borde vara mycket lämpade som pilotområden för att studera 
påverkan på det marina livet, och borde utnyttjas i den framtida kunskapsuppbyggnad 
som nu påbörjas.          
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och översända det till 
miljödepartementet. 
_____ 
      



  10 april 2002       Sid.12 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  404/02 
 
 
 
 
 
 
 § 115 
 Rapport avseende arrangemanget Bilfri Dag år 2001 
 

Agenda 21-samordnaren Sven-Olof Petersson rapporterar från arrangemanget Bilfri 
Dag 2001. Karlskrona kommun var en av 60 kommuner i landet som genomförde 
arrangemanget. Arrangemanget genomfördes under två dagar; fredagen den 21 
september och lördagen den 22 september. Fredagen avsågs att engagera skolor i 
centrumområdet i olika aktiviteter. Detta skulle vara ett samarrangemang tillsammans 
med FN:s barnkonvention. Den gemensamma internationella dagen för arrange-
manget inföll på lördagen. Centralpunkten för 2001 var förlagd till ett för tillfället 
uppsatt tält på Klaipedaplatsen.  
 
En sammanställning av enkäten som genomfördes bland allmänheten i samband med 
arrangemanget redovisas. Vidare visas resultat av de mätningar vad avser buller och 
luftföroreningar som genomfördes vid samma tillfälle.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
_____       

 
    



  10 april 2002       Sid.13 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 116 
 Miljöpris 2002 
 

Erik Karlsson (s) rapporterar från juryns arbete beträffande nomineringar till årets 
miljöpris.  
 
Juryns förslag kommer att presenteras för nämnden vid sammanträdet i maj. 
Utdelning av 2002 års miljöpris är planerad till maj månad.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
_____ 
 
   



  10 april 2002       Sid.14 

 
Kommunstyrelsen  2034/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 117 
 Budgetuppföljning februari 2002 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per februari 2002  
enligt bilagda handlingar. 

 
Förvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens verksamhet (totalt) kan 
förväntas utvisa en negativ avvikelse med 0,4 mkr jämfört med budget år 2002.  
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att hemställa hos  kommunfullmäktige om utökad kommunbidragsram med 400.000 
kronor år 2002, samt  
 
att planera för en årlig kommunbidragsökning från 2003 med 550.000 kronor med 
anledning av inrättad bygglovarkitekttjänst.  
 
______ 
 
  



  10 april 2002       Sid.15 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   
 
 
 
 
 
 
 § 118 
 Personaluppföljning vid Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 

Personalsekreterare Christer Fors redogör för utförd personaluppföljning vid 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Mätperioden avser januari t o m december 2001  
och jämförelse är gjord med samma period 2000.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
_____  
    

 
 



  10 april 2002       Sid.16 

 
 
 
 
 
 
 
 § 119 
 Informationer och föredragningar 
 

a) Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om samhällsbyggnadsförvalt-
ningens arkivlokaler. Kommunarkivarien har tillskrivit förvaltningen och påtalat 
bristerna i nuvarande lokaler. Skrivelse har ställts till tekniska förvaltningen där det 
påtalats att behovet av ordentliga arkivutrymmen bör lösas innan frågan om 
föreläggande aktualiseras.    

 
b) Skrivelse har inkommit till förvaltningen från Lena Karlsson, Bränteknuva. Fråga 
ställs vilka bestämmelser som gäller beträffande bygglov och kvalitetsansvarig vid 
uppförande av dubbelgarage/snickarbod i Bränteknuva. Förvaltningschef Claes-Åke 
Kindlund informerar om ärendet och svaret som är lämnat till Lena Karlsson.   

  
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

 
att ta informationerna till dagens protokoll. 
 
_____  
 



  10 april 2002       Sid.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 § 120 
 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen. 
 
 _____ 
 



  10 april 2002       Sid.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 § 121 
 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen. 
 
 _____  
 

På grund av jäv deltar ej ordf. Gerthie Olsson (s) i beredning och beslut i detta 
ärende.      



  10 april 2002       Sid.19 

 
§ 122 
Meddelanden    

   
1. Kommunstyrelsen 2002-02-12, § 26; Planprocessen och det kommunala 

självstyret  
 
2. Kommunstyrelsen 2002-03-12, § 43; Arkivverksamheten i Karlskrona 

kommun 2001 
 

3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-19; Undantag från beträdnads-
förbud  i fågelskyddsområden i Blekinges skärgård 

 
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-25; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om delning av fastigheten Frändatorp 26:39 
i Karlskrona kommun  

 
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-25; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Skällenäs 28:35 i Karlskrona kommun 

 
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-27; Fastställande av slutliga 

villkor för tillstånd enligt miljöskyddslagen (Rosenholms övnings- och 
skjutfält) 

 
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-01; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av två en-
bostadshus på fastigheten Hålan 62:3 i Karlskrona kommun 

 
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-01; Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Hålan 62:3 i Karlskrona 
kommun 

 
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-04; Beslut om prövning enligt  

12 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL), av detaljplan för Grönadal 14:1 i 
Karlskrona kommun  

 
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-05; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Uttorp 1:77 i Karlskrona kommun 

 
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-08; Fråga om betydande miljö-

påverkan enligt 6 kap, 4§ miljöbalken (planerade turistanläggningen vid 
brofästet på Senoren) 

 
(forts.) 
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§ 122 (forts.) 
 
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-12; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, fastigheten Frändatorp 25:19 i Karlskrona kommun 

 
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-12; Undantag från beträdnads-

förbud i fågelskyddsområden i Blekinges skärgård 
 
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-19; Fråga om betydande miljö-

påverkan enligt 6 kap, 4§ miljöbalken (planerade gruppstationen om fem 
vindkraftverk á 3,5 MW vardera i Kalmarsund)  

 
15. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2002-02-27; Överklagan av Länsstyrelsens i 

Blekinge län beslut den 11 januari 2002, betr. bygglov på fastigheten 
Grenadjären 1 och 4 

 
16. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2002-02-27; Överklagan av Länsstyrelsens i 

Blekinge län beslut den 11 januari 2002, betr. avstängning av befintlig väg 
över fastigheten Hasslö 9:162 

 
17. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2002-03-08; Överklagan av Länsstyrelsens i 

Blekinge län beslut den 19 oktober 2001, betr. marklov för anordnande av 
utfart från fastigheten Västra Nättraby 6:10  

 
18. Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2002-03-13; Ansökan om tillstånd 

enligt 11 kap miljöbalken för vattenverksamhet genom anläggning av 
småbåtshamn i Lyckebyfjärden och utfyllnad på fastigheterna Karlskrona 2:1 
och Gullbernahult 1:1 i Karlskrona kommun, Blekinge län  

 
19. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2002-03-07; Överklagande i 

fråga om detaljplan för Stärkelsen 2 m fl, Lyckeby, Karlskrona kommun 
 

20. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2002-03-14; Överklagande i 
fråga om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende Sturkö-Ryd 
9:42, Karlskrona kommun 

 
21. Svenska kommunförbundet, Enkät 2002-02-20; Kommunernas försäkrings-

problematik 
 

22. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2002-03-06; angående anordnande 
av skjul (upplag) m m på fastigheten Aspö 4:316  

 
23. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2002-03-18; Samhällsbyggnads-

förvaltningens arkivlokaler 
 

 ______ 
 



  10 april 2002       Sid.21 

 
Fredrik och Ethel Fredriksson   3727/01 
Kerstin Lönnbro 
Inskrivningsmyndigheten  
Akten  
 
 
 
 § 123 
 Bristande underhåll m m på fastigheten Hasslö 6:58 
 
 Fastighetsägare: Fredrik och Ethel Fredriksson, Tångenvägen 25, 370 23 Hasslö 
 

Handlingar: Skrivelse avseende nedskräpning (2001-08-14, 2001-11-16), bilder, 
karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Enligt Plan- och Byggnadslagens kap 3 §§ 13 och 17, krävs av fastighets ägare, att 
såväl tomt som byggnader skall hållas i vårdat skick.  
 
Vid besiktning av fastigheten kunde konstateras att den, genom den mängd och på det 
sätt, som diverse byggmaterial, maskindelar, fordon med mera är placerat på tomten, 
ger ett mycket skräpigt intryck. Därmed avviker den kraftigt från hur övriga 
fastigheter i området längs Tångenvägen upplevs/sköts. 
Vidare har konstaterats att den garagebyggnad som placerats på tomtens norra del är 
behäftad med brister, då bland annat den östra gavelspetsen saknar beklädnad och 
dess portar fönsterglas. Detta förstärker också det skräpiga intrycket av fastigheten. 
Utöver detta påverkas även brandavskiljningen negativt.  
Det synes även som om fordonsrester och rivningsmaterial upplagts på den 
angränsande norra fastigheten. 

 
Sammantaget innebär detta att Plan- och Byggnadslagens krav på ordning/pryd- 
lighet enligt kap. 3 §§ 13 och 17 icke uppfylles, varför fastighetsägaren har upp-
manats att omgående, dock senast före 2002-03-15, snygga upp på fastigheten  
genom att borttaga ”rivningsmaterialet” och fordonsresterna, samt iordningställa 
garagebyggnaden genom att sätta in fönster och färdigställa gavelspetsen.  
Vid besiktning har konstaterats att inga uppsnyggningsåtgärder vidtagits. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med kap10, §§ 1,15 och 18 i Plan- och Byggnadslagen förelägga 
fastighetsägaren att omgående, dock senast sex veckor efter det att beslutet vunnit 
laga kraft, och vid vite av 10.000:- kronor, ha snyggat upp tomt och garagebyggnad 
på fastigheten i enlighet med kraven enligt kap 3 i Plan- och Byggnadslagen. Detta 
skall ske genom att borttaga byggmaterial, maskindelar, icke användbara fordon,  
samt att garaget iordningställes med beklädnad och hela fönsterglas.  
_____ 
     
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 

 



  10 april 2002       Sid.22 

 
Vanja Mattisson  5460/01 
Helene Sturefelt-Brunzell 
Akten 
 
 
 
 
 § 124 
 Nybyggnad av stuga på fastigheten Holmsjö 1:32 
 
 Sökande: Vanja Mattisson, Box 20, 370 34  HOLMSJÖ 
 

Handlingar: Ansökan (2001-10-26), ritning, situationsplan, tomtkarta, Länsstyrelsens 
beslut (2002-02-04), yttrande från granne (2002-03-20), samhällsbyggnadsförvalt-
ningens yttrande, bil A.  
 
Tidigare beslut: 2001-11-02, § 576 (delegationsbeslut).  
Beslutet har överklagats varför länsstyrelsen har beslutat upphäva detsamma och 
återförvisat det till nämnden för ny prövning.  
 
Den aktuella fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland 
annat införts en bestämmelse som begränsar den tillåtna byggarean till 120 kvm i 
huvudbyggnaden och 50 kvm i uthus. Vidare har en begränsning av tomtstorleken 
satts till 600 kvm.    
Avsikten är att uppföra en byggnad på den del av kvarteret med byggrätt, som 
avskiljts medelst ett område som ej får bebyggas (s.k. prickmark) från den norra  
delen som det redan är uppfört en huvudbyggnad på. Detta faktum innebär att fastig-
heten delats i två delar med en byggrätt på varje. Med detta i beaktande, samt att den 
minsta tomtstorleken får vara 600 kvadratmeter, blir följden att två fastigheter kan 
bildas med varsin huvudbyggnad och uthus. 
Bygglov har lämnats till att på den södra byggrätten enligt plan få uppföra en mindre 
byggnad/gäststuga cirka 5 meter från tomtgränsen mot 1:23.  
Detta beslut har överklagats till Länsstyrelsen som i beslut upphävt bygglovet, då man 
ansett att framställningen strider mot detaljplanen och att berörd sakägare skulle hörts 
innan beslut om lov.  
 
Med anledning av vad som anförts ovan har berörda sakägare å 1:23 givits tillfälle att 
yttra sig och då bland annat anfört att byggnaden är placerad så att den upplevs som 
en mur och att utsikten är förstörd varför man önskar att byggnaden flyttas. Vidare 
föreslås som alternativ att byggnaden vrids så att gaveln placeras mot söder. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att då det i sak inte anförts något nytt i ärendet, medge avvikelsen från gällande 
detaljplan då avvikelsen är att anse som ringa och därmed ej kan försvåra plan-
genomförandet, samt   
(forts.) 
 



  10 april 2002       Sid.23 

 
§ 124 (forts.) 
  
att bevilja framställningen varvid föreskrives:  
 
att  utvändigt färgval skall ske 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.  

  
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  10 april 2002       Sid.24 

 
Europolitan AB 980/02 
B o J Magnusson 
Anna Kjartansdottir  
Akten 
 
 § 125 
 Uppsättande av plank, mur m m på fastigheten Grenadjären 1 och 4 
 
 Sökande: Europolitan AB, Minervavägen 21, 371 80  KARLSKRONA  
 
 Handlingar: Ansökan (2002-02-20), ritning, situationsplan, Länsstyrelsens beslut  

(2002-01-11), skrivelser från grannar (2002-03-19 och 2002-03-21), samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A. 
 
Tidigare beslut: 2001-01-12 och 2001-01-22 (delegationsbeslut).  
 
Den aktuella fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland 
annat införts en bestämmelse, som begränsar byggrätten och där det också är 
lovpliktigt att fälla träd och ändra marknivån, mellan villakvarterets fastigheter och 
fastigheten Grenadjären 1 och 4 (Europolitan). 
Avsikten är att man nu avser fullfölja kravet enligt detaljplanen på att uppföra ett 
plank i den norra kvartersgränsen som skydd för bebyggelsen. 
Det nu aktuella förslaget som tidigare beviljats av Miljö- och Byggnadsnämnden, har 
överklagats till Länsstyrelsen, som upphävt beslutet i den del som avser plank m.m, 
då man ansett att lovet ej omfattat den vinkelstödmur som planket förankrats i. På 
grund av detta har sakägarna i villakvarteret (kv. Grenadjären 2-17) hörts, som bland 
annat anfört att man önskar bli informerade i förväg av nämnden när ytterligare 
bebyggelse avses ske på grannfastigheten. 
Vidare kan konstateras att det i princip inte har riktats kritik mot att själva planket 
uppförts. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels, 
 
att uttala att man kommer att ge berörda sakägare möjlighet att yttra sig före ev. 
beslut därest Miljö- och Byggnadsnämnden avser pröva bygglovsframställningar  
som strider mot gällande detaljplan, dels 
 
att bevilja framställningen varvid föreskrives: 
 
att  de skador på matjordstäcket och vegetationen som uppkommit norr om 
planket/muren omgående återställes / kompenseras. 
_____ 
 

 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 
 



  10 april 2002       Sid.25 

 
Nils Gustafsson 6483/01 
John-Allan Nilsson  
Akten 
 
 
 
 
 § 126 
 Nybyggnad av sjöbod på fastigheten Hasslö 2:21 
 
 Sökande: Nils Gustafsson, Aronavägen 3, 370 23  HASSLÖ 
 

Handlingar: Ansökan (2001-12-28), ritning, situationsplan, arrendekontrakt, 
orienteringskarta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där  
endast Plan och Bygglagens generella regler gäller.  
Vidare har noterats att fastigheten är 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. 
 
Avsikten är att uppföra en mindre sjöbod i en traditionell utformning på cirka 16 kvm. 
Förslaget är genom sin utformning väl anpassat till strandmiljön med bodar som är 
beläget nordost om den nu aktuella platsen.  
Inga sakägare/grannar bedömes som berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja framställningen varvid föreskrives: 
 
att  innan arbetena påbörjas skall Länsstyrelsens beslut avseende strandskyddet 
föreligga,  
 
att byggnaden placeras mer än 4,5 meter från den norra tomtgränsen, 
 
att som tomt får endast hävdas den yta som boden upptar på marken. 
 
______ 

  
 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  
 



  10 april 2002       Sid.26 

 
Sven Åke Ivarsson  4519/01 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 127 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ramdala-
Häjetorp 4:1 
 
Sökande: Sven Åke Ivarsson, Häjetorp 4, 373 02  RAMDALA 
 
Handlingar: Ansökan (2001-09-17), situationsplan, karta, grannemedgivanden (6 st), 
yttrande från sökande (2002-01-07), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
    
Tidigare beslut: 2002-01-16, § 26.  
 
Fastigheten är belägen inom ett område med en antydan till en sammanhållen 
bebyggelse där endast Plan och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland  
annat innebär att en ev. förtätning bör ske med stöd av en detaljplan för området. 
Enligt den gällande kommunöversikten har ett angränsande område utlagts som ett 
område av Riksintresse för kulturminnesvården. 
 
Avsikten är att bebygga en högt placerad ”lövholme” i det öppna jordbruksland-
skapet. Denna holme, bedömes ha stor betydelse både som läbildare åt den bebyg-
gelsegrupp som är placerad omedelbart söder om den föreslagna byggplatsen, men 
också för djurlivet på platsen.  
Vidare har noterats, att en byggnad skulle dominera så stort och dominant på platsen, 
att de kulturhistoriska och de estetiska värdena bedömes bli förstörda i en sådan 
omfattning att kraven enligt Plan- och Byggnadslagen, på att all bebyggelse skall 
placeras där den är bäst lämpad, icke kan anses uppnås. 
 
Sökanden har i yttrande bland annat anfört att byggnaden inte stör i landskapet. Med 
anledning av detta och avdelningens negativa beslutsförslag, har nämnden efter sitt 
arbetsutskotts besök på platsen återremitterat ärendet, för att finna en ny tomt. 
Samråd har skett på platsen med sökanden varvid överenskommelse träffades om att 
ansökan skulle revideras till att avse ett läge cirka 20 meter norr om fastigheten 
Häjetorp 2:6, ett läge som i princip bedömes överensstämma med det läge som 
berörda grannar tidigare har godtagit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja framställningen, då den nu bedömes överensstämma med intentionerna i 
Miljö- och Byggnadsnämndens tidigare beslut, varvid föreskrives: 
 (forts.) 
 
 



  10 april 2002       Sid.27 

 
§ 127 (forts.) 
 
att  den tillkommande byggnaden placeras cirka 20 meter norr om fastigheten 
Häjetorp 2:6, 
 
att  innan bygglov sökes skall godkännande av en enskild avloppsanläggning 
föreligga, 
 
att byggnadens 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. 
 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 

 



  10 april 2002       Sid.28 

 
Klaes-Göran Åkeson 4246/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 128 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 33:1 
 
 Sökande: Klaes-Göran Åkeson, Gängletorp 15, 373 02  RAMDALA 
 

Handlingar: Ansökan (2001-09-11), situationsplan, karta, skrivelse från sökande 
(2001-09-11), skrivelse från Blekinge museum, yttrande från sökande (2002-01-25), 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Tidigare beslut: 13 mars 2002, § 92. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 3 april 2002 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 en detaljplan för området. Enligt gällande 
kommunöversikt har området utlagts som ett område med riksintresse för det rörliga 
friluftslivet och där man också hävdar vikten av att det öppna betes/haglandskapet 
består. 
Förslaget berörs av förordnande för skydd av landskapsbilden enligt §19 natur-
vårdslagen i dess äldre lydelse och cirka 100 meter från de föreslagna byggnads-
områdena finns registrerade fornlämningar.  
 
Vid granskningen av ärendet och efter besök på platsen har bland annat kunnat 
noteras att man avser uppföra byggnaderna delvis inom ett område, som är högt 
beläget och beväxt med hög slyskog men också placerat i det öppna betes/hagland-
skapet. Området avgränsas i sydväst av mycket prydliga/värdefulla stenmurar.  
Vidare har noterats att risk för förhöjda radonvärden kan förekomma i området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen  
och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig.  
Detta har sökanden utnyttjat och då bland annat anfört att ansökan nu skall uppfattas 
som en ”varsam komplettering av befintliga bybildningar” på det norra skiftet då 
nämnden ej godtagit en detaljplaneläggning av det södra. Vidare påtalas att fägatan 
icke blir berörd.  
Utöver detta har noterats att Blekinge Museum har kritiska synpunkter på den 
föreslagna lokaliseringen då kontakt saknas med byn. 
 
(forts.) 
 



  10 april 2002       Sid.29 

 
 
§ 128 (forts.) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels   
 
att då det i sak ej tillförts ärendet något nytt avstyrka framställningen då den ej 
överensstämmer med Plan- och Byggnadslagens intentioner enligt kap 2 och  5,  
att mark skall användas till det den är bäst lämpad för, vilket i detta fall innebär att  
platsen skall förbli allemansrättsligt tillgänglig ur såväl landskapsbilds som ur  
kulturminnesvårdens synpunkt, något som också hävdas i den gällande kommun- 
översikten, dels   
 
att uppdra till förvaltningschefen att ta upp en diskussion med sökanden för att finna 
en alternativ placering närmare befintlig bybildning.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 



  10 april 2002       Sid.30 

 
Göran Jephson   461/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 129 

Förhandsbesked för nybyggnad av tre till fyra enbostadshus på fastigheten 
Trantorp 3:1 
 
Sökande: Göran Jephson, Trantorps Gård, 371 91  KARLSKRONA  
 
Handlingar: Ansökan (2002-02-01), situationsplan, karta, skrivelse från sökande 
(2002-02-01), 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 som bedömes ha en stor omgivningspåverkan och vad marken bäst 
användes till, sett ur ett allmänt perspektiv, skall prövas via detaljplan. Detta gäller 
bland annat för sådana områden/platser där det råder stor efterfrågan på tomtmark. 
Enligt gällande kommunöversikt har området utlagts som ett blivande utvecklings-
område för bebyggelse.  
 
Avsikten är att uppföra en smärre bebyggelsegrupp på en plats där Miljö- och 
Byggnadsnämnden tidigare avslagit en lokalisering och har haft ett flertal 
”planförfrågningar” i trakten. 
En ny utfart till väg 679 planeras, vilket bland annat förutsätter väghållarens 
medgivande. Vidare har noterats att man avser lösa vatten och avloppsfrågan på 
platsen, en lösning som enligt miljöinspektionen inte kan godtagas utan att en VA-
utredning först föreligger. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen och 
därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden ej utnyttjat.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att då det i sak inte anförts något nytt i ärendet, avslå framställningen med hänvisning 
till att den ej överensstämmer med intentionerna i Plan och Bygglagens kap 2 och 5, 
vari det bl.a. stadgas att all förtätning, i synnerhet där det råder stor efterfrågan på 
tomtmark, skall ske med stöd av en detaljplan för området så att bland annat VA-
frågan kan lösas på ett varaktigt och miljöriktigt sätt.  
 
_____     
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 
 



  10 april 2002       Sid.31 

 
Laila och Leif Olsson   3402/01 
Akten    6422/01 
 
 
 
 
 
 § 130 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt ansökan om enskild 

avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Uttorp 1:94, 
 del av  
 
 Sökande: Laila och Leif Olsson, Ölandsgatan 21 E, 371 33  KARLSKRONA  
 
 Handlingar: Ansökan om förhandsbesked (2001-07-10), ansökan om enskild 

avloppsanläggning (2001-12-20), situationsplan, karta, yttrande från sökande  
 (2002-02-07), yttrande från miljöinspektör (2002-01-10), yttrande från 

byggnadsinspektör (2002-02-21).  
 
 Tidigare beslut: 13 februari 2002, § 36 och 13 mars 2002 § 95.  
 
 Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 3 april 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 förtät-
ning och vad marken bäst skall användas till skall prövas via en detaljplan för 
området. Enligt gällande kommunöversikt har området utlagts som ett område av 
riksintresse för det rörliga friluftslivet. Utöver detta har det i kommunöversikten 
påtalats behovet av att tillkommande bebyggelse skall tillkomma via detaljplane-
läggning och med gemensamma  VA-lösningar. 
 
Avsikten är att uppföra en byggnad på en öppen plats med ett mycket magert mat-
jordstäcke, vilket bland annat medfört att miljöavdelningen icke har kunnat medge  
att en enskild avloppsanläggning anordnas.  
Vid granskningen av ärendet i övrigt har kunnat noteras att tomtplatsen är belägen 
inom ett område som klassats som riskområde vad gäller radonförekomst.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen och 
därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Sökanden har i ett omfattande yttrande 
över vad som tillförts ärendet bland annat anfört, att VA- sanering bör ske av kom-
munen och inte av en enskild, vidare framförs synpunkter på det rörliga friluftslivet 
med tillhörande markbehov. Utöver detta föreslås att en markbädd anlägges med en 
cirka höjd på 1,4 meter för att lösa avloppet. 
 
(forts.) 
 
 
 



  10 april 2002       Sid.32 

 
§ 130 (forts.) 
 
På fastigheten har 1993 ansökts om bygglov för fritidshus vilket både byggnads-
nämnd och miljö- och hälsoskyddsnämnd avstyrkt. Ansökan överklagades till 
Länsstyrelse och Regeringsrätt vilka båda lämnade överklagandet utan bifall.    
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels  
 
att avslå framställningen då det i sak inte tillförts ärendet något nytt av sökanden, och 
då den ej överensstämmer med intentionerna i Plan- och Byggnadslagens kap 2 och 5, 
vari bland annat stadgas, att all förtätning och vad marken bäst skall användas till sett  
ur ett allmänt perspektiv prövas av kommun via en detaljplaneläggning och med 
hänvisning till att ingen förändring av förutsättningarna skett sedan tidigare prövning i 
Regeringsrätten, dels    
 
att avslå ansökan om enskild avloppsanläggning för planerad nybyggnation på del av 
fastigheten Uttorp 1:94, med hänsyn till att förutsättning för infiltration saknas inom 
fastigheten, samt  
 
att en etablering under ovanstående förhållande inte uppfyller Miljöbalkens 1 kap 1 § 
eller 2 kap 4 §.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.     



  10 april 2002       Sid.33 

 
Akten  5783/01 

 
 
 
 
 
 
§ 131 
Bygglov för nybyggnad av affärshus/stormarknad på fastigheten Lyckå 1:1,                       
”Stentomten” i Lyckeby  
 
Byggnadsinspektör Lars Löwenadler informerar om lämnat bygglov på rubr. 
fastighet. Bygglovet är lämnat 2002-03-25, § 183 (delegation) och förenat med  
vissa villkor. 
 
Fastigheten ligger inom en ny lagakraftvunnen detaljplan och avsikten är att uppföra 
en byggnad med en byggarea om cirka 10 000 kvm.  
 
Vid granskningen av ärendet har bland annat kunnat noteras att förslaget kan inne-
bära stora förändringar av vattenföringen i området, varför det krävs att dessa fråge-
ställningar ägnas speciell omsorg vid upprättande av kontrollplanen för projektet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
_____  
 
 



  10 april 2002       Sid.34 

 
Kurt Johansson     458/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 132 

Yttrande till länsrätten i Blekinge län angående anordnande av upplag på 
fastigheten Aspö 4:316. Länsrättens mål nr 252-02, rotel nr 2    
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2001-10-10, § 405,  
att avskriva ärendet från vidare handläggning då upplaget sannolikt funnits på  
platsen i mer än tio år. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att efter att tagit del av vad som ytterligare framkommit i ärendet, vidhålla sitt 
tidigare beslut att avskriva ärendet.  
 
_____   
       
   
 



  10 april 2002       Sid.35 

 
Jan Johansson 306/02 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket  
Lantmäterimyndigheten  
Akten 
 
 § 133 
 Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sturkö-Bredavik 21:37 
 
 Sökande: Jan Johansson, Jannes stig 7, 780 67  SÄLEN  
 

Handlingar: Ansökan (2002-01-18), ritning, kontrollplan, situationsplan, karta, 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Fastigheten är belägen på Sturkös sydvästra del. För området gäller strandskydds-
bestämmelser enligt miljöbalken kap. 7 § 16 samt 19 § NVL i dess äldre lydelse till 
skydd för landskapsbilden. 
 
Avsikten är att på rubricerad fastighet riva ett befintligt bostadshus och på samma 
plats uppför ett nytt bostadshus med en yta av 112 m2 . 
 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan om bygglov, men har 
inte haft några erinringar.  
 
Länsstyrelsen har genom beslut delegerat dispensbefogenheten för strandskyddet till 
miljö- och byggnadsnämnden på för bostadsändamål ianspråktagen tomt som är 
mindre än 3000 m2 . Arealen för fastigheten Sturkö-Bredavik uppgår till 1612 m2, och 
den är i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål. 
 
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts, lämna dispens från miljöbalken kap. 7  
§ 16 för nybyggnad av bostadshus enligt gällande delegationsbestämmelser, samt  
 
att bevilja bygglov med villkor:  
 
att länsstyrelsens tillstånd till skydd för landskapsbilden 19 § NVL skall föreligga 
före byggstart, 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.  

 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  10 april 2002       Sid.36 

 
Agneta Palén  6216/01 
Britt och Jan-Åke Faming 
Akten 
 
 § 134 
 Flyttning av befintlig sommarstuga på fastigheten Fäjö 1:132 
 
 Sökande: Agneta Palén, Fäjö 280 F, 371 94  LYCKEBY 
 
 Handlingar: Ansökan (2001-12-06), situationsplan, fotografier, karta, yttrande från 

granne (2002-03-05), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 

Ansökan avser att flytta ett på rubricerad fastighet befintligt hus. Byggnaden som  
är c:a 7 meter lång och c:a 3,5 meter bred, är tänkt att placeras i anslutning till ett 
befintligt förråd på tomten, parallellt med och  c:a 1 meter från tomtgränsen mot 
fastigheten Fäjö 1:135. Platsen ligger inom samlad bebyggelse. Avståndet mellan den 
sökta byggnadens placering på fastigheten Fäjö 1:132 och bostadshuset på fastigheten 
Fäjö 1:135 kommer enligt situationsplanen i ärendet bli c:a 14 meter. 
Berörd granne fastigheten Fäjö 1:135, har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan 
och har inkommit med en skrivelse se bilaga 1, där grannen motsätter sig en byggnad 
som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.   
I Plan och Bygglagen 3 kap 2 § föreskrivs att byggnader skall placeras och utformas 
så att de eller deras avsedda användning bl a inte medför betydande olägenheter för 
omgivningen. Bland de övriga förhållanden som skall beaktas är t. ex. olägenheter för 
grannar i form av skymd sikt eller sämre ljusförhållanden. 
Med hänsyn till de allmänna lämplighetskrav som skall uppfyllas enligt Plan- och 
Bygglagen och områdets karaktär och bebyggelseförhållande i övrigt, bedöms den 
sökta placeringen inte medföra betydande olägenheter för omgivningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att tillstyrka ansökan om bygglov med villkor: 
 
att utstakning av byggnaden skall utföras av någon med erforderlig kompetens enligt 
mätningskungörelsen ( 1974:339 ). 
 
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och då 
de avslutats 
 
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en beskriv-
ning av projektets art och omfattning, inlämnas 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  

 



  10 april 2002       Sid.37 

 
Bengt Gustafsson 153/02 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 135 
  Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hästholmen 1:80  
 
  Sökande: Bengt Gustafsson, Tersmedens väg 2 B, 371 42  KARLSKRONA  
 

Handlingar: Ansökan (2002-01-10), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivan-
den, protokoll från inventering av avloppsanläggning, samhällsbyggnadsförvalt-
ningens yttrande, bil A. 
 
Fastigheten är belägen på Hästholmens sydöstra del. Området omfattas av strand-
skyddsbestämmelser enligt 7 kap. miljöbalken samt av 19 § NVL i dess äldre lydelse 
till skydd för landskapsbilden. 
Avsikten är att på rubricerad fastighet, inom redan etablerad bebyggelse, uppföra ett 
nytt bostadshus, riva ett mindre uthus samt flytta ett båtmanstorp.   
Mot bakgrund av de allmänna lämplighetskrav, bedöms den sökta åtgärden uppfylla 
kraven i 2 kap. PBL, och får anses utgöra en komplettering av den befintliga bebyg-
gelsen på fastigheten. 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över framställningen, men har inte 
haft några erinringar.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrka ansökan om bygglov med 
villkor: 
 
att sökanden erhåller dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 
kap. 7 § 16. 
 
att länsstyrelsens tillstånd till skydd för landskapsbilden 19 § NVL skall föreligga 
före byggstart,  
 
att byggnadens läge, färg och utformning sker i samråd innan bygglov medges,  
  
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och då 
de avslutats. 
_____ 

  
 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.  



  10 april 2002       Sid.38 

 
Erland Stenbrott  347/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 136 
 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Sanda 1:139 
 
 Sökande: Erland Stenbrott, Notvägen 1, 370 43  STURKÖ 
 
 Handlingar: Ansökan (2002-01-24), ritning, situationsplan, karta, yttranden från 

grannar (4 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A. 
 

Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Avsikten är att bygga på ett tornrum på 
den sydvästra delen av bostadshuset enligt ingivna handlingar.  
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, och där har ägarna till 
fastigheterna Sanda 1:134, Sanda 1:140, Sanda 1:197 och Sanda 1:129  inkommit 
med yttranden.   
Av ovan nämnda yttranden framgår, att man motsätter sig byggandet av tornrummet, 
som skulle öka insynen över deras fastigheter ännu mera än vad som är fallet idag. 
 
I Plan- och Bygglagen 3 kap 2 § föreskrivs att byggnader skall placeras och utformas 
så att de eller deras avsedda användning bl. a. inte medför betydande olägenheter för 
omgivningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till ovan anförda avslå ansökan som avser påbyggnad av tornrum. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
  
 
 
  
 
 
 



  10 april 2002       Sid.39 

 
Gösta Egnér   776/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 137 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Jämjö-Torp 1:22 
 
 Ärendet återremiteras till förvaltningen för ytterligare beredning.  
 
 _____  
  



  10 april 2002       Sid.40 

 
Bildväxlarna  2554/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 138 
 Tillfälligt lov (10 år) för uppsättande av skylt på fastigheten Karlskrona 5:17 
 
 Sökande: Bildväxlarna, Marie Lundin, Kaggensgatan 17, 1 tr, 392 32  KALMAR 
 
 Handlingar: Ansökan (2002-03-28), situationsplan, beskrivning, foto, samhälls-

byggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
 Gällande detaljplan för området anger allmän plats, park.  
 
 Förslaget följer de rekommendationer som lämnades av byggnadsnämnden 1993-11-

10, § 536, angående skyltning på Österleden. I beslutet anges två platser som lämpliga 
för ljustavlor med växlande budskap där aktuellt förslag avser en av platserna.  

 
 Förutsättningar att bevilja lov för tillfällig åtgärd i strid mot gällande detaljplan 

föreligger. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att bevilja lov för tillfällig åtgärd i 10 år varvid föreskrives:  
 
 att markupplåtelseavtal föreligger med Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen 

innan byggstart, 
 
 att den exakta placeringen sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen  
  
 att belysningen utformas så att det inte uppstår störningar för trafiken,  
 
 att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en 

beskrivning av projektets art och omfattning, inlämnas till samhällsbyggnadsför-
valtningen, samt  

 
 att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen  då arbetet påbörjas och då 

det avslutats. 
 
 ______ 
 
 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.  



  10 april 2002       Sid.41 

 
 

Henrik Staerner och Pernilla Samuelsson  1859/02 
Börje och Siv Nilsson  
Akten 
 
 § 139 
 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Fredriksdal 8:201 
 

Sökande: Henrik Staerner och Pernilla Samuelsson, Södra Parkvägen 10, 370 24  
NÄTTRABY  
 
Handlingar: Ansökan (2002-03-08), ritning, situationsplan, karta, grannemed- 
givande (2 st), negativt yttrande från granne (2002-03-25),  samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande, bil A, miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts  
protokoll 2002-04-03, § 107.  
   
Tidigare beslut: 3 april 2002, § 107 (au) 
 
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts en 
bestämmelse som begränsar den tillåtna byggnadsarean till 125 kvm i huvudbyggna-
den. Avsikten är nu att bygga till bostadsbyggnaden med 6 kvm. Den sammanlagda 
byggnadsarean kommer efter ombyggnaden att uppgå till 154 kvm.  
Bostadsanpassningsbidrag har sökts för åtgärden.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit arbetsutskottet att avslå framställ-
ningen då den föreslagna byggnadsarean överskrides i sådan omfattning att 
avvikelsen ej kan tillstyrkas.       
     
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 april 2002, § 107 föreslagit miljö- 
och byggnadsnämnden besluta  
 
att då särskilda skäl föreligger, medge avvikelsen från gällande detaljplan avseende 
tillåten byggnadsarea, då man anser att ett genomförande av planen ej försvåras, samt  
 
att bevilja bygglov med villkor 
 
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och då 
de avslutats. 
 
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.  
 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 
 



  10 april 2002       Sid.42 

 
Erik Karlsson  
Kommunledningsförvaltningen 
Lyckebyåns Vattenförbund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 § 140 
 Val av representant i Lyckebyåns Vattenförbund 
 
 Miljö- och byggnadsnämndens representant i Lyckebyåns Vattenförbund har tidigare 

varit Magnus Johansson (s). 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att till ny representant i Lyckebyåns Vattenförbund, efter Magnus Johansson (s),  utse 

Erik Karlsson (s).  
 
 ______ 
  



  10 april 2002       Sid.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 § 141 
 Övriga frågor 
 
 Carl-Göran Svensson (m) ställer fråga beträffande tidigare ärende i nämnden 

avseende ändring av detaljplan för torgveranda, ansluten till Magistraten 16 på 
Stortorget. Ärendet utgick från dagordningen den 13 mars 2002. Ordföranden  

 redogör för en träff med ägarna, vilka står inför en förändring av verksamheten,  
 och vill avvakta med ärendet tills vidare.  
 
 Ulla Ohlsson (s) tar ånyo upp problemet med nedskräpningen vid bron, Augerums 

kvarn. Bör åtgärdas med hög prioritet.  
 
 Byggnadsinspektör Lars Löwenadler informerar från besiktning som gjorts med 

anledning av artikel i pressen om fallfärdig lada/ödetorp i Strömsberg. Byggnaden  
 är belägen cirka 600 meter in i skogen. Fastighetsägaren tillskrives.  
 
 Tommy Rönn (v) ställer fråga om Lars-Erics Asps bygge på Saltö. Är det ett 

permanent boende eller bara ämnat för övernattning? Svartbygge? Byggupplag i 
grönområdet? Byggnadsinspektör Lars Löwenadler får i uppdrag att undersöka.  

 
 Efter sammanträdet görs studiebesök på Bubbetorps Avfallsanläggning där v d Jan 

Svensson, Affärsverken AB, informerar om anläggningen.  
 
 _____ 
 
       
 
 
  

 
 
 
 
  
   



   
   15 maj 2002 Sid.1 

 
 
 
 
 
Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 15 maj 2002 
 
§ 146 Detaljplan för Gullberna Park, etapp 2, del av Gullbernahult 1 
§ 147   Detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av Karlskrona 2:1 m fl 
§ 148 Detaljplaneförfrågan samt förfrågan om samråd avs Annebo 8 m f, Karlskrona kommun, 

Blekinge län  
§ 149 Remissvar; Förslag till Marknadsplan för BlekingeTrafiken AB 2003-2005 
§ 150 Pågående planer 
§ 151 Installation av vattentoalett på fastigheten Björkenäs 11:18 
§ 152 Principiellt ställningstagande ang. VA-strategi för västra Aspö 
§ 153 Miljöpris 2002 
§ 154 Informationer och föredragningar 
§ 155 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet  
§ 156 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
§ 157 Meddelanden  
§ 158 Nybyggnad av klubbstuga på fastigheten Aspö 4:203 
§ 159 Uppsättande av ”villavagn” för en tid av ett år på fastigheten Aspö 16:3 
§ 160 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, två alternativ, på fastigheten Aspö 24:1 och 

5:133  
§ 161 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Hasslö 9:42 
§ 162 Nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Inglatorp 1:4 
§ 163 Tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Fjärdsjömåla 1:49 
§ 164 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Jämjö-Torp 1:22 
§ 165 Nybyggnad av växthus och växtbod på Lyckeby koloniområde (Carlandraområdet)  
§ 166 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Lösen 1:38 
§ 167 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skäggdoppingen 4 
§ 168 Nybyggnad av sjöbod på fastigheten Stenshamn 1:2 
§ 169 Tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Torstäva 14:2, tomt nr 3 
§ 170 Tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Torstäva 14:2, tomt nr 75 
§ 171 Förfrågan om bygglov för kompletterande ridhus vid Lyckå ridklubbs anläggning i Vedeby  
§ 172 Belysning, parkering och byggnader Grenadjären (Europolitan/Vodafone) 
§ 173 Övriga frågor       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   15 maj 2002 Sid.2 

 
 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen  
  den 15 maj 2002, kl 08.30 – 14.00. 
  Sammanträdet ajourneras kl. 9.25–9.40 och kl. 11.00-13.00. 
  Beslutssammanträde kl. 13.00 – 14.00.     
  
Beslutande Ordförande Erik Karlsson (s)         
 Ledamöter  Ewy Svensson (s) 
  Gert Olsson (s) 
  Bengt Fröberg (m) 

 Karin Brunsberg  (m)  
  Kurt Lindman (v)   
  Lars-Ove Carlsson (kd) från  kl 13.00 
  Magnus Larsson (c) 
    
Tjänstgörande ersättare Ulla Ohlsson (s) 
  Christina Olausson (m) 
  Tommy Rönn (v) 
  Roger Öhman (s) från kl. 13.00 
  Tommy Olsson till kl 13.00 
  Eva Röder (fp) 
 
Övriga närvarande ersättare Erik Gisslén (m)  
  Tommy Olsson (kd) från kl. 13.00  
   
Tjänstemän Kenneth Gyllensting, t f förvaltningschef    
 Kerstin Johansson, planarkitekt, § 147  
 Lars Löwenadler, bygglovhandläggare  
 Leif Larsson, bygglovarkitekt  
 Bo Karlson, miljöinspektör, §§ 152, 154   
 Lotta Johansson, miljöhandläggare, § 154 
 Jan Pettersson, ornitolog, § 154 
 Staffan Nicklasson, repr. Vindkompaniet AB, § 154  
 Carl-Eric Carlsson, förvaltningsingenjör, § 154  
 Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten  
 Birgitta Larsson, sekr.  
       
Utses att justera  Kurt Lindman                 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 23 maj 2002   
   kl. 12.00.                    
 
 
 
 
 
 
 



   
   15 maj 2002 Sid.3 

 
Underskrifter  
Sekreterare …………………………………….. §§ 146 – 173  
 Birgitta Larsson                                                      
 
Ordförande …………………………………… 
 Erik Karlsson   
  
Justerare …………………………………….   
   Kurt Lindman                     
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 23 maj 2002 anslagits på kommunens anslagstavla, 
intygar i tjänsten: 
 
Birgitta Larsson  
 
  



   
   15 maj 2002 Sid.4 

 
LB-Hus AB  255/02  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  2548/99 
  
  
 
 
 
 § 146 
 Detaljplan för Gullberna Park, etapp 2, del av Gullbernahult 1  
 

LB-Hus har för avsikt att uppföra bostäder inom Gullberna Park. För aktuellt  
område gäller detaljplan som vann laga kraft den 20 november 2001. LB-Hus  
har ansökt om bygglov för dels en etapp 1 som omfattar större delen av området,  
dels en etapp 2 som omfattar en radhuslänga i områdets södra del. Etapp 1 avses  
bebyggas i enlighet med gällande detaljplan. För etapp 2 erfordras en planändring  
då LB-Hus önskar öka exploateringsgraden.  
 
Gällande detaljplan anger radhus i en våning med inredd vind och en öppen carport. 
Önskemålet är att uppföra radhusen i två våningar med inredd vind samt att utöka  
området för biluppställning/carport på bekostnad av område för småbåtshamn.  
Antalet parkeringsplatser behöver utökas eftersom högre hus möjliggör fler bostäder.           
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 april 2002 lämnat förslag till beslut,  
bil A. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detalj- 
plan att handläggas med enkelt planförfarande för Gullberna Park, etapp 2, del  
av Gullbernahult 1.  
 
_____    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   15 maj 2002 Sid.5 

 
Fastighetsutskottet 3373/02   
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 147 

Detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av Karlskrona 2:1 m fl  
 
Övergripande plan för Pottholmen har varit föremål för samråd under perioden  
20  oktober  t o m 20 december 2001. Kommunstyrelsens fastighetsutskott be- 
slutade den 5 april 2002, § 6, att godkänna den övergripande planen att utgöra 
planprogram för fortsatt detaljplanearbete samt att uppdra till miljö- och bygg-
nadsnämnden att påbörja detaljplanearbetet avseende etapp 1 enligt planprogram  
för projekt Pottholmen.     
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 juli 1998, § 190 om planuppdrag för 
området runt SJ:s  gamla lokstallar. Planområdet avgränsades i öster av spårområdet,  
i norr av ”Brohålan”, i väster av Borgmästarefjärden och i söder av brandstationen  
och utgör en del av det nu aktuella planområdet. 
 
Planarkitekt Kerstin Johansson redogör för ärendet och förslag till beslut, bil A. 
 
Yrkanden  
Bengt Fröberg (m) yrkar tillägg i förslaget med att inom området upprättas cykelbana  
som får en tidig kontakt med Österleden.  
 
Karin Brunsberg (m) yrkar att busstrafiken får sträckningen runt Stortorget i stället för 
Hoglands Park. Hänvisar till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över Blekinge-
Trafikens förslag till Marknadsplan 2003-2005.   
 
Kurt Lindman (v) yrkar att få till protokollet att projektet bör inledas med etapp 3.   
 
Propositioner och beslut 
Nämnden enas om att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.  
Ordföranden ställer därefter proposition på de av Bengt Fröberg (m) och Karin  
Brunsberg (m) gjorda tilläggsyrkandena och finner att nämnden beslutar anta båda 
förslagen.  
Ordföranden ställer därefter proposition på Kurt Lindmans (v) yrkande till protokollet  
och finner att nämnden godtar detta.  
     
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Pottholmen, etapp 1 enligt planprogrammet, ”Övergripande plan för Pottholmen 5 april 
2002” 
(forts.) 
 



   
   15 maj 2002 Sid.6 

 
§ 147 (forts.) 
 
att tillägga till förslaget  

• att inom området upprättas cykelbanor som får en tidig förbindelse med  
 Österleden 

• att busstrafiken får en sträckning runt Stortorget, samt  
 
att ta till protokollet Kurt Lindmans (v) uttalande att projektet bör inledas med  
etapp 3.      
 
_____    
 
 
 



   
   15 maj 2002 Sid.7 

 
Tekniska förvaltningen   3288/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 148 
 Detaljplaneförfrågan samt förfrågan om samråd avseende Annebo 8 m fl, 

Karlskrona kommun, Blekinge län   
 
 Tekniska förvaltningen har inkommit med en begäran om ändring av del av  
 gällande detaljplan för aktuellt område.  
 
 Anledningen till den begärda ändringen är att Fastighetsbolaget PBA AB avser  
 förvärva gatumarken vid Trädgårdsmästarevägen, norra delen av Karlskrona 5:11. 
 Detta erfordrar att  detaljplanen ändras till kvartersmark.  
 
 För fastigheten Annebo 8 och del av Karlskrona 5:11 gäller detaljplan fastställd  
 16 maj 1968. Ny detaljplan innebär ingen annan förändring av gällande detaljplan  
 än att huvudmannaskapet för denna del av fastigheten Annebo 8 och del av  
 Karlskrona 5:11 ändras och att denna del av planen övergår i kvartersmark.  
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 april 2002 upprättat förslag till beslut,  
 bil A.  
 
 Planförslaget föreslås genomföras med enkelt planförfarande. 
      
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan  
samt genomföra samråd avseende Annebo 8 m fl.  
 
_____ 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  
 
 
        



   
   15 maj 2002 Sid.8 

  
Kommunstyrelsen (KS 2002.181.107) 2922/02 
BlekingeTrafiken AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 § 149 

Remissvar; Förslag till Marknadsplan för BlekingeTrafiken AB  
2003-2005   
 
BlekingeTrafiken skall enligt avtal årligen fastställa en marknadsplan som  
ska utgöra en samordnad plan för trafik och ekonomi.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har erhållit förslaget till Marknadsplan för  
yttrande.  
 
Under det senaste året har verksamheten utsatts för kritik avseende kvaliteten  
inom färdtjänst och sjukresor i samband med introduktionen av Närtrafiken  
samt kundservice och kvalitet inom tågtrafiken. Gällande avtal ger entrepre- 
nören en stor möjlighet till påverkan. Den mer marknadsmässiga trafiken ger  
ett minskat trafikutbud på landsbygden samt ett ökat utbud mellan huvud- 
orterna i kommunen och inom stadstrafiken, främst i Karlskrona. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2 maj 2002 lämnat förslag till ytt- 
rande, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att tillställa kommunstyrelsen yttrande enligt bilaga.     
_____  
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   15 maj 2002 Sid.9 

 
Fastighetsutskottet     
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 150 

Pågående planer 
 
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.  
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att ta informationen till dagens protokoll.   
 
_____ 
 

 



   
   15 maj 2002 Sid.10 

 
Fredrik Lundin  2418/02 
Akten  
 
 
 
 
 
 § 151 
 Installation av vattentoalett på fastigheten Björkenäs 11:18 
  

Fredrik Lundin har inkommit med ansökan om installation av vattentoalett  
och Aquatron på rubr. fastighet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har avstyrkt framställningen med hänvisning  
till byggnadsplanen och att avloppsfrågan i ett förtätat område som detta måste  
lösas i ett större sammanhang. Sökanden önskar dock få ärendet prövat i miljö-  
och byggnadsnämnden.  
 
Miljöinspektör Bo Karlson redogör för ärendet och förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse och med stöd av 
miljöbalken 26 kap 9 § avslå ansökan om nyanläggning av enskilt avlopp och 
vattentoalett för fastigheten Björkenäs 11:18,  
 
att som motivering dels hänvisa till gällande planbestämmelser för området och  
dels nödvändigheten av att en VA-plan tas fram, som möjliggör en långsiktigt  
hållbar avloppslösning för samtliga boende inom planområdet i enlighet med 
Miljöbalkens intentioner i 2 kap §§ 3 och 4, samt  
 
att vidare rekommendera sökanden att ta kontakt med styrelsen för planom- 
rådet och där initiera frågan om att en VA-plan tas fram.  
 
_____ 
     
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen   
 
 
   
  



   
   15 maj 2002 Sid.11 

 
Ove Andersson   2907/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 152 

Principiellt ställningstagande ang. VA-strategi för Västra Aspö  
 
Ove Andersson har kontaktat samhällsbyggnadsförvaltningen för att efter- 
höra möjligheten att få anlägga enskild avloppsanläggning med ansluten  
vattentoalett på fastigheten Aspö 2:57. 
 
Den aktuella fastigheten ligger inom den förtätade delen av Västra Aspö.  
Inom området som omfattar en yta av ca 60 ha, finns uppskattningsvis ett  
70-tal hus i dagsläget. Till detta kommer ett antal avstyckade men ännu ej  
bebyggda fastigheter. Avloppslösningarna bygger i dagsläget på enskilda 
avloppsanläggningar och flera av dessa har ansluten vattentoalett. I samband  
med saneringen på Östra Aspö diskuterades även avloppsutbyggnad på denna  
del av Aspö som ett angeläget saneringsområde. Eftersom överledning till östra  
delen bedömdes som alltför kostsam bedömdes att inom denna del av ön skulle 
avloppsfrågan lösas med ett mindre lokalt reningsverk.  
 
Ett flertal ansökningar om nyanläggning av avlopp är att vänta inom det aktuella 
området, likaså anmälningar om förbättring av äldre avlopp. 
 
Miljöinspektör Bo Karlson redogör för ärendet och förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut i frågan efter utförda redaktio- 
nella ändringar i yttrandet.   
 
_____ 
 
     



   
   15 maj 2002 Sid.12 

 
Bo Svensson   2548/02 
Sofia Stjernlöf 
Anders Andersson  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 § 153 
 Miljöpris 2002 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse miljöpristagare 2002.  
 
Vid ansökningstidens utgång har 5 förslag inkommit.  
 
Ordförande Erik Karlsson redogör för juryns motivering, bil A, att utse  
”Grönsaker direkt” till pristagare för Karlskrona kommuns miljöpris 2002.  
Gruppen består av Anders Andersson, Sofia Stjernlöf och Bo Svensson,  
vilka arbetar med ekologiskt närodlade produkter för en lokal marknad. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med juryns förslag låta Anders Andersson, Sofia Stjernlöf  
och Bo Svensson dela på 2002 års miljöpris.  
 
_____ 
 



   
   15 maj 2002 Sid.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 § 154 
 Informationer och föredragningar 
 

a) Miljöinspektör Lotta Johansson, ornitolog Jan Pettersson och Staffan  
Nicklasson, representant från Vindkompaniet AB, ger en redovisning av första 
kontrollprogrammet om effekterna av etablerade vindkraftverk vid Yttre Stengrund.     

 
b) Byggnadsinspektör Lars Löwenadler redogör för vidtagna åtgärder beträffande  
nedskräpning vid Augerums kvarn. Området är nu uppsnyggat varför ärendet 
avskrives från vidare handläggning.  
 
c) Byggnadsinspektör Lars Löwenadler informerar om utförd besiktning vid Asps 
anläggning på Saltö. Nämnden uppdrar till förvaltningen att inkomma med förslag till 
åtgärder till nästa sammanträde.  
 
d) Miljöinspektör Bo Karlson informerar om beslutat föreläggande för ägarna till 
fastigheten Nättleryd 1:44. Vid besiktning konstateras att några åtgärder ej är 
vidtagna, varför stämningsansökan kommer att överlämnas till miljödomstolen.  
 
e) Förvaltningsingenjör Carl-Eric Carlsson visar en sammanställning över intäkter för 
den obligatoriska ventilationskontrollen, åren 1992-2001. 
 

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



   
   15 maj 2002 Sid.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 § 155 
 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen. 
 
 _____ 
 



   
   15 maj 2002 Sid.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 § 156 
 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen. 
 
 _____  
 

  



   
   15 maj 2002 Sid.16 

 
§ 157 
Meddelanden   

  
1. Kommunfullmäktige 27 mars 2002, § 25; Bokslut för Karlskrona kommun den 

31 december 2001 
 
2. Kommunfullmäktige 27 mars 2002, § 27; Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor  

 
3. Kommunfullmäktige 27 mars 2002, § 32; Svar på motion om utbildning i 

EcoDriving 
 

4. Kommunfullmäktige 27 mars 2002, § 34; Svar på motion om närproducerade 
och miljöanpassade livsmedel i kommunens verksamhet 

 
5. Kommunfullmäktige 27 mars 2002, § 35; Svar på motion om god service för 

utveckling och expansion 
 

6. Kommunfullmäktige 27 mars 2002, § 37; Svar på motion om upprättande av 
miljöbokslut för Karlskrona kommun 

 
7. Kommunfullmäktige 25 april 2002, § 41; Avsägelser av kommunala uppdrag 

 
8. Kommunstyrelsen 9 april 2002, § 55; Yttrande till miljödepartemen- 

tet över Redovisning av Naturvårdsverket om naturvårdens intressen på 
utsjöbankar 

 
9. Kommunstyrelsen 9 april 2002, § 70; Ansvarsfördelning mellan 

kommunstyrelsens tre rotlar 
 

10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-18; Bidrag till vård av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Karlskrona 4:20,  

  byggnad By 490 Varvsmuren, Karlskrona kommun  
 

11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-18; Bidrag till vård av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Karlskrona 4:20,  

 byggnad By 227 Virkesskjul nr 9, Karlskrona kommun  
 

12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-18; Bidrag till vård av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Marielund 3:2,  

 Karlskrona kommun  
   

13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-18; Bidrag till vård av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Karlskrona 4:20,  

 byggnad By 230 Virkesskjul 12, Karlskrona kommun  
    

(forts.) 
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§ 157 (forts.) 
 
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-20; Överklagande av miljö-  
 och byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad  
 av två fritidshus, fastigheten Tjurkö 1:19 i Karlskrona kommun  
 
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-25; Fråga om borttagande av 

stenmur på fastigheten Gåsamåla 1:23 i Karlskrona kommun 
 

16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-26; Tillstånd enligt miljöbalken 
till slaktkycklinguppfödning vid Hejetorp Kyckling AB, på fastigheten 
Hejetorp 4:1, Karlskrona kommun  

 
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-26; Strandskyddsdispens för 

anläggande av brygga på fastigheten Torstäva 9:21 i Karlskrona kommun  
 

18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-28; Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av kontorshus m m på 
fastigheterna Grenadjären 1 och 4 i Karlskrona kommun 

 
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-04-02; Bidrag till yttre renovering av 

byggnad 2, Bergqvistska gården, kv Wachtmeister  
 34 i Karlskrona kommun  

 
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-04-09; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Frändatorp 25:15 i  Karlskrona kommun  

 
21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-04-15; Fråga om betydande 

miljöpåverkan enligt 6 kap, 4 § Miljöbalken (brygga vid Tromtesun- 
 daviken) 

 
22. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-04-17; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Hasslö 4:290 i Karlskrona kommun 

 
23. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-04-17; Strandskyddsdispens för 

förlängning av brygga m m på fastigheten Bredavik 19:13 i Karlskrona 
kommun  

 
24. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-04-17; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Hallarum 1:13 i Karlskrona kommun 

 
25. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-04-18; Begäran om hastig-

hetsbegränsning inom Långörens hamnområde, Karlskrona kommun  
 

(forts.) 



   
   15 maj 2002 Sid.18 

 
§ 157 (forts.) 
 
26. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-04-19; Fråga om anlagd väg  

inom strandskyddsområde m m på fastigheten Hasslö 1:83 i Karlskrona 
kommun  

 
27. Länsstyrelsen Blekinge län, samråd 2002-04-22; Samråd enligt 12 kap  
 6 § miljöbalken om muddring vid båtbrygga nära Tallholmen, Nättraby,  
 i Karlskrona kommun 

 
28. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-04-26; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut i fråga om avvisning av överklagande, 
fastigheten Verstorp 3:56 i Karlskrona kommun 

 
29. Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 11, DOM 2002-04-22; Överklagande  

av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut om avslag på ansökan om strand-
skyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:253 

 
30. Naturvårdsverket, Miljörättsavdelningen, beslut 2002-04-18; Ansökan om 

undantag från förbudet mot förbränning av spillolja i anläggning för lägre 
tillförd effekt än 10 MW (ABB High Voltage Cables) 

 
31. Energimyndigheten, beslut 2002-03-20; Ansökan om förlängning av 

giltighetstid för nätkoncession för område (Rödeby Elverk ek för) 
 

32. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2002-04-16; Angående bristande 
underhåll å fastigheten Strömsberg 1:38  

 
33. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2002-04-17; Angående bristande 

underhåll å fastigheten Strömsberg 1:45 
 

34. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2002-04-19; Angående  
 utfyllnad å fastigheten Grönadal 14:23 

 
35. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2002-04-19; Angående  
 utfyllnad å fastigheten Grönadal 14:24 

 
36. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2002-04-19; Angående  
 utfyllnad å fastigheten Grönadal 14:27 

 
37. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2002-04-19; Angående 

nedskräpning/upplag å fastigheten Augerum 13:5 
 

______ 



   
   15 maj 2002 Sid.19 

 
Aspö Båtklubb    778/02 
Blekinge Museum 
Torbjörn Fransson  
Akten  
 § 158 
 Nybyggnad av klubbstuga på fastigheten Aspö 4:203 
 
 Sökande: Aspö Båtklubb, Aspö, 370 22  DROTTNINGSKÄR  
 

Handlingar: Ansökan (2002-02-18), ritningar, karta, yttrande från Blekinge Museum 
(2002-04-23), yttrande från Torbjörn Fransson (2002-04-23), yttrande från Vägverket 
(2002-04-25), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Den aktuella fastigheten/tomtplatsen är belägen inom ett område för vilket strand-
skydd enl. Miljöbalkens kap. 7, §§ 13 och 14 råder. Inom ett sådant område får 
byggnader och anläggningar inte uppföras eller ändras, om det innebär att allmän-
hetens tillträde till området försvåras eller om växter och djurs livsbetingelser 
försämras i väsentlig grad. Vidare har noterats att platsen tangerar ett Riksintresse  
för kulturminnesvård (Drottningskär) Området utgöres av en sammanhållen bebyggel-
se där endast Plan och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär 
att all förtätning och vad marken bäst användes till, skall prövas via detaljplan. 
Nämnden kan efter att ha hört berörda grannar/sakägare ändå lämna bygglov, dock 
endast under förutsättning att ingen allvarlig kritik framförts mot ärendet.  
Byggnaden avses kopplas till det kommunala VA-nätet. 
 
Berörda såväl allmänna som enskilda sakägare har hörts. Från enskild har då bland 
annat anförts att både hemfriden och miljön störs. Vidare anförs att ett annat läge  
vore att föredra.  
Blekinge Museum anför i sitt yttrande kritik mot bland annat takutformningen och 
verandorna. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja framställningen och tillstyrka dispens från "strandskyddet" varvid 
föreskrives:  
att utformningen ändras i den riktning som Blekinge Museum visar och i samråd  
med stadsarkitekten,  
att  byggnaden och tomten ges tillgänglighet för allmänheten, 
att  utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
att  utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen, 
att  en brandskyddsdokumentation omgående inlämnas, dock senast före byggstart, 
att  fastigheten anslutes till det gemensamma VA-nätet. 
_____ 
 
(forts.) 
 

 
 



   
   15 maj 2002 Sid.20 

 
 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 
 
 
 



   
   15 maj 2002 Sid.21 

 
Ulla Granqvist  1430/02 
Akten    
 
 
 
 
 
 § 159 
 Uppsättande av ”villavagn” för en tid av ett år på fastigheten Aspö 16:3 
 
 Sökande: Ulla Granqvist, Baazgatan 30, 431 61  MÖLNDAL 
 

Handlingar: Ansökan (2002-03-04), ritning/beskrivning (2002-03-25), situationsplan, 
karta,  granneintyg (2 st), skrivelse från sökande (2002-04-17),  samhällsbyggnadsför-
valtningens 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 förtät-
ning och vad marken bäst användes till, skall prövas via detaljplan. Vidare ges rikt-
linjer för hur byggnader skall utformas/placeras och anpassas till omgivningen, för att 
en god bebyggelsemiljö skall uppnås. 
 
Avsikten är att placera villavagnen alldeles intill den västra tomtgränsen (grannens 
medgivande föreligger) och i anslutning till det egna garaget. Vid besök på platsen 
kunde konstateras att det redan finns två stora uthus/komplementbyggnader på tomten 
vars yta uppskattats till cirka 80 kvm Vagnens yta är 24 kvm. Detta innebär att den 
sammanlagda uthusytan på fastigheten kommer att uppgå till cirka 104 kvm, vilket 
vida överskrider den praxis som tillämpas i områden med detaljplan.  
 
I övrigt noteras att förslaget genom sin utformning och val av aluminium i fasaderna 
markant avviker från omgivande byggnaders traditionella fasadutformning i huvudsak 
av trä. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen och 
därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat och då 
bland annat anfört att hon ändrar ansökningstiden till 31 augusti 2002 samt målar 
villavagnen röd. 
 
Yrkanden  
Bengt Fröberg (m) yrkar att bygglov beviljas för en tid av tre månader. 
 
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag.   
 
Propositioner och beslut  
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
(forts.) 



   
   15 maj 2002 Sid.22 

 
§ 159 (forts.) 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att då det i sak inte anförts något nytt i ärendet avslå framställningen med hänvisning 
till att den ej överensstämmer med intentionerna i Plan och Bygglagens kap 2 och 5, 
vari det bl.a. stadgas att all förtätning skall ske med stöd av en detaljplan för området 
samt kap 3, eftersom villavagnen med sin utformning, fasadmaterial i aluminium och 
placering på tomten icke kan anses uppfylla de krav som ställs på byggnaders utform-
ning och anpassning till miljön i området.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 
 



   
   15 maj 2002 Sid.23 

 
Kent Wiktorsson  604/02 
Akten  
 
 
 
 
 
 § 160 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, två alternativ, på fastigheten  
Aspö 24:1 och 5:133  
 
Sökande: Kent Wiktorsson, Kyrkogatan 18, 371 32  KARLSKRONA 
 
Handlingar: Ansökan (2002-02-11), skrivelser från sökande (2002-02-11 och  
2002-04-28), situationsplan, karta, yttrande från VA-avdelningen, samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbets- 
utskott företa syn på platsen.  
 
_____   
       



   
   15 maj 2002 Sid.24 

 
Lennart Ådán   2655/02 
Akten 
 
  
 
 § 161 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Hasslö 9:42 
 
Sökande: Lennart Ådán, Måsvägen 10, 240 14  VEBERÖD  
 
Handlingar: Ansökan (2002-04-09), tomtkarta, karta, yttrande från sökande  
(2002-05-13), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse med stor 
efterfrågan på ny tomtmark, där endast Plan och Bygglagens generella regler gäller. 
Detta innebär bland annat att all förtätning och vad marken bäst användes till, skall 
prövas via 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 eller om växter och djurs livsbetingelser 
försämras i väsentlig grad.  
Avsikten är att uppföra en ny byggnad i anslutning till en befintlig bebyggelse som 
avskiljts från stranden med en större väg. Vidare har noterats att bebyggelsen löst  
sina avlopp genom infiltrationer, en lösning som idag, med bland annat de krav som 
framförs genom Miljöbalken, är svåra att uppnå, såvida gemensamma lösningar inte 
väljes. Enligt miljöavdelningen vore det klart olämpligt att i nära anslutning till havet 
fortsätta att utföra infiltrationer, varför de för sin del avstyrker en egen avloppsanlägg-
ning på platsen. 
Vidare kan noteras att marken som synes något vattensjuk är beväxt med klent sly i 
anslutning till vägen och med större träd i den västra delen. 
 
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, då den ej överens-
stämmer med intentionerna i Plan och Bygglagens kap 2 och 5, vari det bl.a. stadgas 
att all förtätning skall ske med stöd av en detaljplan för området så att befintlig och 
tillkommande bebyggelse kan lösa sitt avlopp på ett sådant sätt att intentionerna i 
Miljöbalken uppfylles på en långsiktigt godtagbar VA-lösning.   
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 
 

 
 



   
   15 maj 2002 Sid.25 

 
Inga-Britt Palmgren  5979/01 
Akten  
 
 
 
 
 
 § 162 
 Nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Inglatorp 1:4 
 

Sökande: Inga Britt Palmgren, Jakobagården, Inglatorp,  
371 92  KARLSKRONA   

 
Handlingar: Ansökan (2001-11-23), ritning, situationsplan, nybyggnadskarta,  
karta, begäran om anslutning till kommunalt vatten- och avloppsanläggning,  
yttrande från granne (2002-02-22), yttranden från sökande (2002-03-06 och  
2002-04-08), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.  
 
Tidigare beslut: 13 mars 2002, § 85.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

 att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbets- 
 utskott företa syn på platsen. 
 
 _____   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
   15 maj 2002 Sid.26 

 
Ronny Andersson  2346/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 163 

Tillbyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Fjärdsjömåla 1:49 
  
 Sökande: Ronny Andersson, Pl 549, Fjärdsjömåla, 370 30  RÖDEBY  
 

Handlingar: Ansökan (2002-03-22), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A. 
 
Fastigheten är belägen inom byggnadsplan för visst område kring Flymens kapell. 
Byggnadsplanen fastställdes av länsstyrelsen den 18 februari 1941.  Där föreskrivs 
enligt 4 § mom 5;  gårdsbyggnader få icke upptaga sammanlagt större yta än en 
tjugondel av tomtens areal.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 5 december 2001, § 
457, att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av lada på rubricerad fastighet. 
Hänvisning gjordes till ovan nämnda byggnadsplan, med att den sökta åtgärden ej 
överensstämmer med gällande byggnadsplans bestämmelser avseende tillåten 
byggnadsarea och att mark som ej får bebyggas tas i anspråk. 
Ansökan om bygglov avsåg att på den västra gaveln till en befintlig lada, mot en 
befintlig enskild väg, utföra en tillbyggnad som skulle användas som garage. Ladan 
har en uppmätt byggnadsyta av cirka 160 kvm. Den tänkta tillbyggnaden omfattar 
cirka  60 kvm.  
Tillbyggnaden var tänkt att utföras nästan i sin helhet på mark som enligt byggnads-
planen inte får bebyggas, s.k. prickmark. 
 
En ny ansökan om bygglov för tillbyggnad av uthus på rubricerad fastighet, har 
lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden, där sökande nu avser att få utföra 
tillbyggnaden på ladans östra gavel. 
 
Enligt ovan nämnda byggnadsplan får den sammanlagda byggnadsarean för uthus 
uppgå till högst en tjugondel av tomten. Fastigheten Fjärdsjömåla 1:49 omfattar  
3 629 kvm. Således tillåts att uthusen har en sammanlagd area av högst 181 kvm. 
Efter föreslagen tillbyggnad omfattar uthusen totalt cirka 220 kvm.  
 
Berörd granne har beretts tillfälle att yttra sig, men har inte haft något att  erinra. 
 
(forts.) 
 
 
 
 



   
   15 maj 2002 Sid.27 

 
§ 163 (forts.) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att medge avvikelse från gällande byggnadsplan beträffande byggnadsytan då  
den nu tänkta åtgärden ej kan anses försvåra markens användning för de i plan-
bestämmelserna avsedda ändamålet och att tillstyrka ansökan om bygglov 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.  

  
 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   15 maj 2002 Sid.28 

 
Gösta Egnér 776/02 
Peråke Wiberg    
Akten 
 
  § 164 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Jämjö-Torp 1:22 
 
Sökande: Gösta Egnér, Kungsholms strand 117, 3 tr, 112 33  STOCKHOLM  
 
Handlingar: Ansökan (2002-02-18), tomtkarta, karta, särskilda upplysningar från 
sökande (2002-02-18), yttrande från granne (2002-04-23), samhällsbyggnadsförvalt-
ningens yttrande, bil A.   
 

 Tidigare beslut: 10 april 2002, § 137.     
 
Platsen är belägen norr om Hallarumsvikens naturreservat. Enligt översiktsplanen för 
Karlskrona kommun är området ekologiskt känsligt och beläget  inom ett område av 
riksintresse för friluftslivet samt även inom område av riksintresse för naturvård. 
Avsikten är att på rubricerad fastighet få uppföra ett fritidshus i en våning utan källare 
och utan inredd vind med en byggnadsyta av c:a 60 kvm.  
 
Fritidshuset är tänkt att placeras c:a 30 meter norr om befintlig huvudbyggnad, som är 
i två plan och som har en byggnadsarea på c:a 90 kvm.  
 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägaren till fastigheten 
Torp 1:55 har inkommit med ett yttrande där han motsätter sig den i ansökan om 
förhandsbesked beskrivna åtgärden.  
 
Platsen bedöms mot bakgrund av de allmänna lämplighetskrav som skall uppfyllas i 
Plan-och bygglagens 2 kap., samt att den del av fastigheten sedan länge är ianspråk-
tagen för bostadsändamål med sin bebyggelse av bostadshus och komplementbygg-
nader, lämplig att bebygga.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrka framställningen med villkor:  
att länsstyrelsens tillstånd till skydd för landskapsbilden 19 § NVL skall föreligga 
före byggstart,  
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. 
 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 



   
   15 maj 2002 Sid.29 

 
Marianne Löje  5751/01 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten   
  § 165 

Nybyggnad av växthus och växtbod på Lyckeby koloniområde 
(Carlandrområdet)  
 
Sökande: Marianne Löje, Saltövägen 3 A, 371 37  KARLSKRONA  
 
Handlingar: Ansökan (2001-11-16), tomtkarta, information ang. kolonilotterna, 
ordningsregler för kolonilotterna, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil. A.   
 
Platsen är belägen inom Lyckeby koloniområde Carlandraområdet och byggnaderna 
är tänkta att uppföras på odlingslotterna nr 61 och nr 62.  
Avsikten är att uppföra två byggnader på nämnda område; ett växthus med en area av 
4 kvm samt en växtbod med en area av 4 kvm 
 
För området gäller strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken kap. 7 § 16.  
 
Karlskrona kommun antog den 2 mars 2001; Ordningsregler för de som hyr 
odlingslotter på Carlandraområdet Lyckeby .  
Enligt nämnda ordningsregler, punkt nr 4. 
På kolonilott får uppföras en mindre byggnad (max 4 kvm golvyta) för förvaring av 
redskap. Byggnaden skall vara välhållen och ge ett prydligt intryck. För uppförande 
av byggnad fordras bygglov.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels   
 
att med hänvisning till antagna ordningsregler för de som hyr odlingslotter 
avslå den del av ansökan som avser uppförande av växthus,   
 
dels att tillstyrka den del av ansökan, som är benämnt växtbod och som då enligt 
ovan antagna ordningsregler avses vara mindre byggnad för förvaring av redskap, 
med villkor:  
 
att  byggnaden får en placering, färg och utformning enligt trädgårdsföreningens 
anvisningar, samt   
 
att  lämna dispens från strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken kap. 7 § 16  
för uppförande av mindre byggnad för förvaring av redskap enligt gällande dele-
gationsbestämmelser, 
_____ 

  
 (forts.) 
 



   
   15 maj 2002 Sid.30 

 
 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  
 
 
 
 



   
   15 maj 2002 Sid.31 

 
Markus Lundström 2256/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 166 

Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Lösen 1:38 
 
Sökande: Markus Lundström, Lösen, Pl. 235, 371 94  LYCKEBY  
 
Handlingar: Ansökan: (2002-03-19), situationsplan, karta, yttrande från granne  
(2002-04-26), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta uppgifter från Vägverket  
om E22:ans nya sträckning och en eventuell framtida Trafikplats Lösen.  
 
_____  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   15 maj 2002 Sid.32 

 
Markus Sölvenäs 971/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 167 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Skäggdoppingen 4 
 
Sökande: Markus Sölvenäs, Rosenholmsvägen 14, 371 46  KARLSKRONA  
 
Handlingar: Ansökan (2002-02-22), ritning, situationsplan, positivt förhandsbesked 
(1994-08-10, § 292), karta, avstyckningsbeskrivning, karta över kommunalt VA-nät, 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
företa syn på platsen. 
 
______    
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Kent Andersson   2251/02 
Arne Hjalmarsson  
Akten 
 
 
 
 
 § 168 
 Nybyggnad av sjöbod på fastigheten Stenshamn 1:2 
 
 Sökande: Kent Andersson, Köpingevägen 9 A, 371 60  LYCKEBY  
 

Handlingar: Ansökan (2002-03-19), ritning, situationsplan, yttrande från sökande 
(2002-04-09), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Avsikten är att på hamnplanen Stenshamn 1:2 uppföra en sjöbod med en yta av  
c:a 25 kvm för förvaring av fiske- och båtutrustning. 
 
Enligt ingivna handlingar kommer sjöboden att placeras i anslutning till en grupp 
befintliga sjöbodar och den kommer att få samma färg, form och storlek som de 
befintliga bodarna. 
 
För området gäller strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken kap. 7 § 16. 
 
Enligt 7 kap. § 16 miljöbalken, får inte inom strandskyddsområde utföras anlägg-
ningar eller anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
området där den annars skulle fått färdas fritt. 
Länsstyrelsen får, enligt 7 kap. § 18 samma balk, medge dispens från nämnda 
bestämmelser om det finns särskilda skäl.  
 
Sökande har haft samråd, med av Karlskrona kommun utsedd uppsyningsman  
för Stenshamns hamn och ordförande i den lokala intresseföreningen beträffande 
placering och utformning av den tänkta sjöboden. Vid denna  diskussionen framkom 
inga hinder.    
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrka ansökan om bygglov för 
uppförande av sjöbod med villkor: 
 
att sökande erhåller dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken kap. 
7 § 16 före byggstart 
 
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och då 
de avslutas.  
_____ 
 
(forts.) 
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 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  
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Curt Trulsson   2419/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 169 
 Tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Torstäva 14:2, tomt nr 3   
 
 Sökande: Curt Trulsson, Kyrkogatan 16B, 371 52  KARLSKRONA  
 
 Handlingar: Ansökan (2002-03-27), ritning, situationsplan, karta, samhälls-

byggnadsförvaltningens yttrande.   
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.  
 
 _____ 
 



   
   15 maj 2002 Sid.36 

 
Ingemar o Birgitta Josefsson 2736/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 170 

Tillbyggnad av fritidshus och uppförande av öppen spis på fastigheten  
Torstäva 14:2, tomt nr 75   
 
Sökande: Ingemar och Birgitta Josefsson, Klaravägen 10, 382 90  ÖRSJÖ  
 
Handlingar: Ansökan (2002-04-05), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.  
 
_____   

  
 



   
   15 maj 2002 Sid.37 

 
Idrotts- och fritidsförvaltningen  1370/02 
Akten 
 
 
 
  
 
 § 171 

Förfrågan om bygglov för kompletterande ridhus vid Lyckå ridklubbs 
anläggning i Vedeby 

 
Idrotts- och fritidsförvaltningen, Karlskrona kommun, har i skrivelse till miljö- och 
byggnadsnämnden begärt att få klarhet i  
 
1. Kan bygglov erhållas för kompletterande ridhus vid Karlskrona Lyckå Ridklubbs 
anläggning i Vedeby enl. skiss. Frågeställningen gäller:   
- Permanent 
- Tillfälligt under viss tid  (hur länge). Om bygglov endast kan ges under en viss tid 

kan byggnaden uppföras på ett sådant sätt att den kan monteras ned på ett 
förhållandevis lätt sätt. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till förslag till översiktsplan med där an-
given annan placering för ridklubbens verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden 
kommer att föreslås avslå ansökan om bygglov för kompletterande ridhus vid 
Karlskrona Lyckå ridklubbs anläggning i Vedeby. 
Förutsättningar för ett tillfälligt bygglov finns inte enligt plan- och bygglagen kap. 8  
§ 14. 
 
2. Om byggnadslov ges, finns det något som hindrar utifrån olika planer mm att 
ridvägarna förbättras enligt bifogat underlag? 
 
3. Kan byggnadslov inte ges var är det möjligt att placera en ev nybyggnad av ridhus. 
 
4. P.g.a. olika anledningar har kommunen i översiktsplanen planerat annan plats för 
ridklubbens verksamhet. Om byggnadslov- permanent eller tillfälligt- inte kan ges, 
när är det då nödvändig att flytta verksamheten? 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till förslag till översiktsplan där det framgår 
att ridskoleverksamheten vid Spandelstorp har ett tveksamt läge ur flera synvinklar. 
Bland annat ur allergisynpunkt, brist på betesmark samt olägenheter och trafikpro-
blem som uppstår då det är brist på särskilda ridvägar norrut mot Bastasjöområdet.  
Ett mera fritt och utvecklingsbart läge med tillgång till betesmark anges i förslag till 
översiktsplan öster om Bastasjö. Områdena föreslås inledningsvis komplettera 
varandra och en plan för ridvägar bör utarbetas. På sikt kan det bli aktuellt att flytta 
hela verksamheten till Bastasjö.      
 
(forts.) 
 



   
   15 maj 2002 Sid.38 

 
§ 171 (forts.) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.  
 
______ 
  
 
 
 
 
 
 



   
   15 maj 2002 Sid.39 

 
Anna Kjartansdóttir 85/01 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 172 

Belysning, parkering och byggnader Grenadjären (Europolitan/ Vodafone)    
 
Anna Kjartansdóttir har i skrivelse 10 maj 2002 begärt att få rubricerade ärende 
behandlat på dagens sammanträde.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att remittera ärendet till förvaltningen att handläggas med hög prioritet.  
 
______    
 



   
   15 maj 2002 Sid.40 

 
 
 
 
 
 
 
Övriga frågor  
§ 173 
 
Karin Brunsberg (m) föreslår att det under hösten utarbetas en policy vad gäller 
anpassning ny bebyggelse – befintlig bebyggelse med hänsyn till Karlskronas 
världsarv och att nämndens ledamöter får information och utbildning härom.  
 
_____   
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 juni 2002 
 
§ 180 Redogörelse för programsamråd, Fryshuset, Saltö  
§ 181 Detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 182 Detaljplan för del av Järavägen 
§ 183 Projektet NAVARCH 
§ 185 Ansökan om avloppsanläggning för två hus inom fastigheten Sturkö-Ryd 9:42 
§ 186 Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2002 
§ 187 Informationer och föredragningar 
§ 188 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
§ 189 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
§ 190 Meddelanden  
§ 191 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Germundsmåla 1:23 
§ 192 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Hålan 62:3 
§ 193 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Milasten 1:66 
§ 194 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus (två alternativ) på fastigheten Senoren 6:9 
§ 195 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus (två alternativ) på fastigheten Aspö 24:1 och 

5:133 
§ 196 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Frändatorp 25:19 
§ 197 Tillbyggnad av trapphus på fastigheten Grenadjären 1 och 4 
§ 198 Nybyggnad av enbostadshus och garage på del av fastigheten Inglatorp 1:4 
§ 199 Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skavkulla 1:32 och 1:34 
§ 200 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 

Skäggdoppingen 4 
§ 201 Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Sturkö-Ryd 9:42 
§ 202 Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Sturkö-Ryd 9:42 
§ 203 Nybyggnad av fritidshus och carport på fastigheten Torstäva 13:14 
§ 204 Tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Torstäva 14:2, tomt nr 3 
§ 205 Tillbyggnad av fritidshus och uppförande av öppen spis på fastigheten Torstäva 14:2,  
 tomt nr 75   
§ 206 Övriga frågor 
_______________________ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, torsdagen  
  den 13 juni 2002, kl 08.30 – 14.15. 
  Sammanträdet ajourneras kl. 10.30-13.00 och kl. 13.30-13.40. 
  Beslutssammanträde kl. 13.00 – 14.15.     
  
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s) 
 1:e v ordf Erik Karlsson (s)         
 2:e v ordf  Carl-Göran Svensson (m) 
 Ledamöter  Ewy Svensson (s) 
  Gert Olsson (s) 
  Katarina Möller (s) 
  Bengt Fröberg (m) 

 Karin Brunsberg  (m)  
  Kurt Lindman (v)   
  Lars-Ove Carlsson (kd)  
  Magnus Larsson (c) 
    
Tjänstgörande ersättare Ulla Ohlsson (s) 
  Eva Röder (fp) 
 
Övriga närvarande ersättare Thomas Åberg (s) 
  Per-Gunnar Holgersson (s) 
  Christina Olausson (m) 
  Erik Gisslén (m)  
  Tommy Rönn (v) till kl 10.30 
  Tommy Olsson (kd)   
   
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef    
 Kerstin Johansson, planarkitekt, § 180 
 Iréne Danielsson, planhandläggare, § 181   
 Malin Dahlberg, planarkitekt, § 183  
 Lars Löwenadler, bygglovhandläggare  
 Leif Larsson, bygglovarkitekt  
 Anders Engblom, räddningschef, § 187 
 Johan Nordström, brandingenjör, § 187  
 Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten  
 Birgitta Larsson, sekr.  
       
Utses att justera  Lars-Ove Carlsson                  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 20 juni 2002   
   kl. 07.30.                     
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Underskrifter  
Sekreterare …………………………………….. §§  180 - 206 
 Birgitta Larsson                                                      
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson    
  
Justerare …………………………………….   
   Lars-Ove Carlsson                      
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den  20 juni 2002  anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten: 
Birgitta Larsson  
Sekreterare 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  3379/01 
  
  
 
 
 
 
 § 180 
 Redogörelse för programsamråd, Fryshuset, Saltö  
 

Detaljplaneprogrammet för Fryshuset, Saltö, har varit föremål för samråd fr o m  
den 8 april t o m den 6 maj 2002.  
 
Planförslaget syftar till att pröva lämpligheten av nya bostäder på Södra Saltö. 
Områdets markanvändning föreslås ändras från industri- till bostadsändamål. 
Planförslaget utgår från att fiskehamnen kan ligga kvar med sin verksamhet i  
Saltös hamn, dock i mindre omfattning än vad som planerades på 1980-talet.  
 
Planarkitekt Kerstin Johansson redogör för inkomna synpunkter.    
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
_____    
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Kommunfullmäktige Kulturförvaltningen  1105/99  
Länsstyrelsen  Handikappnämnden/handikappförvaltningen 
Tekniska förvaltningen Lantmäteriet 
Löfsjö-Hus, Mats Sjökvist-Andersson  Karlskrona Naturskyddsförening 
Thomas Thoresson/Charlotte Gustavsson Sydkraft 
Lena Rylander-Olsson m fl Blekinge Museum 
Börje Svensson   Skogsvårdsstyrelsen 
Elisabeth Andersson/Bengt Sätterman Rolf Winberg/Solveig Högfors 
Bengt Nordé/Kerstin Nordé Barn- och ungdomsförvaltningen 
Mats Ehinger m fl  Mats Andersson m fl 
Vägverket  Skavkulla Vägsamfällighetsför. I Svensson  
Polisen  Claes Faxhag 
BlekingeTrafiken  Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 § 181 

Detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun,  
Blekinge län   
 
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2, Nättraby har varit utställd för granskning  
fr o m den 17 september t o m den 15 oktober 2001. 

 
Området är beläget i Skavkulla i sydvästra delen av Nättraby och omfattar  
ca 2,3 ha. Förslaget ligger öster om den väg som leder till Skavkulla brygga. 
Planområdet sluttar svagt mot väster och omfattas av skog, delvis avverkad,  
som är beväxt med i huvudsak bok. Området är strandnära.  
Planen syftar till att göra det möjligt att bygga tolv enfamiljsvillor på område,  
som inte tidigare detaljplanelagts. Förslaget ger möjlighet att skapa en attraktiv 
boendemiljö, nära natur och hav samt medverka till att önskad VA-sanering i 
området möjliggöres. Även angränsande områden ges möjlighet till VA-sanering.   
 
Planhandläggare Iréne Danielsson föredrar ärendet.  
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del  
 
 att komplettera plankartan med ledningsområde i östra kvarteret,  
 
 att godkänna detaljplanen, 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta 
 
 att antaga detaljplan för del av Skavkulla 1:2 i Nättraby, Karlskrona kommun,  
 Blekinge län.   
 
 _____ 
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Tekniska förvaltningen 2549/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
    
  
 
 
 
 § 182 

Detaljplan för del av Järavägen   
 
Tekniska förvaltningen har hemställt om att detaljplan upprättas för Järavägen 
mellan Vedebyskolans bollplan och Stationsvägen. Bakgrunden utgörs av trafik-
utredningen för området som länsstyrelsen krävde inför stormarknadsetableringen 
på den s.k. ”Stentomten”    
 
Den föreslagna trafikleden skall avlasta omgivande leder i området. Den prognos-
tiserade trafikvolymen är dock endast 4700 fordon per dygn när stormarknaderna 
är fullt utbyggda. Den låga trafikmängden torde därmed göra den attraktiv för 
gång- och cykeltrafik mellan det nordvästra stadsområdet och stormarknaderna 
samt vidare mot Verkö.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 31.05.2002 lämnat förslag till beslut, bil 
A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda ett programarbete,  samt 
 
att ett planavtal upprättas som inkluderar programarbetet.  
  
_____  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen    
  
 
 
 
 
 
 § 183 
 Projektet NAVARCH    
 

NAVARCH är ett samarbetsprojekt som behandlar örlogsarkitektur i fyra 
europeiska orter, Karlskrona i Sverige, Medway/Chatham i England, Rochefort i 
Frankrike och Suomenlinna/Sveaborg, Helsingfors i Finland.  
 
Karlskrona kommuns samhällsbyggnadsförvaltning har haft det övergripande 
ansvaret för projektet. NAVARCH syftar till att nå en bättre förståelse för vårt 
gemensamma arv, samt att tydliggöra och visa upp orternas historiska byggnader 
och miljöer för allmänheten. Projektet har resulterat i en gemensam arkitekturguide 
i form av en guidebok och en hemsida på Internet. Projektet kommer att vara 
tillgängligt på Internet fram till hösten 2004.         

  
Planarkitekt Malin Dahlberg redogör för projektet och delar ut guideboken till 
nämndens ledamöter.   
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att ta informationen till dagens protokoll.   
 
_____ 
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Jonas Malmberg 2446/02 
Stefan Malmberg  2445/02 
Anders o Anna-Karin Norrman 
Karin Lagerholm   
Holger Mårtensson 
Sven-Gunnar o Birgitta Svensson  
Hans o Marie Smålander 
Karin Abramsson o Roger Larsson  
Urban Emanuelsson  
Akten 
 § 185 

Ansökan om avloppsanläggning för två hus inom fastigheten Sturkö-Ryd 9:42  
 

Sökande: Jonas Malmberg, Ekenabbsvägen 27, 370 43 STURKÖ och  
Stefan Malmberg, Hamnvägen 13, Sanda, 370 43  STURKÖ 
 
Handlingar: Ansökan (2002-03-27), förslag till avloppsanläggning (2002-03-27),    
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Ägarna till fastigheten Ryd 9:42 planerar att inom fastigheten uppföra två 
bostadshus för permanentboende och anlägga gemensam avloppsanläggning. 
Avstyckning till två fastigheter kommer att göras.  
Sökandena har tidigare muntligen informerats om att avloppsanläggning med 
vattenklosetter anslutna till Aquatronanläggningar och gemensam avloppsan-
läggning för bdt kan godkännas.  
Ägarna önskar nu ändra lösning av avloppsfrågan till att installera minireningsverk     
Gemensam vattentäkt kommer att borras och placeras minst 50 meter från 
infiltrationsbädden.  
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.  
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.  
 
Yrkanden   
Kurt Lindman (v) yrkar att krav skall ställas på minireningsverk och förstärkt 
kväverening.  
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer först de båda alternativen under proposition finner att nämnden 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag, d v s alternativ 2.  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på Kurt Lindmans (v) yrkande och finner 
att nämnden avslår Kurt Lindmans (v) yrkande.    
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden     
 
att tillstyrka ansökan om installation av minireningsverk och utsläppsvillkor  enligt 
alternativ 2 i ansökan,  
 
(forts.) 
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§ 185 (forts.) 
 
att ansökningshandlingarna kompletteras med situationsplan för detta alternativ  
 
att serviceavtal tecknas med tillverkaren 
 
att avtal gällande kontroll och provtagning tecknas med opartisk konsult 
 
____ 
  
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Kommunledningsförvaltningen 2034/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 186 
 Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2002 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning  
 per april 2002.  
 
 Förvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens verksamhet kan förväntas 

utvisa en negativ avvikelse med –1,0 mkr jämfört med budget år 2002. Avvikelsen 
är hänförlig till de s k transfereringsbidragen och faller utanför nämndens rambud-
getansvar.   

 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta   
 
att godkänna delårsbokslut, budgetuppföljning och resultatprognos per 30 april 
2002 enligt bilagda handlingar.  
 
_____   
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 § 187 
 Informationer och föredragningar 
 

a) Räddningschef Anders Engblom och brandingenjör Johan Nordström 
informerar om räddningstjänsten i Östra Blekinge. För Räddningstjänstens 
verksamhet är det av stor vikt med ett fungerande samarbete med miljö- och 
byggnadsnämnden.      

 
b)  Byggnadsinspektör Lars Löwenadler informerar om Asps anläggning på Saltö.    

Enligt gällande plan, tillåtes bostäder inom området.   
 
c)   Bygglovarkitekt Leif Larsson lämnar redogörelse över bygglovet för takbyte på   

Rödeby prästgård.   
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med räddningschefen utveckla 
samarbetet med Räddningstjänsten i Östra Blekinge, 
 
att i övrigt ta informationerna till dagens protokoll. 
 
_____  
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 § 188 
 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen. 
 
 _____ 
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 § 189 
 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen. 
 
 _____  
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 § 190  
 Meddelanden  
  

1. Kommunfullmäktige 25 april 2002, § 47; Planerade investeringar år  
 2002 och framställningar om investeringstillstånd   
 
2. Kommunfullmäktige 25 april 2002, § 51; Karlskrona kommuns 

Jämställdhetsprogram 2002 
 

3. Kommunfullmäktige 23 maj 2002, § 62; Kommunala val 
 

4. Kommunfullmäktige 23 maj 2002, § 67; Karlskrona kommuns 
årsredovisning 2001 

 
5. Kommunfullmäktige 23 maj 2002, § 68; Revisionsberättelse för 2001 samt 

beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ 

 
6. Kommunfullmäktige 23 maj 2002, § 69; Budgetdirektiv 2003-2005 samt 

budget- och verksamhetsuppföljning februari 2002 
 

7. Kommunstyrelsen 7 maj 2002 § 73; Åtgärder för att minska sjukfrånvaron 
 

8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-21; Tillstånd till schaktning 
inom fast fornlämning, RAÄ 222, i Karlskrona kommun, Blekinge län 
(Kristianopel) 

 
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-05-02; Tillstånd till schaktning 

inom fstg. Bonde 11, i Karlskrona kommun, Blekinge län  
 

10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-05-03; Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av en toalettbyggnad på fastigheten Stumholmen 1:2 i 
Karlskrona kommun  

 
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-05-08; Tillstånd till val-

affischering inom Blekinge län    
 

12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-05-08; Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för tillbyggnad av 
bostadshus, fastigheten Torstäva 14:2 i Karlskrona kommun  

 
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-05-13; Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av en sjöbod på fastigheten Stenshamn 1:2 i Karlskrona 
kommun  

 
(forts.) 
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§ 190 (forts.) 
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-05-13; Strandskyddsdispens för 

väg, vassbekämpning och gräsmatta på fastigheterna Säby 25:2 och 25:3 i  
Karlskrona kommun  

 
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-05-15; Tillstånd till 

restaureringsarbeten på stadsmuren i Kristianopel, Karlskrona kommun, 
Blekinge län  

 
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-05-23; Beslut om betydande 

miljöpåverkan (Värmeverk Gullberna) 
 

17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-05-23; Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
garage på fastigheten Saga 21 i Karlskrona kommun  

 
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-05-23; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:236 i Karlskrona kommun  

 
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-05-27; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på 
fastigheten Saleboda 1:161 i Karlskrona kommun  

 
20. Länsrätten i Blekinge, beslut 2002-05-22; Ifrågasatt åtgärd enligt plan- och 

bygglagen (1987:10, PBL) i anledning av ett anordnat ”upplag” på 
fastigheten Aspö 4:316; nu fråga om avskrivning av målet 

 
21. Kammarrätten i Jönköping, protokoll 2002-05-13; Överklagande av 

Länsrättens i Blekinge län dom den 29 november 2001 i mål nr 646-01. 
(Klagande: Tegelgården Glas & Keramik AB.) 

 
22. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2002-05-07; Överklagande av 

Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut den 11 oktober 2001, dnr 231-1275-01. 
(Strandskyddsdispens för fritidshus, Möcklö 7:3)     

 
23. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2002-05-29; Överklagande av 

miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommuns beslut den 15 augusti 
2001, dnr 3715/00. (Miljösanktionsavgift Håkan Knutsson)    

 
24. Naturvårdsverket, beslut 2002-05-27; Ansökan om undantag från förbudet 

mot förbränning av spillolja i anläggning för lägre tillförd effekt än 10 
MW. (Sydkraft Energi AB)  

 
25. Naturvårdsverket, beslut 2002-05-27; Ansökan om undantag från förbudet 

mot förbränning av spillolja i anläggning för lägre tillförd effekt än 10 
MW. (ABB High Voltage Cables, återkallelse) 

  _____ 
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Tom Larsson o Annelie Gustafsson  2478/02 
Axel E V Pettersson   
Akten 
 
  
 
 
 § 191 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Germundsmåla 1:23 
 
Sökande: Tom Larsson och Annelie Gustafsson, Germundsmåla, 371 92  
KARLSKRONA   
 
Handlingar: Ansökan (2002-04-02), situationsplan, karta, samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande, bil A.   
 
Platsen är belägen i kanten av ett ängs- och åkerparti, som ligger insprängt i ett 
skogsområde. Byggnaden föreslås placerad i anslutning till en mindre lantgård 
med ett litet enkelt bostadshus, och är tänkt att nyttjas tillsammans med gården 
som ny huvudbyggnad. 
På platsen gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap  
2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att 
det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl a 
möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska bygg-
nader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och 
natur- och kulturvärdena på platsen, och så att de inte medför betydande olägen-
heter för omgivningen. 
Platsen saknar intresse ur allemansrättslig synpunkt. Den föreslagna byggnaden 
kan inte anses stå i konflikt med några naturvärden eller med landskapsbilden,  
eller medföra någon olägenhet för omgivningen i övrigt. 
Till de befintliga byggnaderna hör en relativt ny avloppsanläggning, som är 
godkänd av miljöinspektören för den nya huvudbyggnaden så länge anläggningen 
endast utnyttjas av ett hushåll. Om två hushåll etableras måste anläggningen 
kompletteras. 
Då inga konflikter med andra intressen bedöms föreligga får en byggnad på platsen 
anses vara lämplig. 

 
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor: 

 
(forts.) 
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§ 191 (forts.) 
 
att  byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas  
till byggnadstraditionen i trakten 

 
att  avloppsanläggningen ska utökas/kompletteras om två hushåll etableras på 
platsen, vilket ska ske enligt miljöinspektörens anvisningar. 
_____ 

   
 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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Ulf Andersson   2545/02 
Ragnar o Lena Lindoffsson  
Eva Malmgren  
Vägverket 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 192 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten  
Hålan 62:3 
 
Sökande: Ulf Andersson, Blomvägen 3, 370 30  RÖDEBY  
 
Handlingar: Ansökan (2002-04-05), situationsplan, karta, yttrande från grannar  
(2002-05-24 och 2002-05-31), yttrande från Vägverket (2002-05-30), samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman-
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering som inte får be-
tydande inverkan på omgivningen, och om grannars/sakägares synpunkter 
inhämtas och vägs in i beslutet.  

 
En förutsättning är också att den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar 
sådana frågeställningar som måste lösas i ett större sammanhang, där t ex 
bebyggelsen i omgivningen måste tas med i en detaljplaneläggning. 

 
Bebyggelsens lämplighet får då bedömas enligt de generella reglerna i plan- och 
bygglagen (PBL). I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bl a att det ska prövas om 
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur 
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till bl a möjligheterna att ordna vattenförsörj-
ning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är 
lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på 
platsen, och så att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen. 

 
Platsen utgörs av relativt vildvuxen ängsmark utan några speciella naturvärden, 
och bedöms inte vara av något särskilt intresse ur allemansrättslig synpunkt. 

 
  De föreslagna tomterna kommer att kopplas till det kommunala VA-nätet. 
 
  (forts.) 
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§ 192 (forts.) 
 
Strandskydd enligt miljöbalken 7 kap 13, 14 och 16 §§ gäller på platsen. 
Länsstyrelsen har i beslut 2002-03-01 lämnat dispens från strandskydds-
bestämmelserna. 

 
De två föreslagna tomterna bedöms vara en lämplig komplettering av befintlig 
bebyggelse, då marken inte är av något allmänt intresse och byggnaderna inte kan 
anses medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Vidare löper de kom-
munala VA-ledningarna i kanten av fastigheten, varför anslutning enkelt kan göras.  

 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  

 
Ägaren till fastigheten Hålan 18:38 har meddelat att hon inte har något att invända 
mot lokaliseringen, under förutsättning att byggnaderna får en sådan placering att 
sjöutsikten från hennes bostadshus inte skyms. 

 
  Vägverket har godkänt föreslagen utfart.  
 
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
   

att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus på platsen 
med villkor: 
 
att  byggnadernas storlek samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till 
byggnadstraditionen på platsen 

 
  att  byggnaderna placeras så att hänsyn tas till sjöutsikt från befintliga bostadshus  
 
  att  anslutning sker 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 
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Henrik Geijer 2888/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 193 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Milasten 1:66  
 
 Sökande: Henrik Geijer, Lidköpingsvägen 30, 121 39  JOHANNESHOV  
  

Handlingar: Ansökan (2002-04-19), ritning, situationsplan, karta, grannemed-
givanden (4 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Den aktuella platsen är en avstyckad tomt som är belägen i den yttersta kanten  
av ett större skogsområde. Tomten är bevuxen med ganska tät skogsvegetation  
som är snårig och igenvuxen, och ger ett otillgängligt intryck. Söderut vetter 
platsen mot ett parti med öppen ängs-/åkermark och i öster ansluter den till en 
mindre grupp med befintlig bebyggelse.  

 
Platsen ligger i direkt anslutning till ett område som är av riksintresse för natur-
vården och som även anges som ekologiskt känsligt. Vid samråd med kommun-
ekologen har den bedömningen gjorts, att den föreslagna byggnationen inte skulle 
komma i konflikt med dessa intressen.  

 
På platsen gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap 2 
sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att 
det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl a 
möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska bygg-
nader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och 
natur- och kulturvärdena på platsen, och så att de inte medför betydande olägen-
heter för omgivningen. 

 
Platsen får anses sakna intresse ur allemansrättslig synpunkt, då det finns gott om 
mera attraktiv natur- och friluftsmiljö i det angränsande skogsområdet. 

 
Miljöinspektören tillstyrker ansökan, då förutsättningar finns för att lösa avlopps-
frågan på fastigheten. 

 
Enligt ansökan är avsikten att så långt möjligt bevara naturmarken på tomten, med 
huset placerat så att det inramas av växtligheten. Förslaget bedöms bli en lämplig 
komplettering, som avslutning västerut på den befintliga bebyggelsegruppen. 

 
  (forts.) 
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§ 193 (forts.) 
 
Ansökan innehåller fullständiga ritningar på den tänkta byggnaden. Denna har  
ett utseende som avviker från det traditionella sättet att bygga i trakten. Utform-
ningen tillsammans med placeringen på tomten är emellertid gjord på ett sådant 
sätt, att byggnaden bedöms få en god anpassning till naturförhållandena, och kan 
bli ett annorlunda men intressant inslag på platsen. 

 
Dock avgörs frågan om byggnadens placering och utformning inte förrän i sam-
band med bygglovansökan. 

 
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den före-
slagna platsen med villkor:  

 
att  byggnadens placering samt utformning, materialval och färgsättning sker i 
samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
att  förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas för godkännande i 
samband med bygglovansökan 
 
_____ 

 
  
 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. 
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Kaj Kangeman  
Henrik Poppius   2254/02 
Akten 
 
 
 
 
 § 194 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus (två alternativ) på fastigheten  
Senoren 6:9 

     
Sökande: Kaj Kangeman, Götgatan 105, 116 62  STOCKHOLM  
 
Handlingar: Ansökan (2002-03-19), karta, yttrande från granne (2002-05-31), 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   

  
Det aktuella området är beläget nordnordväst om Östernäs by, i riktning ut mot 
Färnabb. Sökanden har angett två olika förslag till lokalisering av fritidshuset. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat negativt förhandsbesked för 
lokalisering till en annan plats inom fastigheten, i beslut 2002-03-13 § 91. 

 
Inom området gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap 
2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att 
det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl a 
möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska bygg-
nader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och 
natur- och kulturvärdena på platsen, och så att de inte medför betydande olägen-
heter för omgivningen. 

 
Fastigheten ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftslivet, och som 
är att anse som ekologiskt känsligt. Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § natur-
vårdslagen i dess äldre lydelse. 

 
De båda föreslagna platserna ligger i en omgivning som består av vacker natur-
mark bevuxen med enbuskar och lövträd och som är allemansrättsligt tillgänglig, 
med undantag av tre bebyggda tomter. 

 
Plats 2 enligt ansökan är belägen omedelbart innanför stenmuren invid öppningen i 
denna, där vägen leder vidare in i området. En byggnad på denna plats kommer att 
påverka den allemansrättsliga tillgängligheten till området på ett icke önskvärt sätt, 
varför en placering här får anses vara olämplig. 

 
(forts.) 
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§ 194 (forts.) 
 
Plats 1 enligt ansökan är belägen i nära anslutning till de bebyggda tomterna. Den 
ligger mitt för Senoren 6:20, just på andra sidan vägen. Trots de allmänna intres-
sena inom området bedöms en byggnad kunna accepteras här, som en enstaka 
komplettering på platsen. Påverkan på allmänhetens tillträde till området blir 
endast marginell, och byggnaden blir placerad så, att den inte annonserar sig i 
landskapet på något påtagligt sätt. 

  
Ägaren till fastigheten Senoren 6:20 har meddelat att han inte har något att invända 
mot lokaliseringen, under förutsättning att byggnaden får en sådan placering att 
utsikten från hans bostadshus inte skyms. 

 
  Miljöinspektören har meddelat att VA-frågan går att lösa inom fastigheten.  
 
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till plats 2 
enligt ansökan. 

 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till plats 1 enligt 
ansökan med villkor:  

 
att  byggnaden ska vara i ett plan, och ges en sådan placering att utsikten från 
bostadshuset på Senoren 6:20 inte påverkas 

 
att  den mark som tas i anspråk som tomt inte i någon del är belägen närmare 
stranden än 100 m 

 
att  beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet enligt 
19 § NVL skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
_____ 

   
 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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Kent Wiktorsson  604/02 
Akten  
 
 
 
 
 
 § 195 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, två alternativ, på fastigheten  
Aspö 24:1 och 5:133  
 
Sökande: Kent Wiktorsson, Kyrkogatan 18, 371 32  KARLSKRONA 
 
Handlingar: Ansökan (2002-02-11), skrivelser från sökande (2002-02-11 och  
2002-04-28), situationsplan, karta, yttrande från VA-avdelningen, samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande.  
 
Tidigare beslut: 15 maj 2002, § 160. 
 
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 och vad marken bäst användes till, skall prövas via detaljplan. Utöver 
detta skall även lämpligheten prövas gentemot Miljöbalkens kap 3 och 4.  Vidare 
har noterats att fastigheterna är 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.   

    
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 5 juni 2002 företagit syn på 
platsen och föreslår att nämnden återförvisar ärendet till förvaltningen då man 
anser  
att det västra läget skulle kunna tillstyrkas om allmänhetens tillträde till stranden 
garanteras genom en lämplig fastighetsbildning,  
att berörda sakägare ej har något att erinra, samt    
att en VA-lösning föreligger.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning enligt 
arbetsutskottets förslag.   
 
______   
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Lars Persson  3799/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 196 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Frändatorp 25:19 
 
Sökande: Lars Persson, Pilgatan 8, 212 12  MALMÖ 
 
Handlingar: Ansökan (2001-08-21), situationsplan, karta, länsstyrelsens beslut 
(2002-03-12), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  

 
 Tidigare beslut:16 januari 2002, § 8. 
 

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 en detaljplan för området, bland annat för  
att på ett allmänt godtagbart sätt lösa VA-problemen inom området  

 
Avsikten är att bebygga en platåbildning som är beväxt med tät slyskog. Den 
föreslagna tomtplatsen avgränsas i söder till väg 738 samt en kraftledning och i 
norr av tillfartsvägen till ett detaljplanelagt område.  
Miljö- och Byggnadsnämnden har tidigare i området haft framställningar som 
avslagits bland annat beroende på den tätbebyggelsesituation och de komplexa 
VA- problem som uppstått/föreligger i området. Det senare bland annat beroende 
på det magra matjordstäcket och frekvensen av egna brunnar och infiltrationer, 
som medför att en gemensam lösning på sikt måste till, något som också den för-
djupade översiktsplanen för skärgården anvisar.  

 
Sökanden har givits möjlighet att yttra sig över beslutet och då bland annat hävdat 
att platsen är lämplig, Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut avslagit framställ-
ningen, då den ej överensstämmer med Plan- och Byggnadslagens krav på att en 
förtätning av en sammanhållen bebyggelse skall ske med stöd av detaljplan, så att 
bland annat VA- problemen kan lösas på ett godtagbart vis, sett ur ett långsiktigt 
allmänt perspektiv. 
Sökanden har överklagat beslutet till Länsstyrelsen, som har återförvisat ärendet 
till nämnden. Länsstyrelsen har bland annat ansett, att eftersom miljö- och bygg-
nadsnämnden beviljat i princip en identisk framställning i grannskapet, bör även 
denna kunna godtagas, dock först efter det att tillfart säkrats och VA-frågorna 
lösts. 

 
(forts.) 
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§ 196 (forts.) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i princip, medge lokaliseringen till platsen med hänvisning till länsstyrelsens 
beslutsmotivering varvid föreskrives:  

 
att  innan slutligt besked kan lämnas skall ett positivt beslut avseende avlopp 
föreligga, 
 
att  innan slutligt besked kan lämnas skall ett positivt tillstånd från väghållaren 
avseende tillfart föreligga. 

 
  _____ 
   
 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. 
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Europolitan AB 
Anna Kjartansdóttir 85/01 
Akten 
 
 
 
 § 197 
 Tillbyggnad av trapphus på fastigheten Grenadjären 1 och 4  
 
 Sökande: Europolitan AB, Minervavägen 21, 371 80 KARLSKRONA  
 

Handlingar: Ansökan (2001-01-10), ritningar, situationsplan, Länsrättens DOM 
(2002-02-27), Länsstyrelsens beslut (2002-03-28), skrivelse från Anna Kjartans-
dóttir (2002-05-10),  samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Tidigare beslut: 22 januari 2001, § 33 (delegationsbeslut) och 15 maj 2002, § 172. 
 
Den aktuella fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland 
annat införts en bestämmelse, som begränsar byggrätten inom själva kvarteret mot 
öster, på fastigheten Grenadjären 1 och 4 (Europolitan). 

 
Avsikten är att bygga/placera ett trapphus med måtten 3,8 x 3,6 meter vid den 
norra byggnadens sydöstra hörn på sådan mark som ej får bebyggas enligt plan. 

 
I övrigt har kunnat noteras att det nu aktuella förslaget som tidigare beviljats av 
miljö- och byggnadsnämnden, överklagats till Länsstyrelsen och Länsrätten. 
Varvid den senare upphävt beslutet då man ansett att lovet ej följer gällande 
detaljplan vad gäller trapphuset, vilket innebär att man anser att grannar/sakägare 
skall ges möjlighet att yttra sig före beslut. 
Berörda sakägare i kvarteret Grenadjären 2-17 har därför nu fått möjlighet att yttra 
sig.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels  

 
att medge avvikelsen från gällande detaljplan då avvikelsen är att anse som ringa 
och därmed ej kan försvåra plangenomförandet, samt att avståndet på mer än 
hundra meter till närmaste sakägare gör, att man anser dessa ej som negativt 
påverkade, dels 

 
  att bevilja bygglov. 
 
  _____ 
 
 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 
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Inga-Britt Palmgren  5979/01 
Akten  
 
 
 
 
 
 § 198 
 Nybyggnad av enbostadshus och garage på del av fastigheten Inglatorp 1:4 
 

Sökande: Inga Britt Palmgren, Jakobagården, Inglatorp,  
371 92  KARLSKRONA   

 
Handlingar: Ansökan (2001-11-23), ritning, situationsplan, nybyggnadskarta,  
karta, begäran om anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning,  
yttrande från granne (2002-02-22), yttranden från sökande (2002-03-06 och  
2002-04-08), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Tidigare beslut: 13 mars 2002, § 85 och 15 maj 2002, § 162.   

 
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 och vad marken bäst användes till, skall prövas via detaljplan. Dock 
kan miljö- och byggnadsnämnden ändå medge en lokalisering till platsen om den 
kan upplevas som en naturlig komplettering till en bebyggelsegrupp och om be-
rörda grannar/sakägare inte haft något väsentligt att erinra. 

 
Vid granskningen av ärendet har bland annat kunnat noteras att man avser koppla 
den nya fastigheten till det kommunala VA-nätet och att den föreslagna byggnads-
utformningen är godtagbar. 

 
Berörda grannar/sakägare har givits möjlighet att yttra sig och har då bland annat 
anfört att den tillkommande lokaliseringen kan påverkas på ett ohälsosamt sätt då 
man eldar med ved och därför inte bör tillåtas. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden avslå framställningen, då den ej 
överensstämmer med intentionerna i Plan och Bygglagens kap 2 och 5, vari det 
bl.a. stadgas att all förtätning skall ske först när stöd för detta finnes i en detaljplan 
för området och att en etablering kan ske utan påtagliga hälsorisker. Med anled-
ning av beslutsförslaget har Miljö- och Byggnadsnämnden 2002-03-13 i princip 
avslagit en framställning på platsen, men också givit förvaltningen i uppdrag att i 
samråd med sökanden finna en alternativ tomtplats på fastigheten. Detta samråd 
har resulterat i en skrivelse från sökanden vari det bland annat påtalas att man 
önskar kvarstå vid sin ansökan, då man bland annat anser att nämnden bör vidtaga 
åtgärder mot vedeldningen och att man vill ha sin bostad nära busshållplatsen. 
 
(forts.) 
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 § 198 (forts.) 
  

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 5 juni 2002 företagit syn på 
platsen.   
 
Sammanträdet ajourneras kl. 13.30 till 13.40 för diskussion i partigrupperna.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att då det i sak ej tillförts ärendet något nytt, avslå framställningen med hänvis-
ning till att den ej överensstämmer med intentionerna i Plan- och Bygglagens  
kap 2 och 5, vari det bl.a. stadgas att all förtätning skall ske först när stöd för detta 
finnes i en detaljplan för området och att en etablering kan ske utan påtagliga 
hälsorisker vilket också bedömes vara fallet, då den föreslagna byggnaden avses 
placeras i den förhärskande vindriktningen och på en avsevärt högre nivå än 
befintlig bebyggelse.    
 

 _____ 
 
 Mot detta beslut reserverar sig Karin Brunsberg (m) 
 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Jörgen Spitzenberger 682/02 
Mats Gunnarsson  
Akten 
 
 
 
 
  § 199 
  Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skavkulla 1:32 och 1:34 
 
  Sökande: Jörgen Spitzenberger, Box 114, 370 24  NÄTTRABY 
 

Handlingar: Ansökan (2002-02-13), skrivelse från sökande (2002-02-13), 
reviderade ritningar (2002-05-14), situationsplan, karta, tillståndsbevis VA, 
förbindelse att ansluta till kommunalt VA, intyg från grannar (5 st), 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Tidigare beslut: 15 augusti 2001, § 337. 
 
Den nu aktuella fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det 
bland annat införts en bestämmelse som begränsar den tillåtna byggrätten för en 
huvudbyggnad i ett och ett halvt plan, till en area på 100 kvadratmeter. 

 
Sökanden har tidigare gjort en förfrågan hos miljö- och byggnadsnämnden, om  
att få uppföra en byggnad i ett plan, (som ersättning av en befintlig) bland annat  
av hänsyn till berörda grannars utsikt.  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade efter att ha hört berörda, att det på de 
aktuella fastigheterna under vissa förbehåll skulle kunna uppföras ett enplanshus 
på sammanlagt cirka 190 kvadratmeter. 
Vid granskningen av ärendet i övrigt har kunnat noteras att förslaget i princip 
överensstämmer med det lokaliseringsbeslut som nämnden givit och att berörda 
sakägare ej haft något att erinra mot själva byggnaden. Vidare har noterats att den 
föreslagna byggnaden som förses med träpanel (efter samråd) för att harmonisera 
med övrig bebyggelse i området, avses kopplas till en nyligen godkänd avloppsan-
läggning för det befintliga huset. 

 
 
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar   
 

att medge avvikelse från gällande detaljplan då den är att anse som ringa och 
därmed ej kan försvåra plangenomförandet, samt   

 
  att bevilja bygglov varvid föreskrives:  
 
  att  som fasadmaterial väljes trä i enlighet med samråd, 

 
(forts.) 
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§ 199 (forts.) 
 
att en sammanläggning före byggstart sker av 1:32 och 1:34, så att endast en 
fastighet bildas,  
 

  att  utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,  
   
  att  utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,   

 
att  innan arbetena på börjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett 
förslag på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till samhällsbyggnads-
förvaltningen.  
  
_____ 

 
 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 
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Markus Sölvenäs 971/02 
Naturvårdsverket 
Länsstyrelsen 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten 
Akten 
 
 § 200 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten  
Skäggdoppingen 4 
 
Sökande: Markus Sölvenäs, Rosenholmsvägen 14, 371 46  KARLSKRONA  
 
Handlingar: Ansökan (2002-02-22), ritning, situationsplan, positivt förhands-
besked (1994-08-10, § 292), karta, avstyckningsbeskrivning, karta över kom-
munalt VA-nät, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Tidigare beslut: 15 maj 2002, § 167.  
 
Platsen är belägen på Ringös sydöstra del och för området gäller strandskydds-
bestämmelser enligt miljöbalken kap. 7 § 16, samt 19 § NVL i dess äldre lydelse 
till skydd för landskapsbilden. 
Ett mindre fritidshus är beläget på tomten, som i sin helhet är ianspråktagen för 
bostadsändamål. 

  Söder om fastigheten ligger en mindre grupp befintliga enbostadshus. 
 

Enligt yttranden från VA- avdelningen går det att ansluta fastighetens spillvatten-
installation till det kommunala ledningsnätet genom pumpning av avloppsvattnet.    

 
För området gällde tidigare en äldre planform som kallades avstyckningsplan. Vid 
kraftträdandet av den nya plan och bygglagen, kap 17 (Övergångsbestämmelser) 
4 § beslöts att avstyckningsplaner av denna beskaffenhet skall upphöra att gälla vid 
ikraftträdandet av plan och bygglagen, vilket skedde 1987-07-01  

 
Vid sammanträde 1994-08-10 § 292 beslöt byggnadsnämnden att lämna positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skäggdoppingen 4, 
under vissa förutsättningar i stadsarkitektskontorets yttrande.  

 
Ansökan om förhandsbesked avser att på rubricerad fastighet transportera bort de 
befintliga byggnaderna och på samma plats uppföra ett nytt bostadshus i två plan 
med en byggnadsarea av c:a 180 m2 . Härtill kommer ett garage att uppföras med 
en byggnadsarea av c:a 60 m2. 

 
Länsstyrelsen har genom beslut delegerat dispensbefogenheten för strandskyddet 
till miljö- och byggnadsnämnden på för bostadsändamål ianspråktagen tomt som är 
mindre än 3000 m2. 
 
(forts.) 
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§ 200 (forts.) 
 
Arealen för fastigheten Skäggdoppingen 4 uppgår till 1411 m2, och är i sin helhet 
ianspråktagen för bostadsändamål. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 5 juni 2002 företagit syn på 
platsen.  
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att med hänvisning till vad som ovan anförts, lämna dispens från miljöbalken kap. 
7 § 16 för nybyggnad av bostadshus samt garage enligt gällande delegationsbe-
stämmelser 

 
  att lämna positivt förhandsbesked med villkor: 
 
  att länsstyrelsens tillstånd till skydd för landskapsbilden föreligger  
 

att  byggnaderna anslutes till det kommunala ledningsnätet enligt VA- 
avdelningens yttrande 

 
  att en lämplig väg anordnas fram till fastigheten. 
 
  _____    
 
 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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Jonas Malmberg  2390/02 
Hans o Marie Smålander 
Anders o Anna-Karin Norrman 
Karin Lagerholm 
Holger Mårtensson  
Sven-Gunnar o Birgitta Svensson  
Karin Abramsson o Roger Larsson  
Akten 
 § 201 
 Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Sturkö-Ryd 9:42 
  
 Sökande: Jonas Malmberg, Ekenabbsvägen 27, 370 43  STURKÖ 
  

Handlingar: Ansökan (2002-03-21), ritningar, situationsplan, karta, Länsstyrelsens 
beslut (2001-06-08), Kammarrätten i Jönköping, beslut (2001-10-24), Regerings-
beslut (2002-03-14), yttrande från Vägverket (2002-03-21), yttrande från 5 st 
grannar  (2002-04-02), yttrande från Karin Abramsson m fl (2002-05-15), sam-
hällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   

   
  Tidigare beslut: 7 mars 2001, § 124 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 mars 2001 § 124 om positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med garage på fastigheten 
Sturkö-Ryd 9:42. 

  Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 27 februari 2001 företagit  
syn på platsen. 
Nämndens beslut om positivt förhandsbesked överklagades. Länsstyrelsen i 
Blekinge län beslutade den 8 juni 2001 att lämna överklagandena utan bifall. 
Kammarrätten i Jönköping har genom beslut den 24 oktober 2001 med eget 
utlåtande överlämnat ärendet till regeringen för prövning. Kammarrätten har  
därvid anfört bl. a. följande. ”En byggnation kommer att påverka utsikten mot 
Ryamad från den befintliga bebyggelsen. En eftertänkt placering av husen kan 
dock beräknas begränsa denna olägenhet”. I likhet med länsstyrelsen finner 
kammarrätten att de nya byggnaderna med de villkor som anges i det överklagade 
beslutet inte kan anses vara olämpliga med hänsyn till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Även vad gäller olägenheterna för klagandenas fastigheter instämmer 
kammarrätten i länsstyrelsens bedömning. 
Enligt kammarrättens mening utgör bestämmelserna i 3 kap. PBL således inte 
något hinder för det lämnade förhandsbeskedet. 
Regeringen ( Miljödepartementet ) finner vid en prövning av ärendet i sak, med 
hänsyn bl.a. till vad kammarrätten anfört, att bestämmelserna i 3 kap. PBL inte  
kan anses utgöra hinder mot det lämnade förhandsbeskedet. 

 
Ansökan om bygglov avser att på rubricerad fastighet få uppföra två enbostadshus 
med garage i enlighet med ovan nämnda positiva förhandsbesked. 
 
(forts.) 
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  § 201 (forts.) 

 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, och där har 
yttranden inkommit från ägarna till fastigheterna Sturkö-Ryd 7:48, 9:14, 9:30, 
9:37, 9:38 och 9:43.  

  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka framställningen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrka bygglov enligt ingivna 
handlingar med villkor: 

 
att för fastigheten Sturkö-Ryd 9:43 rätt att bibehålla, underhålla och förnya 
befintlig avloppsanläggning på rubricerad fastighet enligt protokoll 1985-10-28 
upprättat av fastighetsbildningsmyndigheten, Ronneby lantmäteridistrikt 

       
att utstakning av byggnaderna skall utföras av någon med erforderlig kompetens 
enligt mätningskungörelsen (1974:339 )  

 
att tillstånd skall finnas att anordna enskild avloppsanläggning innan byggnads-
arbetena får påbörjas 
 
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och 
då de avslutas 

 
att byggnadernas exakta höjd och placering sker i samråd med samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
 
_____ 

 
 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 
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Stefan Malmberg 2389/02 
Hans o Marie Smålander 
Anders o Anna-Karin Norrman 
Karin Lagerholm 
Holger Mårtensson  
Sven-Gunnar o Birgitta Svensson  
Karin Abramsson o Roger Larsson  
Akten 
 § 202 
 Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Sturkö-Ryd 9:42 
  
 Sökande: Stefan Malmberg, Hamnvägen 13, 370 43  STURKÖ 
 

Handlingar: Ansökan (2002-03-21), ritningar, situationsplan, karta, Länsstyrelsens 
beslut (2001-06-08), Kammarrätten i Jönköping, beslut (2001-10-24), Regerings-
beslut (2002-03-14), yttrande från Vägverket (2002-03-21), yttrande från 5 st 
grannar  (2002-04-02), yttrande från Karin Abramsson m fl (2002-05-15), sam-
hällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 

  Tidigare beslut: 7 mars 2001, § 124 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 mars 2001 § 124 om positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med garage på fastigheten 
Sturkö-Ryd 9:42. 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 27 februari 2001 företagit  
syn på platsen. 
Nämndens beslut om positivt förhandsbesked överklagades. Länsstyrelsen i 
Blekinge län beslutade den 8 juni 2001 att lämna överklagandena utan bifall. 
Kammarrätten i Jönköping har genom beslut den 24 oktober 2001 med eget 
utlåtande överlämnat ärendet till regeringen för prövning. Kammarrätten har  
därvid anfört bl. a. följande. ”En byggnation kommer att påverka utsikten mot 
Ryamad från den befintliga bebyggelsen. En eftertänkt placering av husen kan 
dock beräknas begränsa denna olägenhet”. I likhet med länsstyrelsen finner 
kammarrätten att de nya byggnaderna med de villkor som anges i det överklagade 
beslutet inte kan anses vara olämpliga med hänsyn till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Även vad gäller olägenheterna för klagandenas fastigheter instämmer 
kammarrätten i länsstyrelsens bedömning. 
Enligt kammarrättens mening utgör bestämmelserna i 3 kap. PBL således inte 
något hinder för det lämnade förhandsbeskedet. 
Regeringen ( Miljödepartementet ) finner vid en prövning av ärendet i sak, med 
hänsyn bl.a. till vad kammarrätten anfört, att bestämmelserna i 3 kap. PBL inte kan 
anses utgöra hinder mot det lämnade förhandsbeskedet. 

 
Ansökan om bygglov avser att på rubricerad fastighet få uppföra två enbostadshus 
med garage i enlighet med ovan nämnda positiva förhandsbesked.  
 
(forts.) 
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  § 202 (forts.) 

 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, och där har 
yttranden inkommit från ägarna till fastigheterna Sturkö-Ryd 7:48, 9:14, 9:30, 
9:37, 9:38 och 9:43.  

  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka framställningen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrka bygglov enligt ingivna 
handlingar med villkor: 

 
att för fastigheten Sturkö-Ryd 9:43 rätt att bibehålla, underhålla och förnya 
befintlig avloppsanläggning på rubricerad fastighet enligt protokoll 1985-10-28 
upprättat av fastighetsbildningsmyndigheten, Ronneby lantmäteridistrikt 

       
att utstakning av byggnaderna skall utföras av någon med erforderlig kompetens 
enligt mätningskungörelsen (1974:339 )  

 
att tillstånd skall finnas att anordna enskild avloppsanläggning innan byggnads-
arbetena får påbörjas. 
 
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och 
då de avslutas 

 
att byggnadernas exakta höjd och placering sker i samråd med samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
 
_____ 

 
 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 
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Bernt Johannesson  2788/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 203 
 Nybyggnad av fritidshus samt carport på fastigheten Torstäva 13:14 
 
 Sökande: Bernt Johannesson, Kanelgatan 5, 371 52  KARLSKRONA 
 
 Handlingar: Ansökan (2002-04-15), teknisk beskrivning, ritningar, situations- 
 plan, nybyggnadskarta, karta, grannemedgivanden (2 st), skrivelse betr. avlopps-

anläggning (2002-05-31), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
 Avsikten är att på den avstyckade fastigheten Torstäva 13:14, uppföra ett fritids- 
 hus samt en carport med en byggnadsyta av 104 m2 resp. 24 m2. 
 

Platsen är belägen i anslutning till en mindre grupp befintliga bostadshus, och 
enligt den gällande översiktsplanen för Karlskrona kommun är området utlagt  
som utvecklingsområde för bebyggelse. 

 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, men har inte haft 
något att erinra.  

 
Enligt Plan- och Bygglagens kapitel 2 § 1 första stycket skall mark- och vatten-
områden användas för det eller de ändamål för vilka de är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
I 2 kapitlet § 3 första stycket 3 Plan- och Bygglagen föreskrivs att bebyggelse skall 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn tagen till bl a möj-
ligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp samt annan samhälls-
service. 
I 3 kapitlet § 2 Plan- och Bygglagen föreskrivs att byggnader skall placeras och 
utformas så att de eller deras avsedda användning bl a inte medför betydande 
olägenhet för omgivningen. 
Den tilltänkta tomtplatsen bedöms, mot bakgrund av de allmänna lämplighetskrav 
som skall uppfyllas i Plan- och Bygglagens 2 kapitel, lämplig att bebygga. 

 
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrka ansökan om bygglov för 
nybyggnad av fritidshus samt carport med villkor: 

  
(forts.) 
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§ 203 (forts.) 
 
att utstakning av byggnaderna skall utföras av någon med erforderlig kompetens 
enligt mätningskungörelsen (1974:339) 

 
att tillstånd skall finnas att anordna enskild avloppsanläggning innan byggnads-
arbetena får påbörjas.  

 
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.  
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Curt Trulsson   2419/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 204 
 Tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Torstäva 14:2, tomt nr 3   
 
 Sökande: Curt Trulsson, Kyrkogatan 16B, 371 52  KARLSKRONA  
 
 Handlingar: Ansökan (2002-03-27), ritning, situationsplan, karta, samhälls-

byggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
 Tidigare beslut: 15 maj 2002, § 169. 
 

Rubricerad fastighet är belägen inom byggnadsplanen för fritidsområde vid 
Stensnäset i Ramdala kommun. Där föreskrivs enligt 7 § 2 mom. Bostadshus  
( fritidsstugor ) må icke upptaga större areal än 50 m2. 
Ansökan om bygglov avser att flytta en yttervägg c:a 1 meter, under det befintliga 
yttertaket, för att en bättre planlösning skall kunna uppnås. 
Fritidshuset har idag en våningsyta av c:a 74 m2 och kommer efter ombyggnaden 
få en våningsyta av c:a 84 m2. 
Fritidshusets byggnadsarea, den arean som byggnaden upptar på marken, kommer 
inte att öka. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 15 maj 2002 att 
återremittera ärendet för ytterligare beredning.  
 
Nämnden har tidigare inom det aktuella området medgivit avvikelser från gällande 
byggnadsplan beträffande byggnadsarean, med att bevilja bygglov för bostadshus 
med byggnadsytor upp till ca 100 m2. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts medge avvikelse från gällande 
byggnadsplan och tillstyrka ansökan om bygglov 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.  
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Ingemar o Birgitta Josefsson 2736/02 
Akten 
 
 
  
 § 205 

Tillbyggnad av fritidshus och uppförande av öppen spis på fastigheten  
Torstäva 14:2, tomt nr 75   
 
Sökande: Ingemar och Birgitta Josefsson, Klaravägen 10, 382 90  ÖRSJÖ  
 
Handlingar: Ansökan (2002-04-05), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Tidigare beslut: 15 maj 2002, § 170.   
 
Rubricerad fastighet är belägen inom byggnadsplanen för fritidsområde vid 
Stensnäset i Ramdala kommun. Där föreskrivs enligt 7§ 2 mom. Bostadshus 
( fritidsstugor ) må icke upptaga större areal än 50 m2. 

  Ansökan om bygglov avser att bygga till fritidshuset med ett inglasat uterum. 
Fritidshuset har idag en byggnadsarea av c:a 80 m2 och den totala byggnadsarean 
kommer, efter den tänkta tillbyggnaden, att bli c:a 100 m2. 

    
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 15 maj 2002 att 
återremittera ärendet för ytterligare beredning.  
Nämnden har tidigare inom det aktuella området medgivit avvikelser från gällande 
byggnadsplan beträffande byggnadsarean, med att bevilja bygglov för bostadshus 
med byggnadsytor upp till ca 100 m2. 

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, men har inte haft 
något att erinra.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts, medge avvikelse från gällande 
byggnadsplan beträffande byggnadsytan då den nu tänkta åtgärden ej kan anses 
försvåra markens användning för de i planbestämmelserna avsedda ändamålen och 
bevilja bygglov 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.  
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Övriga frågor  
§ 206 
 
Ordföranden tackar avgående ledamoten (ersättaren) i miljö- och byggnads-
nämnden, Hans-Olof Månsson (s), och överlämnar gåva och blommor.  
 
Bengt Fröberg (m) framställer önskemål om att föredragningslistan inför 
nämndens sammanträden kompletteras med uppgift om vilka ärenden som skall 
föredragas.   
 
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund besvarar önskemålet från nämndsledamot 
Karin Brunsberg (m) om utbildning vad gäller bygglovsprövning med hänsyn till 
Karlskronas världsarv. En utbildning torde vara lämplig i samband med den nya 
mandatperioden.   
 
Erik Gisslén (m) ställer fråga om familjen Thörnströms grav på kyrkogården i 
Kapellparken. Katarina Möller (s) tar fram information till kommande samman-
träde.  
 
Erik Gisslén (m) ställer även fråga om den långa flytbryggan i gästhamnen. Är den 
permanent eller tillfällig?  
 
Bengt Fröberg (m) vill ha information om gällande policy beträffande au-besök. 
Ordföranden och förvaltningschefen besvarar frågan.   
 
Ordföranden önskar alla en skön semester och en trevlig sommar. 
 
1:e vice ordförande önskar ordföranden en skön semester och en trevlig sommar.   
 
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 21 augusti 2002 
 
§ 218 karlskrona .se – förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun  
§ 219  Detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola) Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 220 Detaljplan för del av Annebo 8 och Karlskrona 5:11, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 221 Nya detaljplaner för småhus 
§ 222 Pågående planer 
§ 223 Förslag till upphävande av tomtindelning för Garvaren 23 i Karlskrona kommun  
§ 224 Förslag till upphävande av tomtindelningen för Sextanten 15 i Karlskrona kommun      
§ 225 Motionssvar; Angående ansökan att Karlskrona kommun blir medlem i Föreningen 

Sveriges Ekokommuner 
§ 226 Förslag till budget 2003 samt plan för åren 2004-2005 
§ 227 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet  
§ 228 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
§ 229 Meddelanden 
§ 230 Informationer och föredragningar 
§ 231 Ersättning/nybyggnad av campingstuga på Dragsö, stuga nr 97 
§ 232 Tillbyggnad av förråd på fastigheten Saga 31 och Saga 32 
§ 233 Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Hästholmen 1:80 
§ 234 Nybyggnad av 78 st enbostadshus på fastigheten Gullberna Park, etapp 1 
§ 235 Nybyggnad av två fritidshus samt carport/förråd på fastigheten Tjurkö 1:19 
§ 236 Tillbyggnad av förråd på fastigheten Torstäva 14:2, tomt nr 77 
§ 237 Tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Torstäva 14:2, tomt nr 78 
§ 238 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  på fastigheten Sturkö-Bredavik S:10 
§ 239 Uppförande av handikappramp vid Fredrikskyrkan i Karlskrona  
§ 240 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:32 
§ 241 Ändrad användning till grundskoleverksamhet på fastigheten Ingenjören 4 
§ 242  Ändrad användning till skolmatsal på fastigheten Ingenjören 4 
§ 243 Övriga frågor 
______________________ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen  
  den 21 augusti 2002, kl 08.30 – 13.40. 
  Sammanträdet ajourneras kl. 10.10 - 10.30 och kl. 11.00 –12.00. 
  Beslutssammanträde kl. 13.00 – 13.40.     
  
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s) 
 1:e v ordf Erik Karlsson (s)         
 2:e v ordf  Carl-Göran Svensson (m) 
 Ledamöter  Ewy Svensson (s) 
  Bengt Fröberg (m) 

 Karin Brunsberg  (m)  
  Kurt Lindman (v)   
  Lars-Ove Carlsson (kd)  
  Magnus Larsson (c) 
  Margareta Rodin (fp) 
   
Tjänstgörande ersättare Ulla Ohlsson (s) 
  Thomas Åberg (s) 
  Per-Gunnar Holgersson (s) 
 
Övriga närvarande ersättare Roger Öhman (s) från kl. 13.00  
  Erik Gisslén (m)  
  Tommy Olsson (kd)   
  Bengt Billemyr (c) till kl. 12.00 
  Eva Röder (fp)  
 
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef    
 Hans Juhlin, planarkitekt  
 Malin Dahlberg, planarkitekt  
 Kerstin Johansson, planarkitekt   
 Lars Löwenadler, byggnadsinspektör   
 Leif Larsson, bygglovarkitekt  
 Ulf Gustafsson, byggnadsinspektör  
 Bengt Eriksson, förvaltningsekonom 
 Anita Kreutzfeldt, miljöhandläggare 
 Kenneth Gyllensting, miljöstrateg 
 Kenneth Johansson, VA-chef  
 Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten  
 Birgitta Larsson, sekr.  
       
Utses att justera  Magnus Larsson                   
 
Justeringens plats och tid Palanderska gården, Röda stugan, torsdagen den 29 augusti 

2002, kl. 12.30.                     
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Underskrifter  
Sekreterare …………………………………….. §§  218 - 243 
 Birgitta Larsson                                                      
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson    
  
Justerare …………………………………….   
   Magnus Larsson                       
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 30.08.2002 anslagits på kommunens anslagstavla, 
intygar i tjänsten: 
Birgitta Larsson 
Sekreterare  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen    
  
 
 
 
 
  
 § 218 
 karlskrona.se – förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun   
 

Enligt Plan- och bygglagen skall kommunen varje mandatperiod ta upp översikts-
planen för aktualitetsförklaring i kommunfullmäktige. Karlskrona kommun beslutade 
därför 1997-11-04 att utvecklingsplanen skall ligga till grund för en revidering av 
översiktsplanen. Kommunfullmäktige beslutade 1999-05-27 att antaga ett program för 
revideringen.  
 
Planprocessen har således pågått under större delen av mandatperioden. Det har i  
första hand varit ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnads- och kommunled-
ningsförvaltningarna. Ambitionen har varit att informera och engagera så många som 
möjligt i arbetet och samrådet kring planen, samtidigt som uppdraget har varit tydligt 
och skall kunna utläsas i det slutliga resultatet.  
 
Det slutliga förslaget har varit utställt under mars och april månader 2002. Inkomna 
synpunkter har medfört smärre kompletteringar och ajourföring av förslaget. Ett av 
syftena med översiktsplanen är vidare att utgöra program för det fortsatta översiktliga 
planarbetet i kommunen. Bakgrund och förslag till fortsatt arbete framgår av plan-
handlingarna och förtydligas i förslaget till beslut.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige 
att antaga förslaget.    
         
Planarkitekt Hans Juhlin redogör för ärendet.     
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
_____    
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Länsstyrelsen   3376/02 
Tekniska förvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 § 219 
 Detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola) Karlskrona kommun, Blekinge  
 län   

   
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd fr o m den 10 juni t o m den 22 juli  
2002. 

 
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att på den aktuella platsen uppföra en 
förskola. Området utgörs idag av naturmark och ligger i anslutning till befintlig 
bostadsbebyggelse.     
 
Planarkitekt Malin Dahlberg föredrar ärendet.  
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar   
 
 att ställa ut detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola), daterad augusti 2002, för 

allmän granskning.    
 _____ 
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Tekniska förvaltningen  3288/02 
Kommunfullmäktige  
Kommunens anslagstavla  
Länsstyrelsen 
Affärsverken Karlskrona AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 § 220 

Detaljplan för del av Annebo 8 och Karlskrona 5:11, Karlskrona kommun, 
Blekinge län    
 
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd fr o m den 15 maj t o m den 3 juni 
2002.     
 
Syftet med planförslaget är att gällande detaljplan ändras från allmänt ändamål till 
kvartersmark.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 01.07.2002 lämnat förslag till beslut, bil 
A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del  
av Annebo 8 och Karlskrona 5:11, Karlskrona kommun, Blekinge län.  
  
_____  
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Fastighetsutskottet   
Kommunala tomtkön 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 § 221 
 Nya detaljplaner för småhus 
 

I Plan- och bygglagens 11 kap. 1 § om Byggnadsnämnder stadgas: Utöver de 
uppgifter byggnadsnämnden har enligt övriga föreskrifter i denna lag skall 
nämnden uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och  
dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planlägg-
ning, byggande och fastighetsbildning.  
Genom att miljö- och byggnadsnämnden i sitt reglemente dessutom har ansvar  
för kommunens tomtkö, har nämnden därigenom ett särskilt tydligt uppdrag att  
ta initiativ till planläggning av småhustomter. Samhällsbyggnadsförvaltningen  
vill därför uppmärksamma nämnden på planeringsläget med avseende på den 
kommunala tomtkön.  
Trakter som avses är i första hand två områden på nordvästra Verkö; Norra Backe 
och Västra Backe, samt ett område på norra Ringö, Norra Platån. De förstnämnda 
områdena har dessutom förankring i den fördjupade översiktsplanen för Verkö som 
kommunfullmäktige antog i samband med utbyggnaden av färjeterminalen.   

 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet och förslag till beslut, 
bil A.  
 
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget. 
 
Yrkanden 
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att en 
arkitekttävling utlyses i alla tre områdena.   
 
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till Carl-Göran Svenssons (m) m fl förslag och 
bifall till förvaltningens förslag.  
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran 
Svenssons (m) m fl förslag och finner att nämnden beslutar enligt förvalt- 
ningens förslag.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja programarbete  
med detaljplaner för  
Verkö,Norra Backe 
Verkö, Västra Backe 
Ringö, Norra Platån,  
 
(forts.) 
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§ 221 (forts.) 
 
samt att uppdraga till samhällsbyggnadsförvaltningen att återkomma till  
miljö- och byggnadsnämnden  med förslag till prioritering av detaljplanerna. 
 
_____ 
 
Mot detta beslut reserverar sig Carl-Göran Svensson (m), Lars-Ove Karlsson  
(kd), Magnus Larsson ( c ), Margareta Rodin (fp), Bengt Fröberg (m) och  
Karin Brunsberg (m).   
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Fastighetsutskottet   
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 222 

Pågående planer  
 

Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.   
 
_____ 
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Lantmäterimyndigheten  4157/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 223 
 Förslag till upphävande av tomtindelning för Garvaren 23 i Karlskrona 

kommun  
 
 Lantmäterimyndigheten har den 28.06 2002 hemställt om miljö- och byggnads-

nämndens antagande betr. rubr.  
 
 Sökande är Bröderna Svenssons Tryckeri AB. Gällande detaljplan är stadsplan 

fastställd 1961. För tomten nr 23 gäller tomtindelning fastställd 1959. Tomten  
 nr 23 är bebyggd. Ansökan om fastighetsreglering berörande Garvaren 22 och  
 23 för industriändamål har inkommit till lantmäterimyndigheten. Ansökan inne- 
 bär att ett område om cirka 140 kvm av fastigheten Garvaren 22 överföres till 

Garvaren 23. Sökanden yrkar att tomtindelningen upphävs.  
 
 Lantmäterimyndigheten tillstyrker förslaget. Godkännande av förslaget före- 
 ligger från berörda sakägare.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar   

 
att antaga upprättat förslag till upphävande av tomtindelning för Garvaren 23  
i Karlskrona kommun.  
 
_____   
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Lantmäterimyndigheten  3514/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 224 

Förslag till upphävande av tomtindelningen för Sextanten 15 i Karlskrona 
kommun  

 
 Lantmäterimyndigheten har den 17.05 2002 hemställt om miljö- och byggnads-

nämndens antagande betr. rubr.  
 
 Sökande är Rickard och Siri Barnå, ägare till Sextanten 36, vari tomten nr 15 

numera ingår. Gällande detaljplan för Sextanten 36 är stadsplan som blivit 
fastställd 1949. För Sextanten 36 gäller tomtindelning fastställd 1957. Ansökan 

 om avstyckning från Sextanten 36 har inkommit till lantmäterimyndigheten. Den 
yrkade åtgärden överensstämmer med ovan nämnda plan men strider mot gällande 
tomtindelning, varför fastighetsägarna yrkar att densamma skall upphävas.   

 
 Lantmäterimyndigheten tillstyrker förslaget. Godkännande av förslaget föreligger 

från berörda fastighetsägare.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar   

 
att antaga upprättat förslag till upphävande av tomtindelningen för Sextanten 15  
i Karlskrona kommun. 

 
_____  
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Kommunfullmäktige 2649/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 225 

Motionssvar; Angående ansökan att Karlskrona kommun blir medlem i 
Föreningen Sveriges Ekokommuner 
 
Centerpartiet, genom Mats Lindbom, har inkommit med en motion där det 
föreslås att Karlskrona kommun skall ansöka om att bli medlem i Föreningen 
Sveriges Ekokommuner.     
 
Begreppet ekokommun har funnits i Sverige sedan 1983. Fram till 1995 var 
ekokommunerna organiserade i ett löst nätverk, men vid nätverksträffen i 
Ekerö kommun 1994 fattades beslutet att gå ett steg vidare och bilda en 
förening, och året efter bildades Sekom. För närvarande finns det 60 med-
lemskommuner. En målsättning är att landets samtliga kommuner skall 
ansluta sig och arbeta enligt kretsloppsprincipen.  
Att kalla sig Ekokommun är att ge tydliga signaler om vikten av hållbar 
utveckling till alla aktörer inom kommunen, och kommunen tar på sig 
ansvaret att föregå med gott exempel. 
 
Berättigad till medlemskap i Sekom är kommuner som i kommunfullmäktige 
eller kommunstyrelse antagit program och bedriver utvecklingsarbete enligt 
kretsloppsprincipen med det långsiktigt uthålliga samhället som ett över-
gripande mål för sina verksamheter.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått motionen för yttrande.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 26 juli 2002 lämnat förslag till 
yttrande, bil A. 
 
Karlskrona kommun har i både miljöpolicy, miljöplan och Agenda21-
dokument antagit dessa riktlinjer. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att tillstyrka motionen,  
 
samt att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande.  
 
_____  
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Kommunfullmäktige 3754/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 
 
 
 
 § 226 
 Förslag till budget 2003 samt plan för åren 2004-2005  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 juli 2002 upprättat förslag till 
budget för 2003 samt plan för åren 2004-2005, bil A.     
MBL-förhandling enligt § 11 har ägt rum den 9 augusti 2002, bil B.  
 
Grundförslaget har upprättats i enlighet med de ramar som beslutats i kom-
munfullmäktige den 23 maj 2002, § 69. Ramen utgörs av de ekonomiska 
ramar som tilldelats nämnden för år 2003 och 2004 i den av fullmäktige 
beslutade treårsbudgeten 02-04 justerat med den utökning som beslutades  
med anledning av inrättande av bygglovarkitekttjänst.  
I föreliggande förslag har, under miljö- och byggnadsnämnden, avsatts 70 tkr  
i en reserv för oförutsett i avsikt att enligt direktiven skapa en ökad säkerhets-
marginal och ökat handlingsutrymme under året. Reserven är ca 1 % av totala 
kommunbidraget till nämndens verksamheter.      
Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är 7,8 mkr 
exkl. bostadsanpassning. Utgifterna är till största delen personalkostnader. 
Intäkterna budgeteras till 7,9 mkr. Förvaltningen har normalt sett således 
mycket begränsade möjligheter till ombudgeteringar för att möta kostnads-
ökningar under löpande budgetår, t ex den hyreshöjning om 500 tkr som 
påfördes förvaltningen 2001 efter det att budgetramarna fastställts.   
Långsiktigt ger förvaltningens nuvarande verksamhet ett driftunderskott om 
0,8 mkr. Härtill kommer 0,1 mkr för den politiska verksamheten.     
   
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson och förvaltningschef Claes-Åke 
Kindlund redogör för budgetförslaget.  
 

 Yrkanden 
Carl-Göran Svensson (m), Lars-Ove Karlsson (kd), Magnus Larsson ( c ), 
Margareta Rodin (fp), Bengt Fröberg (m) och Karin Brunsberg (m) yrkar att 
verksamheten för tomtkön utgår och att  kostnaden för densamma, 100.000:- 
kronor netto, överföres till miljöavdelningen.  
 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag.   

 
 Propositioner och beslut  

Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

  
forts. 
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§ 226 (forts.) 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen 
hemställa hos kommunfullmäktige   

 
att  anta grundbudget för år 2003 och planer 2004 och 2005 i enlighet med 
upprättade handlingar,  
 
att i första hand utöka nämndens budgetram med 800.000:- kronor till följd  
av minskad budgetering av myndighetsavgifter m m,    
 
att i andra hand utöka budgetramen för kommunal riskhantering med 
200.000:- kronor till följd av behov av resurser för skaderegistrering och 
anordnande av nyårsfyrverkeri 
 
att utöka kommunbidragsramen till bostadsanpassningsbidrag med 
1.000.000:- kronor till följd av ökat antal bidragsärenden och ökade  
kostnader för anpassningsåtgärder,  
 
samt att utöka kommunbidragsramen för den politiska organisationen  
med 100.000:- kronor till följd av inrättandet av Karlskrona Stadsmiljöråd. 
 
_____ 
 
Till förmån för eget yrkande reserverar sig Carl-Göran Svensson (m),  
Lars-Ove Karlsson (kd), Magnus Larsson ( c ), Margareta Rodin (fp),  
Bengt Fröberg (m) och Karin Brunsberg (m) mot detta beslut.  
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 § 227 
 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen. 
 
 _____ 
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 § 228 
 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen. 
 
 _____  
 

På grund av jäv deltar ej Karin Brunsberg i beredning och beslut i detta 
ärende.  
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 § 229  
 Meddelanden  
  

1. Kommunfullmäktige 19 juni 2002, § 83; Marknadsplan 2003-2005 för 
BlekingeTrafiken AB   

 
2. Kommunfullmäktige 19 juni 2002, § 84; Delårsbokslut per den 30 april 2002 

 
3. Kommunfullmäktige 19 juni 2002, § 85; Karlskrona kommuns policy för 

användning av e-post, Internet och telefoni 
 

4. Kommunfullmäktige 19 juni 2002, § 87; Bostadsförsörjningsprogram för 
Karlskrona kommun 2002-2010 

 
5. Kommunstyrelsen 7 maj 2002, § 77; Sammanställning av internkontroll-

revisionerna 1997-2001 samt förslag till uppföljning av arbetsgivarens 
systematiska arbetsmiljöarbete 

 
6. Kommunstyrelsen 7 maj 2002, § 78; Kommunstyrelsens beredning av 

personalpolitiska frågor  
 

7. Kommunstyrelsen 4 juni 2002, § 85; Redovisning av naturvårdsverket om 
undersökningsprogram avseende vindkraftparkers effekter i havsområden 

 
8. Kommunstyrelsen 4 juni 2002, § 93; Beredskapsplanerare/totalförsvars-

handläggare överförs från samhällsbyggnadsförvaltningen  till kommun-
ledningsförvaltningen   

 
9. Kommunstyrelsen 4 juni 2002, § 95; Avsiktsförklaring av Rosenholms-

området  
 

10. Kommunledningsförvaltningen  2002-06-10; Underrättelse om lagakraft  
betr. detaljplan för Grönadal 14:1 (numera Skillinge 14:1), Nättraby, 
Karlskrona kommun       

 
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-05-06; Tillstånd till utvändig 

renovering av byggnad 2, Bergqvistska gården, kv Wachtmeister 34, 
Karlskrona kommun  

 
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-06-01; Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av fritidshus och förråd på fastigheten Hästholmen 1:90 i 
Karlskrona kommun  

 
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-06-01; Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av fritidshus och förråd på fastigheten Hästholmen 1:91 i 
Karlskrona kommun 

 
  forts. 
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§ 229 (forts.) 
 
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-06-03; Bidrag till vård av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Stumholmen 2:2, 
Kungshallsmagasinet, Karlskrona kommun  

 
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-06-06; Överklagande av byggnads-

nämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, fastigheten 
Fredriksdal 8:201 i Karlskrona kommun  

 
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-06-06; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
fritidshus, fastigheten Fäjö 1:123 i Karlskrona kommun  

 
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-06-18; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för tillbyggnad av enbostads-
hus, fastigheten Sanda 1:139 i Karlskrona kommun 

 
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 24 juni 2002; Förprövning enligt djur-

skyddsförordningen (SFS 1988:539), Grönadal 15:27, nybyggnad för hästar  
 

19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-06-24; Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om bygglov för stödmur m m, fastigheterna 
Grenadjären 1 och 4 i Karlskrona kommun 

 
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-06-24; Förlängd prövotid i tillstånd 

enligt miljöskyddslagen för Koholmen avloppsreningsverk 
 

21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-06-25; Tillstånd till anläggande av 
gång- och cykelväg inom Skärva naturreservat  

 
22. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-06-26; Tillstånd enligt miljöbalken 

till befintlig och utökad anläggning för djurhållning m m, stall för fjäderfä, 
Falan 1:19 i Karlskrona kommun 

 
23. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-06-27; Beslut om betydande 

miljöpåverkan i Vägverkets ”Förstudie E22 Björketorp – Nättraby, 3-
fältsväg, objekt 93 31 33, maj 2002” 

 
24. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-06-28; Bidrag till vård av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Kristianopel 10:14, 
Kristianopels socken, Karlskrona kommun 

 
25. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-07-01; Angående sanering av 

fastigheten Staffansbygd 1:70, Karlskrona kommun (f d HT-fat) 
 

forts. 
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§ 229 (forts.) 
 
26. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-07-03; Anmälan enligt 34 § punkt 1 

Avfallsförordningen (egen transport av farligt avfall), Johnny Andreasson, 
Falan   

 
27. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-07-03; Anmälan enligt 34 § punkt 1 

Avfallsförordningen (egen transport av farligt avfall), Per Johanssons Skogs-
entreprenad, Kuvehall     

 
28. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-07-03; Anmälan om icke tillstånds-

pliktig transport av avfall enligt 35 § Avfallsförordningen, Holmbergs Lant-
bruk, Duverum  

 
29. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-07-03; Byggnadsminnesförklaring 

av ”Köpmannagården”, byggnader och gårdsplan på fastigheten Kristianopel 
10:14 i Karlskrona kommun 

 
30. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-07-05; Anmälan enligt 34 § punkt 1 

Avfallsförordningen (egen transport av farligt avfall), Bengt Åbergs Skogs-
entreprenad, Rödeby  

 
31. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-07-05; Detaljplan för del av 

Verstorp 2:23 (Skärva by), Nättraby i Karlskrona kommun  
 

32. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-07-08; Ändring av villkor i tillstånd 
enligt miljöbalken (värmeverk Väster Udd)  

 
33. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-07-09; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglov för anordnande av skärm-
tak över lastramp m m på fastigheten Magistraten 13 i Karlskrona kommun             

 
34. Lantmäterimyndigheten Blekinge län, underrättelse 2002-07-16; Fastighets-

reglering för stängning av plankorsningar i Kestorp och Östra Rödeby på 
järnvägen Emmaboda-Karlskrona  

 
35. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2002-06-20; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bostadsanpassningsbidrag, Rörsäng 1:43  
 

36. Länsrätten i Blekinge län, underrättelse 2002-06-28; Yttrande ang nybyggnad 
på fastigheten Skällenäs 28:35 

 
37. Länsrätten i Blekinge, rotel 2, DOM 2002-06-28; Överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut 10 april 2002, § 108, dnr 5616/01 (Kölen 7, 
Hästövarvet)     

 
forts. 
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§ 229 (forts.) 
 
38. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 10, DELDOM 2002-06-04; Tillstånd 

till anläggning för återvinning av lysrör m m (MRT Recycling )   
 

39. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 11, DOM 2002-06-24; Överklagande 
av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut, Ansökan om tillstånd enligt miljö-
balken för enskild avloppsanläggning (Torstäva 14:13)  

 
40. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DELDOM 2002-07-05; Ansökan om 

tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för bl a infiltration 
och bortledande av vatten från Lyckebyån, för den kommunala vattenför-
sörjningen i Karlskrona kommun, Blekinge län, nu fråga om provverksamhet  

 
41. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, delbeslut 2002-07-05; Överklagande av 

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut betr. tillstånd till slaktdjursuppfödning; 
nu fråga om verkställighet (Hejetorps Kyckling AB)  

 
42. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 10, DOM 2002-07-16; Överklagande 

av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut betr. föreläggande vid vite att vidta 
bullerdämpande åtgärder i tvättstuga (Bostadsrättsföreningen von Löwen) 

 
43. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2002-05-23; Överklagande 

i fråga om detaljplan för del av Sparre 7, Karlskrona kommun  
 

44. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2002-05-23; Redovisning 
till EG-kommissionen av justeringar av tidigare föreslagna särskilda 
bevarandeområden enligt art- och habitat-direktivet 

 
45. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2002-06-06; Överklagande 

i fråga om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende Hålan 62:3 i 
Karlskrona kommun 

 
46. Regeringen, Miljödepartementet, protokoll 2002-06-06; Justering av ett 

område som tidigare beretts skydd som särskilt skyddsområde enligt fågel-
direktivet 

 
47. Jordbruksverket, Djurmiljöenheten, beslut 2002-05-30; Ansökan om godkän-

nande av förbränningsanläggning (Möllehall AB)  
 

48. Jordbruksverket, Djurskyddsenheten, beslut 2002-06-14; Ansökan om 
tillstånd att använda djur för ändamål som avses i 19 § djurskyddslagen 
(1988:534) (Mybac-Vettech AB) 

 
49. Jordbruksverket, Djurskyddsenheten, beslut 2002-07-05; Ansökan om 

tillstånd att använda djur för ändamål som avses i 19 § djurskyddslagen 
(1988:534) (Schering- Plough Animal Health) 

  forts. 
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  § 229 (forts.) 
 

50. Jordbruksverket, Djurskyddsenheten, beslut 2002-07-09; Ansökan om 
tillstånd att använda djur för ändamål som avses i 19 § djurskyddslagen 
(1988:534) (Svenska Djurhälsovården AB) 

 
51. Jordbruksverket, Djurskyddsenheten, beslut 2002-07-10; Ansökan om 

undantag från kravet på rede, sittpinne och sandbad i burar för värphöns 
(Christer Johansson) 

 
52. Jordbruksverket, Djurmiljöenheten, beslut 2002-07-17; Ansökan om god-

kännande av hanteringsställe som hanterar animaliskt avfall (Saltöprodukter 
AB) 

 
53. Regionfullmäktige 2002-06-12; Blekingestrategin  

 
54. Elöverkänsligas Förbund Skåne Län, bygglov för basstationer 02-06-12; 

Beviljande av bygglov för basstationer för mobiltelefoni     
 

55. Lennart Anderssons m fl, skrivelse till Länsstyrelsen 14.06.2002; Över-
klagande av beslut av den 17.04.2002 gällande strandskyddsdispens för 
förlängning av brygga m m på fastigheten Bredavik 19:13 i Karlskrona 
kommun    

 
56. Christer Andersson, Hasslö, anmälan 22 juli 2002; Otillåtet nyttjande av 

sjöbod belägen på fiskeplanen till fastigheten Hasslö 1:30, 1:76, 1:77, 1:253 
(söder om Hasslö 1:113 i Fiskaregården) 

 
  

  _____ 
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 § 230 
 Informationer och föredragningar 
 

a) På arbetsutskottet den 14 augusti 2002 ställdes fråga om de sanitära problem 
som uppstår med anledning av det nya sophanteringssystemet. Miljöinspektör 
Anita Kreutzfeldt informerar och besvarar frågorna.  
 

b) Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund besvarar Kurt Lindmans (v) fråga 
avseende kommunens yttrande till Länsrätten beträffande ärendet om Kölen 7, 
Hästövarvet.  

 
c) VA-chef Kenneth Johansson besvarar fråga som väcktes på arbetsutskottet av 

Magnus Larsson ( c ). Frågan gällde Koholmens reningsverk och dess 
kapacitet.  

 
d) Från personalavdelningen föreligger rapport om Personal Nyckeltal, 

obligatoriska nyckeltal 1:a tertialet 2002 för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Rapporten delges nämndens ledamöter.  

 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att ta informationerna till dagens protokoll.  
 
_____ 
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Leif Brurok  2816/02 
Tekniska förvaltningen  
Akten 
 
  
 
 
 § 231 
 Ersättning/nybyggnad av campingstuga på Dragsö, stuga nr 97 

 
Sökande: Leif Brurok, Helgövägen 10, 372 74  LISTERBY   

 
Handlingar: Ansökan (2002-04-17), ritning, situationsplan, samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande, bil A.   

 
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse där 
endast Plan- och Bygglagens generella regler gäller. Detta innebär bland annat att 
all förtätning och vad marken bäst användes till, skall prövas via detaljplan. Vidare 
har noterats att byggnaden berörs av "strandskydd" då avståndet till stranden är 
mindre än 100 meter. 

 
Vid granskningen av ärendet har bland annat kunnat noteras att man avser ersätta 
en befintlig stuga med en ny och att markägaren, kommunen, givit sitt tillstånd. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka strandskydds-
dispens då ”tomten” redan är ianspråktagen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att bevilja framställningen varvid föreskrives: 
 
att Länsstyrelsens beslut avseende "strandskyddet" föreligger före byggstart, 

 
att  utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,  

 
att  utsättningen/placeringen 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.  
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Johnny Lilja 2487/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 232 
 Tillbyggnad av förråd på fastigheten Saga 31 och Saga 32 
 
 Sökande: Johnny Lilja, Kilströmskajen 6, 371 36 KARLSKRONA 
 

Handlingar: Ansökan (2002-04-02), ritning, nybyggnadskarta, samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande, bil A.   

 
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts 
en bestämmelse som begränsar byggrätten på den aktuella platsen då den utlagts 
som ”samfällighet”. 
 
Avsikten är att uppföra förrådsbyggnaden i direkt anslutning till det hus som ny-
uppförs på grannfastigheten. Detta är en åtgärd som ej bedömes påverka grannar 
eller andra samt bedömes också lyfta fasaden på det nya huset. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka framställningen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja framställningen 
varvid föreskrives:  
 
att  utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
att  utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen 
  
att  innan arbetena påbörjas skall en anmälan, som om möjligt åtföljs av ett förslag 
på kontrollplan och kvalitetsansvarig, inlämnas till samhällsbyggnadsförvalt-
ningen.  
 
_____ 
 

 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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Bengt Gustafsson  153/02 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten 
 
 § 233 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på fastigheten 
Hästholmen 1:80  
 
Sökande: Bengt Gustafsson, Tersmedens väg 2 B, 37142 KARLSKRONA 
 
Miljö- och byggnadsnämnden meddelade bygglov för nybyggnad av bostadshus på 
rubricerad fastigheten den 10 april 2002, § 135.   
 
För området gäller strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken kap 7, § 16. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län har i beslut 2 december 1992 delegerat dispens-
befogenheten till miljö- och byggnadsnämnden på för bostadsändamål ianspråk-
tagen tomt som är mindre än 3000 m2. 
 
Arealen för fastigheten Hästholmen 1:80 är 1372 m2 , och den är i sin helhet 
ianspråktagen för bostadsändamål. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till ovan anförda lämna dispens från miljöbalken kap. 7, § 16 
för nybyggnad av bostadshus enligt gällande dispensbefogenhet.   
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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LB-Hus AB  254/02 
Villaarkitektur 
Affärsverken  
Tekniska förvaltningen 
Akten 
 
 
 § 234 
 Nybyggnad av 78 st enbostadshus på fastigheten Gullberna Park, etapp 1  
  
 Sökande: LB-hus AB, Box 67, 295 21 BROMÖLLA 

 
Handlingar: Ansökan (2002-01-15), ritning, situationsplan, reviderade ritningar  
(2002-05-27), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
   
LB- HUS AB Sölvesborg har inkommit med en ansökan om bygglov, enligt ingiv-
na handlingar benämnt Svarta byn och Vita byn. Bygglovansökan innebär att få 
uppföra 58 bostadshus i Svarta byn fördelade på 5 hustyper resp. 20 bostadshus i 
Vita byn fördelade på 2 hustyper. 
 
Bostadshusens utformning och planlösning bedöms ha god standard och får anses 
överensstämma med detaljplanens bestämmelser beträffande utformning, placering 
och utförande.  
Sökande har där terrängen medgivit anpassat byggnadernas placering till den be-
fintliga marknivån. 
  
Huvuddelen av bebyggelsen och småbåtshamnen nås via en gemensam infart i 
norr, från Kolonivägen. Denna körväg har flyttats till ett annat läge och avviker 
från gällande detaljplan. 
 
Vändmöjlighet saknas för körväg i anslutning till fastigheter med beteckning nr 7 
och 11. 
Inom Svarta byn har någon byggnadsdel placerats, i begränsad omfattning, på 
mark som ej får bebyggas. 
 
Planarkitekt Kerstin Johansson, byggnadsinspektör Ulf Gustafsson och förrätt-
ningslantmätare Gunhild Stoltz redogör för ärendet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om bygg-
lov enligt ingivna handlingar och medge avvikelse från gällande detaljplan då 
avvikelsen endast har lokal påverkan och därför kan ses som mindre.   
 
Yrkanden  
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till byggnation i slänten, d v s norra delen av Svarta 
Byn, med motivering bl a att lovet avviker för mycket från gällande plan samt att 
detta medför att större delen av bokskogen kommer att avverkas.  
 
forts. 
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§ 234 (forts.) 
 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att i bygglovet 
föreskrives att vägens bredd utökas till 6 meter i Svarta Byn, att sökanden senast i 
samband med bygganmälan redovisar hur sophämtningen i området skall ske samt 
redovisar yta för vändplats, alternativt redovisar utfart via parkeringen i öster.     
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer de båda yrkanden under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt ordförandens förslag.  

 
 Således beslutar Miljö- och byggnadsnämnden   
 

att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid 
föreskrives:   
  
att  minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en 
beskrivning av projektets art och omfattning, lämnas in till samhällsbyggnads-
förvaltningen  
 
att vägens bredd i Svarta byn utökas till 6 meter,  
 
att senast i samband med bygganmälan redovisa hur sophämtningen i området 
skall ske 
 
att vändplats i Svarta Byn, nordöstra hörnet, får en yta med minibredd, alternativt 
att utfart kan ske via parkeringen i öster 
 
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och 
då de avslutas. 
 
_____ 
 
Till förmån för eget yrkande reserverar sig Kurt Lindman (v) mot detta beslut.  
 

 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  
 



  21 augusti 2002     Sid. 28 

 
Lars-Erik Nilsson 2461/02 
Lilian Ljungberg m fl  
Claes Björkman m fl  
Akten 
 § 235 
 Nybyggnad av två fritidshus samt carport/förråd på fastigheten Tjurkö 1:19 
 
 Sökande: Lars-Erik Nilsson, Ugglegatan 24, 216 17  MALMÖ   
 

Handlingar: Ansökan (2002-03-28), ritning, situationsplan, karta, tillståndsbevis 
VA, DOM från Växjö tingsrätt betr. strandskyddsdispens (2002-02-22), yttrande 
från Länsantikvarie, (2002-05-02), yttranden från grannar,  samhällsbyggnadsför-
valtningens yttrande, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 maj 2001 § 226 om positivt för-
handsbesked, för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Tjurkö 1:19 med 
villkor: att  länsstyrelsens beslut avseende strandskyddet och att länsantikvariens 
yttrande avseende byggnadernas utformning, läge och materialval föreligger 
innan bygglov sökes/inlämnas. 
  
Miljödomstolen Växjö Tingsrätt  finner förutsatt att byggnadernas läge, utformning 
och materialval anpassas till den befintliga miljön – att de föreslagna fritidshusen 
inte utgör en sådan åtgärd som påtagligt kan skada riksintresset för kulturmiljön. 
Miljödomstolen meddelade den 22 februari 2002 strandskyddsdispens avseende 
nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Tjurkö 1:19. 
Länsantikvarien har lämnat yttrande den 2 maj 2002. 
Tillstånd till anordnande av BDT- avloppsanläggning inom rubricerad fastighet 
föreligger enligt delegationsbeslut den 12 maj 2000, § 129. 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan om bygglov, och där 
har yttrande inkommit från ägaren till fastigheten Tjurkö 1:24.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan om 
bygglov enligt ingivna handlingar.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrka ansökan om bygglov enligt 
ingivna handlingar, varvid föreskrives:  
 
att länsantikvariens yttrande skall beaktas 
 
att byggnadernas exakta höjd och placering sker i samråd med samhällsbyggnads-
förvaltningen 
 
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och 
då de avslutas.  
_____ 

  
 forts. 
 



  21 augusti 2002     Sid. 29 

 
 § 235 (forts.) 
 
 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  21 augusti 2002     Sid. 30 

 
Jan Hallberg  3259/02 
Akten 
 
 § 236 
 Tillbyggnad av förråd på fastigheten Torstäva 14:2, tomt nr 77  
  
 Sökande: Jan Hallberg, Dackevägen 3 B, 352 46  VÄXJÖ 

 
Handlingar: Ansökan (2002-05-15), ritning, situationsplan, karta, grannemed-
givanden, yttrande från sökande (2002-07-16), samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, bil A.    
  
Fastigheten är belägen inom byggnadsplanen för fritidsområdet vid Stensnäset i 
Ramdala. Planen fastställdes av länsstyrelsen den 25 november 1959 och där 
föreskrivs enligt:  
 7 §  1 mom. Å tomtplats som omfattar med B betecknat område får den       

sammanlagda bebyggelsen icke upptaga större areal än 60 m2. 
       2 mom. Bostadshus ( fritidsstugor ) må icke upptaga större areal än 50 m2.  
 
Avsikten är att bygga till det befintliga uthuset som i dag har en yta av 24 m2,  
med 12 m2. Enligt kompletterande handlingar och yttrande upptar bostadshuset  
en yta av c:a 86 m2. 
 Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, men har inte haft 
något att erinra.  
Då byggnadsytorna idag, för både bostadshus och uthus, överskrider de ytor som 
planen tillåter får den i ansökan tänkta åtgärden och av de skäl som sökande 
framför i sitt yttrande en sådan mindre påverkan på fastigheten att den bör kunna 
tillåtas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts tillstyrka ansökan, varvid föreskrives:  
 
att  minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en 
beskrivning av projektets art och omfattning, lämnas in 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. 



  21 augusti 2002     Sid. 31 

 
Margareta Ljungberg Hägele 4161/02 
Akten 
 
  § 237 
  Tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Torstäva 14:2, tomt nr 78 
 
 Sökande: Margareta Ljungberg Hägele, Viggvägen 4, 373 02  RAMDALA  

 
Handlingar: Ansökan (2002-07-22), ritning, situationsplan, karta, skrivelser från 
sökande (2002-07-23 och 2002-08-13), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, 
bil A.    
  
Fastigheten är belägen inom byggnadsplanen för fritidsområdet vid Stensnäset i 
Ramdala. Planen fastställdes av länsstyrelsen den 25 november 1959, och där 
föreskrivs enligt:  
7 § 1 mom. Å tomtplats som omfattar med B betecknat område får den 

sammanlagda bebyggelsen icke upptaga större areal än 60 m2.  
      2 mom. Bostadshus ( fritidsstugor ) må icke upptaga större areal än 50 m2. 
 
Avsikten är att bygga till bostadshuset, som enligt ingivna handlingar har en 
byggnadsyta av c:a 54 m2, med 38 m2. Detta kommer att innebära att den totala 
byggnadsarean kommer att uppgå till c:a 92 m2. 
Sökande har i ett yttrande beskrivit de skäl som sökande vill att nämnden skall ta 
hänsyn till för att tillstyrka ansökan om bygglov.  
 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, men har inte haft 
något att erinra.  
 
Med hänvisning till av nämnden tidigare fattade beslut om avvikelser från gällande 
plan föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att nämnden tillstyrker framställ-
ningen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar 
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts medge mindre avvikelse från 
gällande plan och bevilja bygglov, varvid föreskrives:  
    
att  minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en 
beskrivning av projektets art och omfattning, inlämnas till samhällsbyggnadsför-
valtningen   
 
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. 
                  
   



  21 augusti 2002     Sid. 32 

 
Roger Nilsson  1427/02 
Akten 
 
 
 
 § 238 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sturkö-
Bredavik S:10 
 

 Sökande: Roger Nilsson, Ekenabbsvägen 16, 370 43 STURKÖ 
 
Handlingar: Ansökan (2002-03-04), ritning, karta, yttrande från sökande  
(2002-07-23), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman-
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om 
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste 
lösas i ett större sammanhang. 
  
Bebyggelsens lämplighet skall också bedömas enligt de generella reglerna i plan- 
och bygglagen (PBL). I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de 
ändamål för vilka de är mest lämpade. Detta innebär bl a att det ska prövas om 
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur alle-
mansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad 
för ändamålet med hänsyn till bl a möjligheterna att ordna vattenförsörjning och 
avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a 
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så  
att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen. 
 
I översiktsplanen för skärgården ges under rubriken ”boende/bebyggelse” rekom-
mendationer för respektive ö. För Sturkö pekas tre olika områden ut, där ny be-
byggelse i första hand bör komma till. Den föreslagna platsen ingår inte i något av 
dessa områden. 
 
Platsen utgörs av orörd naturmark med låg men tät vegetation med stort inslag av 
enbuskar, vilket ger området en speciell karaktär ur landskapsbildssynpunkt. 
 
Ur miljösynpunkt har bedömts att enstaka enskilda avloppsanläggningar inte bör  
få tillkomma i området. Om avlopp för ytterligare bebyggelse ska få tillkomma, 
måste detta ske genom att en VA-plan upprättas för området. 
 
Frågan om huruvida någon ny bebyggelse kan placeras i området utan att ge 
olämplig inverkan på landskapsbilden samt om biltillfarter kan ordnas på lämpligt 
sätt, måste också studeras i ett större sammanhang.  
 
forts. 
 
 



  21 augusti 2002     Sid. 33 

 
§ 238 (forts.) 
 
Den föreslagna byggnaden kan inte bedömas vara en naturlig komplettering av 
befintlig bebyggelse. Detta tillsammans med övriga omständigheter inom området 
gör, att lämpligheten med en byggnad på den föreslagna platsen endast kan av-
göras med prövning genom detaljplaneläggning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen  
och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att avslå framställningen med hänvisning till att förslaget inte står i överensstäm-
melse med vad som sägs i rekommendationerna i översiktsplanen för skärgården 
och vad som sägs i plan- och bygglagen kap 5 om kravet på detaljplaneläggning 
för ny enstaka byggnad. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  21 augusti 2002     Sid. 34 

 
Karlskrona Stadsförsamling  2062/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 239 
 Uppförande av handikappramp vid Fredrikskyrkan i Karlskrona  
 
 Sökande: Karlskrona Stadsförsamling, Box 15, 371 21  KARLSKRONA  

 
Handlingar: Ansökan (2002-03-12), ritning, situationsplan, yttrande från 
handikappförvaltningen (2002-03-25), beslut från länsstyrelsen (2002-03-12), 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Ansökan gäller uppförande av en handikappramp i anslutning till Fredrikskyrkans 
norra sidoentré. Rampen ges en lätt konstruktion av svartmålat stål och täcks med 
kalkstensskivor. Den bedöms anpassa sig på ett tillfredsställande sätt till kyrko-
byggnaden. 
 
Anordningen blir i sin helhet belägen på mark som enligt gällande detaljplan inte 
får bebyggas, prickmark. Detta innebär en avvikelse från detaljplanen, men får 
anses vara förenligt med planens syfte. 
 
Tillstånd från länsstyrelsen föreligger i beslut 18 februari 2002.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov varvid 
föreskrives:   
 
att vad som sägs i handikappförvaltningens yttrande ska beaktas 
 
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 



  21 augusti 2002     Sid. 35 

 
Skillingenäs AB  3601/02 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 240 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 
1:32 
 
Sökande: SKILLINGENÄS AB, C/o Christer Johansson, Säby Gård, 373 02  
RAMDALA    

  
Handlingar: Ansökan (2002-06-07), ritning, situationsplan, karta, sökandens 
yttrande (2002-07-22), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott företa syn på platsen.  
 
_____ 
 



  21 augusti 2002     Sid. 36 

 
Tant Grön Musikugglan  3606/02 
Barn- och ungdomsförvaltningen  
Tekniska förvaltningen 
Wihlborgs Fastigheter AB 
Räddningstjänsten Östra Blekinge  
Akten 
 
 § 241 
 Ändrad användning till grundskoleverksamhet på fastigheten Ingenjören 4 
 
 Sökande: Tant Grön Musikugglan, Ola Sonas väg, 371 93  KARLSKRONA  

 
Handlingar: Ansökan (2002-06-07), ritning, situationsplan, karta, yttrande från 
barn- och ungdomsförvaltningen (2002-07-24), yttranden från tekniska förvalt-
ningen 2002-07-12 och 2002-07-16), yttrande från räddningstjänsten (2002-07-19),  
PM från miljöinspektör Evy Sareklint (2002-08-05), samhällsbyggnadsförvalt-
ningens yttrande, bil A.   
  
Ansökan gäller att ta i anspråk en befintlig byggnad för grundskoleverksamhet i 
privat regi. Samtidigt ansöks i ett annat ärende om att få ta i anspråk en byggnad 
som skolmatsal för denna grundskoleverksamhet. (Dnr 3605/02) 
 
Enligt gällande detaljplan är byggnaderna belägna på mark avsedd för allmänt 
ändamål. Här tillåts endast verksamheter med ett offentligt organ som huvudman, 
såsom kommun, stat, landsting eller liknande. Den föreslagna användningen för 
privat skolverksamhet strider således mot detaljplanen, varför permanent bygglov 
inte kan beviljas. 
 
Arbete med ny detaljplan för området pågår. I det förslag som för närvarande 
föreligger tillåts endast skolverksamhet på högre nivå än grundskola. 
 
Om bygglov inte kan beviljas på grund av att åtgärden strider mot detaljplanen, 
kan enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 14 § bygglov för tillfällig åtgärd 
lämnas. 
 
Berörda sakägare och myndigheter har getts tillfälle att yttra sig. 
Räddningstjänsten tillstyrker förslaget med vissa villkor: Några negativa yttranden 
har inte inkommit. 
 
Handikappanpassade entréer till byggnaderna har inte redovisats. 
 
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
att lämna bygglov för tillfällig åtgärd för en tid av tre år från beslutsdatum varvid 
föreskrives:  
forts. 
 



  21 augusti 2002     Sid. 37 

 
§ 241 (forts.) 
 
att vad som sägs i räddningstjänstens yttrande ska beaktas 
 
att byggnaderna ska uppfylla kraven i PBL på tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,  
 
samt att i samband med byggsamrådet iakttaga vad som anförs i PM-et från 
miljöinspektör Evy Sareklint.  
 
_____  
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  21 augusti 2002     Sid. 38 

 
Tant Grön Musikugglan  3605/02 
Barn- och ungdomsförvaltningen  
Tekniska förvaltningen 
Wihlborgs Fastigheter AB 
Räddningstjänsten Östra Blekinge  
Akten 
 
 § 242 
 Ändrad användning till skolmatsal på fastigheten Ingenjören 4 
 
 Sökande: Tant Grön Musikugglan, Ola Sonas väg, 371 93  KARLSKRONA  

 
Handlingar: Ansökan (2002-06-07), ritning, situationsplan, karta, yttrande från 
barn- och ungdomsförvaltningen (2002-07-24), yttranden från tekniska förvalt-
ningen 2002-07-12 och 2002-07-16), yttrande från räddningstjänsten (2002-07-19),  
PM från miljöinspektör Evy Sareklint (2002-08-05), samhällsbyggnadsförvalt-
ningens yttrande, bil A.   
  
Ansökan gäller att ta i anspråk en befintlig byggnad som skolmatsal för grund-
skoleverksamhet i privat regi. Samtidigt ansöks i ett annat ärende om att få ta i 
anspråk en byggnad som undervisningslokal för denna grundskoleverksamhet. 
(Dnr 3606/02) 
 
Enligt gällande detaljplan är byggnaderna belägna på mark avsedd för allmänt 
ändamål. Här tillåts endast verksamheter med ett offentligt organ som huvudman, 
såsom kommun, stat, landsting eller liknande. Den föreslagna användningen för 
privat skolverksamhet strider således mot detaljplanen, varför permanent bygglov 
inte kan beviljas. 
 
Arbete med ny detaljplan för området pågår. I det förslag som för närvarande 
föreligger tillåts endast skolverksamhet på högre nivå än grundskola. 
 
Om bygglov inte kan beviljas på grund av att åtgärden strider mot detaljplanen, 
kan enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 14 § bygglov för tillfällig åtgärd 
lämnas. 
 
Berörda sakägare och myndigheter har getts tillfälle att yttra sig. 
Räddningstjänsten tillstyrker förslaget med vissa villkor: Några negativa yttranden 
har inte inkommit. 
 
Handikappanpassade entréer till byggnaderna har inte redovisats. 
 
Bygglovarkitekt Leif Larsson redogör för ärendet.  
  
forts. 
 
 
 
 



  21 augusti 2002     Sid. 39 

 
§ 242 (forts.) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 
 
att lämna bygglov för tillfällig åtgärd för en tid av tre år från beslutsdatum varvid 
föreskrives:  
 
att vad som sägs i räddningstjänstens yttrande ska beaktas 
 
att byggnaderna ska uppfylla kraven i PBL på tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,  
 
samt att i samband med byggsamrådet iakttaga vad som anförs i PM-et från 
miljöinspektör Evy Sareklint.  
 
_____  
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  21 augusti 2002     Sid. 40 

 
 

 
 
 
 
 
Övriga frågor  
§ 243 
 
Erik Gisslén (m) påtalar problem med ljudet i kommunens sammanträdeslokaler.    
Det vore önskvärt med någon form av hörslinga eller högtalare vid samman-
trädena. Ordföranden kommer att framföra detta till kommunstyrelsens ordförande.  
 
_____  
  



  17 oktober 2002     Sid. 1 

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 17 oktober 2002 
 
§ 256 Detaljplan för Pottholmen etapp1, del av fastigheten Holmdahl 1 m fl, Karlskrona kommun, 

Blekinge län    
§ 257 Planprogram för kv Havfrun m fl (Västerudd), Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 258 Detaljplan för del av Rosenholm, Karlskrona kommun  
§ 259 Motionssvar; Angående byggnadsplaner 
§ 260 Motionssvar; Försäljning av kommunal mark till permanentboende med djurhållning 
§ 261 Avstyckning från fastigheten Frändatorp 26:19 för uppförande av enbostadshus  
§ 262 Ansökan om enskilt avlopp för fastigheten Sanda 1:194/1:193 
§ 263 Ändring av policy för toalettavlopp inom fastigheterna Torstäva 14:1 och 14:2 
§ 264 Ansökan om infiltrationsanläggning för fem hus inom fastigheterna Fermanstorp 1:8, 1:51 och 

1:52 (Extraärende) 
§ 265 Komplettering av ansökan om avloppsanläggning för två hus inom fastigheten Sturkö-Ryd 9:42 
§ 266 Remissvar; Förslag till bildande av naturreservat inom fastigheterna Älmteryd 1:3 och 1:7 
§ 267  Remissvar; Naturvärden i Blekinges skogar – kunskapsöversikt samt urval och skötsel av 

skogsreservat 
§ 268 Yttrande över Revisionsrapport FL-02: Granskning av kommunens miljöstyrning 
§ 269 Angående krematorieverksamheten, Karlskrona griftegård, Augerum 
§ 270 Budgetuppföljning augusti 2002 
§ 271 Yttrande över förslag om handläggning av bostadsanpassningsbidrag 
§ 272 Önskad sysselsättningsgrad m m  
§ 273 Yttrande över förslag till reviderat handikappolitiskt program  
§ 274 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
§ 275 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
§ 276 Meddelanden  
§ 277 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 24:1 och 5:133 
§ 278 Färdigställande av brister i skyddsrum 179128-5 på fastigheten Durken 11 
§ 279 Trappräckens klätterskydd i Bibliotek/Forskarskolan på fastigheten Grenadjären 1 
§ 280 Bristande underhåll på fastigheten Strömsberg 1:45 
§ 281 Olovligt byggande på fastigheten Västra Nättraby 9:78 
§ 282 Nybyggnad av servicebyggnad på fastigheten Aspö 3:56 
§ 283 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:190 
§ 284 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 24:1 
§ 285 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:32 
§ 286 Nybyggnad av serviceanläggning på fastigheten Store Kläpp, Ytterön/Hästholmen 
§ 287 Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  på fastigheten  Mjövik 2:87 
§ 288 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sturkö-Ryd 7:45 
§ 289 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  på fastigheten  Rödeby-Lillö 1:18 
§ 290 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus  på fastigheten  Verstorp 3:21 
§ 291 Anmälan om pågående anläggning av bad- och båtbrygga på Hästö, fastigheten  Klyset 21:1 och 

21:2 
§ 292 Nybyggnad av klubbstuga samt utplacering av container i Kristianopels hamn  
§ 293 Förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus på fastigheten  Lösen 1:38 
§ 294 Strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten  Stora Hammar 2:49 
§ 295 Ändrad användning av Tjurkö avloppsreningsverk, fastigheten  Tjurkö 9:31   
§ 296 Marklov för utförande av väganslutning på fastigheten  Västra Nättraby 6:10 (Extraärende) 
§ 297 Övrigt  
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, torsdagen  
  den 17 oktober 2002, kl 08.30 –  13.55. 
  Sammanträdet ajourneras kl. 11.00 – 13.15 
    
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s) 
 1:e v ordf Erik Karlsson (s)         
 2:e v ordf  Carl-Göran Svensson (m) 
 Ledamöter  Ewy Svensson (s) 
  Gert Olsson (s) 
  Katarina Möller (s) 
  Bengt Fröberg (m) 

 Karin Brunsberg  (m) ej § 285 p g a jäv 
  Kurt Lindman (v)   
  Lars-Ove Carlsson (kd)  
  Magnus Larsson (c) 
  Margareta Rodin (fp) 
   
Tjänstgörande ersättare Ulla Ohlsson (s) 
  Erik Gisslén (m) § 285 
 
Övriga närvarande ersättare Thomas Åberg (s) 
  Per-Gunnar Holgersson (s) 
  Erik Gisslén (m) ej § 285 
  Tommy Rönn (v) 
  Tommy Olsson (kd)   
  Bengt Billemyr (c) till kl. 12.00  
  Eva Röder (fp)  
 
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef    
 Kerstin Johansson, planarkitekt, § 256   
 Hans Juhlin, planarkitekt, § 258  
 Malin Dahlberg, planarkitekt, § 257  
 Lars Löwenadler, byggnadsinspektör   
 Bo Karlson, miljöinspektör, §§ 261-264   
 Anita Kreutzfeldt, miljöinspektör, § 269  
 Anders Klar, kommunekolog, §§ 266, 267  
 Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten  
 Malin Fransson, miljöinspektör  
 Birgitta Larsson, sekr.  
       
Utses att justera  Margareta Rodin                    
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 24 oktober 2002,  
   kl. 07.30.                      
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Underskrifter  
Sekreterare …………………………………….. §§  256 - 297 
 Birgitta Larsson                                                      
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson    
  
Justerare …………………………………….   
  Margareta Rodin                        
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 25 oktober 2002 anslagits på kommunens 
anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
Birgitta Larsson 
Sekreterare  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 3373/02 
  
 
 
 
 
  
 § 256 

Detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m fl,  
Karlskrona kommun, Blekinge län    

 
Pottholmen ligger inom den norra delen av centrala stadens centrum. Planområdet  
sträcker sig från Brohålan i norr till Hoglands park i söder. Området har en areal  
på 5,4 hektar och utgörs idag huvudsakligen av trafikytor i form av järnvägs- 
område och gatumark.    
 
Marken ägs huvudsakligen och till lika delar av Karlskrona kommun och  
Jernhusen AB. Därutöver finns en privatägd fastighet.  
  
Planen utgör en första etapp i att utveckla en ny stadsdel. Planen syftar till att  
förbättra förbindelserna med kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. En  
ombyggnad av infartsleden och ny bebyggelse på Kungsplan syftar till ett  
tydligare och mer attraktivt möte med staden.  
 
Planarkitekt Kerstin Johansson redogör för ärendet.     
 
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i borgerliga gruppen lämnar ett särskilt  
yttrande, protokollsbilaga 1.  
 
Yrkande 
Vänsterpartiet genom Kurt Lindman yrkar avslag gällande etapp 1 B (Mediahus, 
Kungsplan).  
 
Ordföranden ställer proposition på vänsterpartiets yrkande och finner att nämnden  
beslutar avslå detsamma.  
 
Reservationer 
Vänsterpartiet, Kurt Lindman reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m fl,  
Karlskrona kommun, Blekinge län, blir föremål för samråd.     
_____    

 
 Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  
 
 
 
 
 



  17 oktober 2002     Sid. 5 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  3861/01 
 
 
 
 
 
 
 § 257 

Planprogram för kv Havfrun, Hector m fl (Västerudd), Karlskrona kommun, 
Blekinge län   
   
Rubr. detaljplaneprogram har varit föremål för samråd fr o m den 15 april t o m den  
13 maj 2002. 

 
Planprogrammet syftar till att utreda områdets lämplighet för bostadsändamål och ge 
underlag för inriktningen av fortsatt planering. Programmet syftar även till att bredda 
kommunens beslutsunderlag och ge berörda insyn och möjlighet till påverkan i ett tidigt 
skede. Avsikten med planförslaget är att skapa liv i stadsdelen Västerudd och att skapa  
en stadsmiljö som ansluter till Trossös karaktär. Förslaget omfattar 80 nya bostäder  
varav 40 utgörs av stadsradhus och 40 av lägenheter i flerbostadshus. 
 
Planarkitekt Malin Dahlberg föredrar ärendet.  
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar   
 
 att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för kv Havfrun, 

Hector m fl samt att låta detaljplanen bli föremål för samråd.  
 
 ______    
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KA2 Vasallen AB  3263/01 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 258 
 Detaljplan för del av Rosenholm, Karlskrona kommun 
 

KA2 Vasallen AB har inkommit med anhållan om uppstart av översiktsplane-  
och detaljplanearbetet för den del av Rosenholm som förvärvats.  
 
Rosenholmsområdet ingår i översiktsplanen för Karlskrona kommun som ett 
utredningsområde där fördjupning av översiktsplanen rekommenderas för att  
vidare fastställa lämplig markanvändning för framtiden. Bakgrunden är dels det 
intresse för utveckling av Vasallens område som redovisas i avsiktsförklaringen  
av Rosenholmsområdet, dels kommunens intressen i området (Torskors, Bubbe- 
torps Gård samt avfallsanläggningen med miljöstörande verksamheter i norr),  
samt det militära intresset knutet till övningsområdet med sina anläggningar.  
 
Målsättningen är att de markområden som Vasallen äger skall planeras och ut- 
göra en del av Nordvästra stadsbygden varför även omgivande stadsdelar och 
kommunaktionsstråk liksom försvarets övningsområde föreslås ingå i en över- 
siktlig fördjupad plan. Den översiktliga planen kan därefter ligga till grund för 
successiv detaljplaneläggning.  
 
Som ett första steg i utvecklingen av Rosenholmsområdet avses f d kasern- 
området detaljplaneläggas för ett idrottscenter.  
 
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan  
med inledande programskede för kasernområdet samt parallellt påbörja översiktlig 
planering av Nordvästra stadsbygden - Rosenholm med omgivningar.  
 
_____  
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Kommunfullmäktige (Ks 2002.249.214) 3581/02 
Moderaterna  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 

 
     

 
 § 259 
 Motionssvar; Angående byggnadsplaner    
 

Carl-Göran Svensson (m) har i motion föreslagit att miljö- och byggnadsnämn- 
den ges i uppdrag att upprätta förslag till förändringar av detaljplaner så att dessa 
medger en byggrätt av minst 20 % av tomtytan. Förslaget innebär att endast 
byggarean skall ändras medan övriga bestämmelser förblir oförändrade.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2 september 2002 lämnat förslag till 
yttrande, bil A. 
 
Att det finns begränsade byggrätter i flera äldre planer beror på att de tillkommit  
för fritidshusbebyggelse. I vissa fall har områdena bristfälliga VA-lösningar och 
underdimensionerade vägar som gör dem mindre lämpliga att funktionsomvandla 
och/eller förtäta. Förutom begränsningar av byggrätter förekommer även plan-
bestämmelser som anger att byggnader inte får uppföras som påkallar behovet av 
vattentoalett.  
Karlskrona kommun skiljer idag inte på fritids- eller permanent användning av 
bebyggelsen vid planläggning. I kommunens översiktsplan, antagen av kommun-
fullmäktige den 29 augusti 2002, föreslås för fritidshusbebyggelse att detaljplane-
ändringar kan ske i syfte att uppnå ökade byggrätter anpassade för 
permanentboende om förutsättningar finns för VA-lösningar, infrastruktur och 
service. Generellt bör en byggrätt i övriga situationer om 20% av tomtarean kunna 
tillämpas, med begränsning på 150 kvm.    
 
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget. 
 
Yrkande 
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till motionen.  
 
Propositioner 
Ordföranden ställer proposition på Carl-Göran Svenssons (m) yrkande och finner 
att nämnden beslutar avslå detsamma.       
 
Således hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anse motionen, med hänvisning till kommunens översiktsplan, besvarad med 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 
_____   
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Kommunfullmäktige (Ks 2002.189.253) 3279/02 
Jörgen Johansson  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 § 260 

Motionssvar; Försäljning av kommunal mark till permanentboende med 
djurhållning  
 
Jörgen Johansson ( c ), har i motion föreslagit att miljö- och byggnadsnämnden  
ges i uppdrag att från lämpliga kommunala enheter göra avstyckningar med en  
areal avsedd för permanentboende med djurhållning.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 4 september 2002 lämnat förslag till 
yttrande.  
 
Förvaltningen ställer sig bakom idén att skapa förutsättningar för boende kom- 
binerat med djurhållning men har vid översyn av det kommunala markinnehavet  
inte funnit några direkt lämpliga lägen för avstyckning i detta syfte. Bättre möjlig-
heter torde finnas på privatägd mark där förfrågningar kommer att behandlas 
positivt under förutsättning att de allmänna kriterierna för lokaliseringsprövning är 
uppfyllda.  
 
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.  
 
Yrkande 
Magnus Larsson ( c ), Carl-Göran Svensson (m), Bengt Fröberg (m), Karin Bruns-
berg (m), Lars-Ove Carlsson (kd) och Margareta Rodin (fp) yrkar bifall till 
motionen.  
 
Propositioner 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Larssons ( c ) m fl yrkande och finner  
att nämnden avslår detsamma.   
      
Således hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen  
föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 
 
_____      
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Lantmäterimyndigheten  6458/01 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 261 

Avstyckning från fastigheten Frändatorp 26:19 för uppförande av 
enbostadshus 

 
Sökande: Lantmäterimyndigheten, att. Gunhild Stoltz, Box 524, 371 23  
KARLSKRONA  
 
Handlingar: Ansökan (2002-12-21), tomtkarta, skrivelse från ”god man” (2002-12-
21), karta, sökandens yttrande (2002-02-07), yttrande från granne (2002-09-12),  
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse till berörda grannar, bil A.     
  
Tidigare beslut: 13 mars 2002, § 65. 
 
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 och vad marken bäst användes till, skall prövas via detaljplan.  
Enligt kommunöversikten har området utpekats som av intresse för det rörliga 
friluftslivet. Vidare är förordnande för skydd av landskapsbilden enligt § 19 
naturvårdslagen i dess äldre lydelse utfärdat.  
 
Miljö- och Byggnadsnämnden kan/får dock medge att en förtätning sker, om  
det kan ske utan men för berörda grannar/sakägare i området. 
 
Vid granskningen av framställningen har bland annat kunnat noteras att man  
från Lantmäteriets sida avser/önskar genomföra ett förrättningsuppdrag för att  
fördela ett sterbhus på nio delägare. Åtta av dessa har erhållit sina lotter, varför  
syftet med framställningen nu är att även ge den nionde sin del. Till ärendet är  
även fogat ett utlåtande från miljökonsult Einar Gredefält, som förordar att ett  
minireningsverk ordnas på det nu aktuella områdets södra del.  
 
Det är mot denna bakgrund som miljö- och byggnadsnämnden givit förvalt- 
ningen i uppdrag att höra berörda sakägare och utreda möjligheterna att ordna  
vatten och avlopp för den nu reviderade föreslagna tomtplatsen (A ). 
 
Byggnadsinspektör Lars Löwenadler och miljöinspektör Bo Karlson informerar  
om ärendet.  
 
Arbetsutskottet föreslår att lokaliseringen av ett hus (A) tillstyrkes under förutsätt-
ning att avloppsfrågan löses enligt ansökan med ett minireningsverk.   
 
(forts.) 
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§ 261 (forts.) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att lokaliseringen av ett hus (A) tillstyrkes under förutsättning:   
 
att avloppsfrågan löses enligt ansökan med ett minireningsverk  
 
att byggnadens utformning anpassas till byggnadstraditionen på platsen. 
 
______ 

 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Marianne Kroon  3084/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 262 
 Ansökan om enskilt avlopp för fastigheten Sanda 1:194/1:193  
 
 Rubr. fastighet ligger i anslutning till kommunalt verksamhetsområde för VA.  

Förutsättning finns att ansluta till detta nät med självfallsledning, dock måste 
ledningen dras över grannes mark. Ur hälso- och miljösynpunkt är kommunal 
anslutning att föredra framför enskild anläggning eftersom detta dels innebär  
längre gående rening och dels minskad risk för lokal påverkan från infiltrations-
anläggningar inom denna förtätade del av Sturkö. 
 
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att anta förvaltningens skrivelse som eget yttrande och avslå ansökan om 
vattentoalett och enskild avloppsanläggning inom fastigheten Sanda 1:193,  
1:194, med hänvisning till att kommunalt verksamhetsområde för VA finns  
i nära anslutning till den aktuella fastigheten.  
 
______ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Trummenäs VA-ek förening  1427/99 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 263 

Ändring av policy för toalettavlopp inom fastigheterna Torstäva 14:1  
och 14:2 

 
Enligt gällande politiska beslut skall avloppshanteringen inom rubr. fastigheter  
bygga på ekologisk grund. Detta innebär följande: 
1/Allt BDT-vatten inom området uppsamlas i gemensamt ledningsnät och behand- 
las i reningsverk och filterbädd, varefter det lagras i damm och återanvänds för 
bevattning av golfbanan 
2/ Urinfraktionen uppsamlas i gemensamt ledningsnät, lagras i tankar och används 
som gödning i lantbruket 
3/ Fekaliefraktionen omhändertas i torrtoalett, mulltoalett eller Aquatronavskiljare 
och restprodukten används som jordförbättringsmedel på resp. arrendetomt.  
Detta innebär att anläggningen i dagsläget är kretsloppsanpassad i relativt stor 
omfattning.      
 
Enligt styrelsen för Trummenäs VA-ek förening har dock antalet brukare som inte 
accepterar denna lösning ökat under de senaste åren, inte minst sedan utbyggnads-
etapp två i de angränsande områdena baseras på konventionell WC-hantering. Det 
största motståndet gäller Aquatrontoaletterna som innebär omfattande byggnadsåt-
gärder på fastigheter som saknar källare och medför extrakostnader på tiotusentals 
kronor.    

 
Trummenäs VA-ek förening  föreslår att punkterna 1 och 2 behålles, men att 
punkten 3 ändras så att det blir möjligt att avleda fekalierna till slutna system, som 
bör vara gemensamma i så stor utsträckning som möjligt. Intentionen är att samma 
lantbrukare som hanterar urinfraktionen skall hantera även fekaliedelen och 
återföra denna i kretsloppet. 
 
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen i avvaktan på att ett avtal som innebär en 
miljömässigt- och sanitärt säker hantering  kommer till stånd med tillfrågad 
lantbrukare.   
 _____       
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Niclas Olofsson  3748/02 
Akten 
 
 
 
 § 264 

Ansökan om infiltrationsanläggning för fem hus inom fastigheterna 
Fermanstorp 1:8, 1:51 och 1:52 
 
Det aktuella området hör till ett av kommunens VA-problemområden och finns  
listat i den första miljöplanen som ett angeläget saneringsobjekt. Under 2000 och 
2001 pågick ett arbete med syfte att få till stånd en gemensam avloppsanläggning, 
baserad på lokalt minireningsverk för fastigheterna inom planområdet. Projektet 
har avstannat efter information från kommunen att anslutningsavgift skall erläggas 
av samtliga boende i området när pumpstation anlägges i Skavkulla och kommunal 
spillvattenledning dragits till Fermanstorp. Detta påstående tillbakavisas av 
tekniska kontoret. 
Mot bakgrund av ovanstående har det varit svårt att nå enighet för en gemensam 
spillvattenledning inom Fermanstorp. Niclas Olofsson har därför inkommit med  
ett förslag till gemensam anloppsanläggning för fem hus, baserad på konventionell 
infiltration.  
 
Miljöinspektör Bo Karlson redogör för ärendet och förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att avslå ansökan om gemensam avloppsanläggning baserad på konventionell 
trekammarbrunn och infiltration för fastigheterna Fermanstorp 1:51, 1:52 och  
1:8, samt  
 
att meddela sökanden att nämnden kommer att ställa sig positiv till en avlopps-
lösning som bygger på 3-stegs minireningsverk förberett för kväverening, 
 
att sökanden i samband med projekteringen skall erbjuda omgivande fastigheter  
att ansluta mot ersättning.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar vidare 
 
att låta genomföra en fördjupad avloppsutredning i området under november, 
 
att de fastigheter där synbara brister på avloppsanläggningarna kan konstateras,  
eller där fastighetsägaren inte kan styrka att anläggningen uppfyller nuvarande 
reningskrav, föreläggs att ansluta till den planerade gemensamma avloppsan-
läggningen. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen         
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Stefan Malmberg  4758/02 
Jonas Malmberg  4759/02 
Hans och Marie Småländer 
Anders o Anna-Karin Norrman 
Karin Lagerholm 
Holger Mårtensson  
S-G och Birgitta Svensson  
Akten  
 § 265 

Komplettering av ansökan om avloppsanläggning för två hus inom fastig-
heten Sturkö-Ryd 9:42 
 
Sökande: Jonas Malmberg, Ekenabbsvägen 27, 370 43  STURKÖ   
                Stefan Malmberg, Hamnvägen 13, 370 43  STURKÖ  
 
Tidigare beslut: 13 juni 2002, § 185 
 
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som fann att beslutsunderlaget inte varit 
tillräckligt vid nämndens beslutstillfälle. Beslutet var därför inte att betrakta som 
rättsligt bindande, utan endast under beredning.  
 
En komplettering av ansökan från Jonas Malmberg och Stefan Malmberg har 
inkommit den 6 september 2002. Ansökan omfattar som tidigare ett minirenings- 
verk av fabrikat ALFA-BAGA MRBK-10 men nu kompletterat med utökad  
reduktion för kväve, dvs en bättre reningsgrad än vid tidigare beslut den 13 juni. 
Anläggningens placering har ändrats så att den kommer på längre avstånd från 
grannarna än i den ursprungliga ansökan.  
Gemensam vattentäkt kommer att borras och placeras minst 50 meter från 
infiltrationsbädden.  
Bygglov för bostadshusen har beviljats.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 1 oktober 2002 lämnat förslag till beslut,  
bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att bevilja den kompletterade ansökan om ny avloppsanläggning Ryd 9:42 med 
följande villkor:  
 

1. Anläggningen utförs i enlighet med bilagda handlingar under iakttagande  
 av nedanstående föreskrifter samt gällande författningar och anvisningar.  

2. Kravet på tömningsintervall enligt kommunens föreskrifter för 
avfallshantering beaktas. 

 
(forts.) 
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§ 265 (forts.) 
 

3. Giltigt serviceavtal enligt ansökan (inklusive provtagning 2 gånger/år),  
med tillverkare eller likvärdigt företag, skall alltid finnas för anlägg- 
ningen. Proverna skall analyseras av ackrediterat laboratorium och  
resultatet tillställas kommunens miljömyndighet 

4. Utgående vatten från minireningsverket får inte överstiga följande värden  
 som årsmedelvärde: 

15 mg BOD7/1 
50 mg COD/1 
0,5 mg tot P/1 
20  mg tot N/1 

5. Skriftligt intyg om att minireningsverket byggts i enlighet med ingivna 
handlingar tillställs miljö- och byggnadsnämnden så snart det färdigställts. 

 
Observera att det nya läget för anläggningen gör att den hamnar inom område med 
strandskydd. Strandskyddsdispens kan komma att krävas varför sökanden 
uppmanas kontakta dispensmyndigheten (Länsstyrelsen) i ärendet.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Länsstyrelsen  3894/02 
Kommunstyrelsen (Anmälningsärende) 
Akten 
 
 
 
 
 § 266 

Remissvar; Förslag till bildande av naturreservat inom fastigheterna  
Älmteryd 1:3 och 1:7 
 
Länsstyrelsen har framtagit förslag till reservatsbildning samt föreskrifter för 
naturreservat inom del av rubr. fastigheter. Miljö- och byggnadsnämnden  har  
fått förslaget för yttrande.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 6 augusti 2002 lämnat förslag till  
yttrande, bil A.   
 

 Kommunekolog Anders Klar föredrar ärendet.  
 

Området är beläget utmed väg 725 mot Torsås endast 1 km från Kättilsmåla. 
Hagmarken är av klass 1 i ängs- och hagmarksinventeringen och är en av de  
artrikaste och mest varierade inom Blekinges skogsbygd. Området hyser tre 
rödlistade växter och en rödlistad djurart (stortimjan, granspira, hartmansstarr  
och större vattensalamander). Merparten av området är föreslaget av regeringen  
till Natura 2000. Hagen är av riksintresse för naturvården och är upptaget i den 
nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i de höga omdömen som länsstyrel- 
sen ger området och ser inga planmässiga hinder som talar mot reservatet utan är 
positiva till bildandet av naturreservat enligt länsstyrelsens förslag. Förvaltningen 
förutsätter att utfarten från den planerade parkeringsplatsen utförs på ett 
trafiksäkert sätt. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att tillstyrka bildandet av naturreservatet enligt länsstyrelsens förslag, samt  
 
att i övrigt ta denna skrivelse som sitt eget yttrande i ärendet.  
 
_____   
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Länsstyrelsen  3847/02 
Kommunstyrelsen (Anmälningsärende) 
Akten 
 
 
 § 267 

Remissvar; Naturvärden i Blekinges skogar – kunskapsöversikt samt urval  
och skötsel av skogsreservat.  
 
Länsstyrelsen har översänt rubr. rapport för yttrande.  
Med ökade anslag från regeringen för skydd av bl a skog har länsstyrelsen beslutat  
att närmare klarlägga vilka naturvärden som finns i den blekingska skogen. Arbetet 
skall utgöra underlag för bevarandeplan för naturskogar i länet för att uppfylla 
miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. Det skall även ge riktlinjer för skötsel av 
framtida reservat.  
Rapporten belyser följande områden: 

• Naturförhållanden  
• Skogshistoria  
• Skogstyper och andra trädbärande marker 
• Biologisk mångfald 
• Urval av skogsreservat 
• Skötsel av skogsreservat 
• Värdefulla skogsområden i Blekinge (exempel)  

 
Kommunekolog Anders Klar föredrar ärendet och förslag till beslut; bil A. 
 
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.  
  
Yrkande 
Karin Brunsberg (m) och övriga i borgerliga gruppen yrkar följande tillägg till 
yttrandet:  

• Effekterna av luftföroreningar uppges vara ett allvarligt hot mot skogen  
och den biologiska mångfalden vilket bör närmare följas upp för att 
bibehålla bevarandevärden och ur skötselsynpunkt.  

• De ekonomiska konsekvenserna för länet av att avsätta så betydande arealer 
för bevarande fram till år 2010 bör belysas.  

 
Propositioner  
Ordföranden ställer proposition på Karin Brunsbergs (m) m fl tilläggsyrkande och 
finner att nämnden tillstyrker detsamma.   
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden    
 
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som eget yttrande i ärendet 
samt 
 
att tillfoga Karin Brunsbergs (m) m fl tilläggsyttrande.   
_____  
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Kommunstyrelsen  4760/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 268 

Yttrande över Revisionsrapport FL-02: Granskning av kommunens 
miljöstyrning  
 
Kommunstyrelsen har översänt revisorernas skrivelse av den 2 september 2002  
och KPMG:s rapport till miljö- och byggnadsnämnden  för yttrande. 
 
Revisionsrapporten innehåller två huvuddelar; en genomgång av de strategiska 
dokumenten Agenda 21, miljöpolicy och miljöplan, samt hur dessa dokument 
implementeras i vissa utvalda nämnder och förvaltningar.    
 
Rapporten avslutas med en sammanfattande bedömning. Kommunen håller en god 
standard beträffande miljöarbetet. Miljöpolicyn är allmänt känd och nämnderna tar 
stor hänsyn till den i sina beslut. Agenda 21 och miljöplanen är under 
implementering och här har nämnderna kommit olika långt. Tekniska- och 
samhällsbyggnadsförvalt-ningarna anses ha ett mycket gott miljöarbete. 
Kommunen bör inrätta en strategisk miljöenhet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 19 september 2002 upprättat förslag till 
yttrande, bil A.  
 
Det är förvaltningens bestämda uppfattning att man får ut mest av de begränsade 
resurserna genom att hålla ihop miljöarbetet för tillsyn och översiktlig nivå i en 
gemensam organisation. Miljöarbetet handlar dels om att implementera en ny  
samlad lagstiftning, dels om att arbeta med attityder och värderingar – kanske en 
femte hörnsten i kommunens visionsarbete. För detta krävs grundläggande resurser 
samt prioritering och uthållighet i alla förvaltningars arbete. Förvaltningen möter i 
dag stort intresse och höga förväntningar i omvärldskontakterna. Revisionens 
rapport tolkas att kommunens allmänna miljöarbete är på rätt väg, men att 
resurserna för miljöstyrning bör utökas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anse revisorernas skrivelse besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande.  
 
________ 
 
    



  17 oktober 2002     Sid. 19 

 
Karlskrona kyrkogårdsförvaltning  5549/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   
 

     
 
 
 
§ 269 
Angående krematorieverksamheten, Karlskrona griftegård, Augerum 
 
Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 december 2001 beslu- 
tades att Kyrkogårdsnämnden under 2002, dock senast den 31 oktober 2002, till 
miljö- och byggnadsnämnden skulle redovisa en ny tidplan för projektering av en 
fullskalig rökgasreningsanläggning vid krematoriet.  
 
Karlskrona kyrkogårdsförvaltning har inkommit med en ny tidplan som visar att 
planeringen med att bygga ny krematorieugn och reningsanläggning nu är i gång.  
Kyrkogårdsförvaltningen har hållit samråd med länsstyrelsen och samhällsbygg-
nadsförvaltningens miljöavdelning enligt miljöbalken 6 kap 4 § den 24 september 
2002. Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet. Miljöprövningsdelegationen prövar 
ärendet samt ställer villkor och krav för verksamheten. Anläggningen beräknas  
vara i drift under november 2003.  
När anläggningen är färdigställd och tagen i bruk kommer den att uppfylla de  
krav på rening som ställs från myndigheterna.  
 
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt redogör för ärendet, och förslag till beslut,  
bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna den av Karlskrona kyrkogårdsförvaltning ingivna tidplanen. 
 
_____       
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Kommunstyrelsen   
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 270 
 Budgetuppföljning augusti 2002 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per augusti 2002  
enligt bilagda handlingar.  
 
Förvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens verksamhet (totalt) kan 
förväntas utvisa en negativ avvikelse med – 2,3 mkr jämfört med budget år 2002. 
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att godkänna delårsbokslut, budgetuppföljning och resultatprognos per 31 augusti 
2002 enligt bilagda handlingar.  
 
_____          

  
 



  17 oktober 2002     Sid. 21 

 
Kommunstyrelsen    4401/02 
Samordnarna  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 § 271 
 Yttrande över förslag om handläggning av bostadsanpassningsbidrag  
 

Bostadsanpassningsbidrag handläggs i dag av samhällsbyggnadsförvaltningen  
med miljö- och byggnadsnämnden som ansvarig nämnd. Handläggningen utförs 
i dagsläget med lång och gedigen erfarenhet. Handläggning av 
bostadsanpassnings-bidrag kräver både teknisk/juridisk och medicinsk kompetens 
samt samverkan med arbetsterapeuter m fl sakkunniga om den enskildes 
funktionshindrades situation.  
 
Samordnarna har i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att handläggningen  
av bostadsanpassningsbidrag överförs till handikappnämnden från och med den 1 
januari 2003. Som skäl nämnes att den enskilde i största utsträckning skall ha en 
ingång/handläggare i kommunen och därför är en överflyttning av ansvaret för 
hand-läggningen till handikappnämnden att förorda.    
 
Skrivelsen har överlämnats till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 18 september 2002 lämnat förslag till 
yttrande, bil A, och bland annat anfört:  
 
Handläggningen sker utifrån det regelverk och de tillämpningsföreskrifter som 
Boverket har tillsynsansvar för. Förvaltningen och dess handläggare har lång 
erfarenhet av de stödformer som tidigare även omfattade statliga lån till bostads-
byggande, förbättringslån till pensionärer, bidrag till allmänna samlingslokaler och 
lån till bostadsanpassning. I alla dessa sammanhang, nu även vad gäller bidrag till 
allmänna samlingslokaler och bostadsanpassning, har handläggningen innehållit en 
grannlaga avvägning av vad som är bidragsberättigat i den aktuella situationen och 
vad som den sökande härutöver vill ha åtgärdat i sin lokal eller i sin bostad. 
I ett 60-tal ärenden har samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en samtidig bedöm- 
ning vad gäller bygglov och bygganmälan. Detta skulle tala för att handläggningen 
med samma kundperspektiv bör ligga på samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att ställa sig bakom förvaltningens skrivelse och avstyrka den föreslagna hand-
läggningen av bostadsanpassningsbidrag.  
 
_____  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen   
 
 
 
 
 
 
 § 272 
 Önskad sysselsättningsgrad m m  
 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2001, § 127 betr. Önskad 
sysselsättningsgrad.  
 
Beslutet att erbjuda tillsvidareanställning efter ett års anställning i Karlskrona 
kommun föreslås att tillämpas inom samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 1 
oktober 2002 för nyanställda.  
 
Räknat fr o m den 1 januari 2003 föreslås att de som idag har tidsbegränsad 
anställning och en sammanhängande anställningstid på två år bakåt i tiden och 
minst 75% sysselsättningsgrad skall erhålla tillsvidareanställning. 
 
Beslutet föreslås inte gälla projektanställningar, feriearbete och praktikanter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att samhällsbyggnadsförvaltningen skall tillämpa kommunfullmäktiges beslut  
fr o m den 1 oktober 2002. 
 
_____   
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Handikappförvaltningen 4615/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 273 

Yttrande över förslag till reviderat Handikappolitiskt program för  
Karlskrona kommun 
 
Karlskrona kommuns Handikappolitiska program antogs 1999. Det angavs då att 
programmet skulle revideras kontinuerligt. Under 2002 har en första revidering  
gjorts av handikappförvaltningen, som nu översänt förslaget till miljö- och bygg-
nadsnämnden för synpunkter.  
 
Karlskrona kommuns Handikappolitiska program baseras på FN:s 22 standard- 
regler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.  
De av standardreglerna som är med i Karlskrona kommuns handikappolitiska 
program är de med ett tydligt kommunalt ansvar.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27 september 2002 lämnat förslag till 
yttrande, bil A.  
 
I yttrandet kommenteras endast de mål och åtgärder där miljö- och byggnads-
nämnden särskilt nämns som ansvarig, ensam eller tillsammans med andra  
nämnder och styrelser. Detta är fallet inom tre av de områden som pekas ut i  
FN:s standardregler, nämligen ”Tillgänglighet”, ”Policy och planering” samt 
”Personalutbildning”. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ställa sig positiv till reviderat Handikappolitiskt program, med de påpekan- 
den och förtydliganden som gjorts i kommentarerna.  
 
_____ 
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§ 274 
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet       
 
Handlingar:  Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen.  
 
_____  
   

        



  17 oktober 2002     Sid. 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 275 
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____    
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§ 276 
Meddelanden 

   
1. Kommunfullmäktige 29 augusti 2002, § 105; karlskrona.se – Förslag till 

översiktsplan för Karlskrona kommun - antagande   
 

2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-07-05; Interiör ombyggnad av 
Långörens lotshus på fastigheten Långören 1:13, Torhamns socken, 
Karlskrona kommun 

 
3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-08; Samråd enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken angående byggande av skogsbilväg inom fastigheten Lösen 
13:1 

 i Karlskrona kommun 
 

4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-08; Samråd enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken om anläggande av viltvatten inom fastigheten Kuvehall 1:5 i 
Karlskrona kommun  

 
5.  Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-12; Strandskyddsdispens för 

anlagd strandskoning och utfyllnad på fastigheten Senoren 32:1 i 
Karlskrona kommun 

 
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-12; Angående föreläggande av 

arbetsföretag inom strandskyddsområde på fastigheten Senoren 32:1 i 
Karlskrona kommun  

 
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-12; Dispens från 

biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 11 § miljöbalken i samband med 
anläggande av våtmark inom fastigheten Kråkerum 3:19 i Karlskrona 
kommun  

 
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-14; Samråd enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken om dikesrensning inom fastigheten Saleboda 1:6 i Karlskrona 
kommun  

 
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-14; Samråd enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken om dikesrensning inom fastigheten Snällebäck 1:1 i 
Karlskrona kommun     

 
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-15; Förprövning enligt 

djurskyddsförordningen (SFS 1988:539). Nybyggnad för ungnöt, 
Hallersboda 1:4 

 
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-16; Beslut om betydande 

miljöpåverkan. Slaktkycklinguppfödning, Djupahamn 1:3 
 

(forts.) 
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 § 276 (forts.) 

 
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-16; Beslut om betydande 

miljöpåverkan. Utökning och förändring av djurhållning, Svanhalla 23:7 
 

13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-16; Samråd enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken om bottenrensning invid befintlig båtbrygga på fastigheten 
Frändatorp 25:15 i Karlskrona kommun  

 
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-20; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus, fastigheten Jämjö-Torp 1:22 i Karlskrona kommun   

 
15.  Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-20; Överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut om bygglov för ny placering av befintlig 
byggnad inom fastigheten Fäjö 1:132 i Karlskrona kommun   

 
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-20; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om att ta ut avgift för tillsyn enligt miljöbalken, 
fastigheten Augerum S1 i Karlskrona kommun  

 
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-26; Överklagande av 

kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2001, § 160, 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 

 
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-27; Upphävande av 

strandskydd inom del av fastigheten Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona 
kommun  

 
19.  Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-27; Tillstånd till schaktning i 

kv. Nauckhoff 15, inom fast fornlämning, RAÄ 77, i Karlskrona kommun, 
Blekinge län        

 
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-27; Reservation av medel till 

renovering av Kristianopels stadsmur 
 

21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-08-29; Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut i fråga om tillstånd att anordna enskild 
avloppsanläggning, fastigheten Sturkö-Ryd 9:42 i Karlskrona kommun  

 
22. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-09-09; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut den 13 juni 2001, § 254 att anta detaljplan för 
del av Nättraby 23:1 m fl (Nättraby gamla vattentorn), Karlskrona 
kommun, Blekinge län 

 
(forts.) 
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§ 276 (forts.) 
 
23. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-09-12; Efterbehandling av täkt 

inom fastigheten Häljarum 2:8 i Karlskrona kommun  
 

24. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-09-12; Efterbehandling av täkt 
inom fastigheten Jämjö 11:2 (f d Duverum 2:4) i Karlskrona kommun 

 
25. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-09-16; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglov för anordnande av 
skärmtak över lastramp på fastigheten Magistraten 13 i Karlskrona 
kommun 

 
26. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-09-17; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av två enbostadshus 
m m, fastigheten Sturkö-Ryd 9:42 i Karlskrona kommun 

 
27. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-09-17; Beslut om betydande 

miljöpåverkan avseende Vägverkets förstudie för Väg 676 – bro vid 
Nättraby kyrka, objektnr 92 50 12 

 
28. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-09-18; Detaljplan för del av 

Annebo 8 och Karlskrona 5:11 i Karlskrona kommun  
 

29. Länsstyrelsen Blekinge län, tilläggsbeslut 2002-09-19; Tilläggsbidrag till 
vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Marielund 3:2, 
Karlskrona kommun  

 
30. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-09-20; Tillstånd att uppföra 

bostadshus på fastigheten Aspö 2:59, Karlskrona kommun  
 

31. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-09-24; Detaljplan för del av 
Skavkulla 1:2, Nättraby i Karlskrona kommun 

 
32. Länsrätten Blekinge län, Rotel 2, DOM 2002-08-26; Överklagande av 

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 6 juni 2002 avs. bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Fredriksdal 8:201 i Karlskrona 
kommun 

 
33. Länsrätten Blekinge län, Rotel 2, beslut 2002-09-11; Överklagande av 

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 20 mars 2002 avs. förhandsbesked 
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 1:19 i Karlskrona 
kommun; nu fråga om målet skall prövas av förvaltningsdomstol 

 
(forts.) 
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§ 276 (forts.) 
 
34. Länsrätten Blekinge län, Rotel 2, DOM 2002-09-30; Överklagande av 

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 18 juni 2002 avs. bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Sanda 1:139  

 
35. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 3, Protokoll 2002-08-14; Överklagat 

avgörande, Länsrättens i Blekinge län dom den 28 juni 2002. Klagande: 
Kurt Lindman. Motpart: Karlskrona kommun. Saken: Prövningstillstånd i 
mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900). 
Kammarrätten meddelar ej prövningstillstånd.  

 
36. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, slutligt beslut 2002-08-09; Överklagande 

av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 17 april 2002 avs. 
strandskyddsdispens; nu fråga om talerätt 

 
37. Högsta domstolen, avd. 2, protokoll vid tillståndsprövning, dag för beslut 

2002-09-20; Klagande: Utlängan Vind AB. Saken: Avvisande av ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken. Högsta domstolen finner ej skäl att 
meddela prövningstillstånd 

 
38. Vägverket, beslut 2002-08-15; Försöksverksamhet med friare användning 

av statsbidrag till kollektivtrafik 
 

39. Jordbruksverket, beslut 2002-08-12; Ansökan om tillstånd att använda djur 
för ändamål som avses i 19 § djurskyddslagen (1988:534), MS Naturfakta 

 
40. Tekniska nämndens trafikutskott, beslut 20 augusti 2002, § 31; 

Stumholmen. Trafiksituationen på Bastionsgatan bl a 
 

41. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2002-10-03; till Växjö 
Tingsrätt, Miljödomstolen ang. mål om överklagande av länsstyrelsens 
beslut 2001-11-26, buller från höfläkt på fastigheten Pukaberg 1:33 

 
42. Skrivelse från Hans och Marie Smålander, Anders o Anna-Karin Norrman, 

Karin Lagerholm, Holger Mårtensson, Sven-Gunnar och Birgitta Svensson 
2020-08-21; Begäran om ingripande i anledning av överklagande av beslut 
om bygglov samt va-lov, fastigheten Sturkö-Ryd 9:42      

 
43. Skrivelse från Stefan Malmberg, Kerstin Eriksson-Malmberg, Jonas 

Malmberg, Camilla Andersson 2002-09-03; Beslut i fråga om 
avloppsanläggning Sturkö-Ryd 9:42  

 
44. Skrivelse från Laila Svensson 2002-09-12; Angående överklagat 

byggnadslov, fastigheten Saleboda 1:161 
 

_____                       
 

 
 
 



  17 oktober 2002     Sid. 30 

 
Kent Wiktorsson 604/02 
Flötavägens Samfällighetsförening 
Britt Krigström  
Akten 
 
 

      
§ 277 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 24:1 och  
5:133 
 
Sökande: Kent Wiktorsson, Kyrkogatan 18, 371 32  KARLSKRONA  
 
Handlingar: Ansökan (2002-02-11), skrivelser från sökande (2002-02-11 och  
2002-04-28), situationsplan karta, yttrande från VA-avdelningen, skrivelse från 
granne (2002-09-04), skrivelse från Flötavägens Samfällighetsförening (2002- 
09-04), samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse till grannar, bil A.       
 
Tidigare beslut: 13 juni 2002, § 195. 
 
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 och vad marken bäst användes till, skall prövas via detaljplan,  
dock kan miljö- och byggnadsnämnden efter att ha hört berörda grannar/sakägare, 
ändå pröva framställningen. Utöver detta skall även den allmänna lämpligheten 
prövas gentemot Miljöbalkens kap 3 och 4. Vidare har noterats att fastigheterna är 
belägna 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.   
 
Respektive alternativ innebär att man avser placera byggnaden över tomtgränsen 
mellan de båda fastigheterna, vilket inte är möjligt utan att en fastighetsbildning  
först genomförs. Vidare noteras att något VA-nät inte finnes i området. Sökanden  
har i yttrande bland annat anfört att han själv avser bekosta en cirka 200 m lång  
VA-ledning. 
  
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har efter besök på platsen funnit att en 
byggnation i det västra läget (alt. 2) eventuellt skulle kunna medges om, tillgäng-
ligheten till stranden ej försvann, att det kommunala VA-nätet anslöts till 
fastigheten och att berörda grannar ej anfört någon grav kritik. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna ett positivt förhandsbesked för byggnation i det västra läget (alt. 2), 
varvid föreskrives:  
 
(forts.) 
 
 
 



  17 oktober 2002     Sid. 31 

 
§ 277 (forts.) 
 
att allmänhetens tillträde till stranden garanteras genom en lämplig fastighets-
bildning, 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. 
 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  17 oktober 2002     Sid. 32 

 
Hans Gustav Thor 319/SKR 
Skyddsrumsinspektör  
Akten 
 
 
 
 
 § 278 
 Färdigställande av brister i skyddsrum 179128-5 på fastigheten Durken 11 
 
 Fastghetsägare: Hans Gustav Thor, Brovägen 23 C, 372 42  KARLSKRONA  
 

Handlingar: Skrivelser från kommunen (2001-02-01, 2001-04-04, 2001-08-08,  
2001-05-21 och 2002-05-20), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Vid skriftväxling med fastighetsägaren har bland annat anförts att som ägare till 
skyddsrum med identitetsnummer 179128-5 i fastigheten Durken 11 har ingen 
anmälan inkommit till kommunen om att de åtgärder som förelagts den 18 juli  
2001, har åtgärdats.    
 
Fastighetsägaren har ej medverkat och ej ställt sig välvillig till att ge kommunens 
skyddsrumsinpektör tillträde till fastighetens skyddsrum för att utföra den lagstad-
gade slutbesiktningen trots att ett flertal skrivelser tillsänts honom i saken.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 26 september 2002 lämnat förslag till  
beslut i ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med 10 kap 4 § lagen om civilt försvar, förelägga fastighetsägaren  
Hans Gustav Thor vid vite av tio tusen kronor, att omgående tillse att bristerna  
enligt besiktningsutlåtande från den 8 augusti 2001 blir åtgärdade och att ny 
besiktning utföres dock senast en månad efter det att beslutet vunnit laga kraft.        
______ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Kruthusen Företagsfastigheter AB 749/00 
Lars-Håkan Winkler 
Akten  
 
 
 
 
 § 279 

Trappräckens klätterskydd i Bibliotek/Forskarskolan på fastigheten 
Grenadjären 1 

 
 Sökande: Kruthusen Företagsfastigheter AB, Flaggskär, 371 54 KARLSKRONA  
 

Handlingar: Skrivelse från sökande (2002-09-20) med tre bilagor, 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   

 
En förfrågan har inkommit om hur Boverkets byggregler skall tolkas i den del  
som avser ”barnsäkerhet” inom byggnaden. Frågeställningen har uppstått då den 
kvalitetsansvarige ansett att lokalerna är att anse som offentliga, eftersom bygg- 
naden innehåller bibliotek, café, hörsalar och läsesalar bland annat för den 
kommunala vuxenutbildningen.  
Den kvalitetsansvarige har vid sin slutkontroll kunnat konstatera att Boverkets 
byggregler kap 8:2321 inte har följts. 
Till ärendet har bland annat bifogats ett yttrande från Boverket, vari hävdas att  
bland annat bibliotek är en sådan lokal där barn kan tänkas vistas. Vidare har  
noterats att sökanden hänvisar till att andra kontorsbyggnader inom området  
utförts med räcken och dylikt på samma sätt (modell reling) som det nu aktuella. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att avslå framställningen.   
Med anledning av vad som framförts i ärendet och med utgångspunkt från att  
barn i dagens samhälle i en helt annan omfattning än tidigare vistas i de vuxnas  
värld, anses att byggnaden till stora delar är att anse som offentlig, varför Bo- 
verkets byggregler vad gäller ”barnsäkerhet” skall tillämpas i de utrymmen och 
kommunikationsleder som inte är att anse som renodlade kontorslokaler. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att avslå framställningen om att godkänna/utföra delar av bygganden i strid med 
Boverkets byggregler kap 8:2321 med hänvisning till den verksamhet som avses 
bedrivas. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 



  17 oktober 2002     Sid. 34 

 
Eddie Brynjebo o Lena Wanner  2612/02 
Inskrivningsmyndigheten  
Akten 
 
 
 
 
 § 280 
 Bristande underhåll på fastigheten Strömsberg 1:45 
 
 Fastighetsägare: Eddie Brynjebo och Lena Wanner, Strömsbergsvägen 367,  
 370 30 RÖDEBY    

  
Handlingar: Byggnadsinspektörens skrivelse (2002-04-17), situationsplan, karta, 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
   
Enligt Plan- och Byggnadslagens kapitel 3, §§ 13 och 17 åligger det varje 
fastighets-ägare att hålla, såväl byggnader som tomt i vårdat skick. Vidare framgår 
av samma lag att miljö- och byggnadsnämnden kan med hänvisning till vad som 
anförs i Plan- och Byggnadslagens kap 10 § 16 kräva att en starkt förfallen 
byggnad rivs och också förena ett sådant eventuellt beslut med vite. 
 
Vid besiktning den 5 april 2002 av rubricerade fastighet med anledning av att barn 
kan bli skadade i byggnaden, kunde konstateras att den är belägen cirka 200 meter 
öster om skolan i Strömsberg och att byggnaden förfallit och rasat samman i en 
sådan omfattning, att den inte kan återställas/repareras med normala 
underhållsåtgärder. Vidare kunde noteras att tomten inte vårdats de senaste åren då 
avsevärda mängder ris, nedfallna grenar och träd låg på marken runt byggnaden 
samt att en brunn inte var täckt. Då byggnaden till stora delar inte helt har rasat 
samman kan man utan svårighet ta sig in i byggnaden, vilket måste anses som 
förenligt med dödsfara, speciellt för barn som inte förstår den omedelbara 
rasrisken. 
 
Med anledning av vad som här framförts har fastighetsägarna uppmanats att 
omgående vidtaga sådana åtgärder att den omedelbara risken för att människor 
kommer till skada elimineras genom att avspärra området så att obehöriga ej kan få 
tillträde samt därefter tillse att byggnaden rives och att brunnen täcks. 
Denna uppmaning har ej resulterat i någon reaktion från fastighetsägarna, eller att 
någon åtgärd vidtagits. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden vidta åtgärder i enlighet med 
Plan- och Byggnadslagens kap 10.  
 
(forts.) 
 

 



  17 oktober 2002     Sid. 35 

 
 
 
 
 
§ 280 (forts.) 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  

 
att fastighetsägarna, Eddie Brynjebo och Lena Wanner, förelägges att vid vite av 
tjugofemtusen kronor (25 000:-) att omgående, dock senast sex veckor efter det  
att beslutet vunnit laga kraft, ha rivit byggnaden och täckt brunnen, så att djur och 
människor ej kan komma till skada då ägarna inte kan ha ansetts tagit sitt ansvar 
enligt Plan- och Byggnadslagens kap 3. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 



  17 oktober 2002     Sid. 36 

 
Henrik Staerner  3826/02 
Börje och Siv Nilsson    
Akten  
 
 
 
 
 § 281 
 Olovligt byggande på fastigheten Västra Nättraby 9:78 
 
 Klagande: Henrik Staerner, Södra Parkvägen 10, 370 24 NÄTTRABY  
 

Handlingar: Skrivelse (2002-06-17), byggnadsinspektörens skrivelse (2002-08-26), 
skrivelse från fastighetsägaren (2002-09-18), situationsplan, karta, 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en anmälan om ett eventuellt 
olovligt byggande på rubr. fastighet.   
 
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan. Vid granskningen av ärendet 
och efter besiktning på platsen, har bland annat kunnat noteras att en 
komplementbyggnad uppförts cirka 2,5 meter från den norra tomtgränsen mot 
Fredriksdal 8:201 och att byggnadens storlek uppgår till cirka 15 kvadratmeter. 
 
Enligt gällande lagstiftning, Plan- och Byggnadslagen, krävs byggnadslov  för att 
bygga uthus och dessutom i detta fallet också ett yttrande från berörd granne, då 
avståndet till den gemensamma tomtgränsen är mindre än 4,5 m.  
Vid genomgång av miljö- och byggnadsnämndens handlingar har ej något bygglov 
angående den nu aktuella byggnaden påträffats. 
 
Med anledning av vad som anförts har registrerad fastighetsägare fått tillfälle att 
yttra sig och då bland annat anfört att byggnaden uppförts 1991, samt att han å sin 
sida aldrig fick tillfälle att yttra sig över att grannfastighetens huvudbyggnad 
placerades närmare den gemensamma gränsen än 4,5 meter.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att anledning ej finns att driva ärendet, då den aktuella byggnaden bedömes ha 
uppförts för mer än 10 år sedan, vilket medför att den lagstridiga åtgärden som 
utförts är preskriberad.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 



  17 oktober 2002     Sid. 37 

 
Kyrkogårdsförvaltningen  3904/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 282 
 Nybyggnad av servicebyggnad på fastigheten Aspö 3:56 
 
 Sökande: Kyrkogårdsförvaltningen, Krutviksvägen, 371 42  KARLSKRONA  
 

Handlingar: Ansökan (2002-06-28), reviderade ritningar (2002-09-10), yttrande 
från länsantikvarien (2002-08-28), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil 
A.  
 
Avsikten är att uppföra en förråds-/servicebyggnad på Aspö kyrkogård.  
 
I gällande detaljplan finns byggrätt för förrådsbyggnad inom område avsett som 
ekonomigård. Kyrkogårdsförvaltningen önskar dock av utrymmesskäl placera 
byggnaden inom område avsett för parkering. 
Byggnaden blir i sin helhet belägen på mark som enligt gällande detaljplan inte får 
bebyggas, prickmark. Detta innebär en avvikelse från detaljplanen, men får anses 
vara förenligt med planens syfte. Inga berörda grannar finns. 
 
Länsstyrelsen har i yttrande meddelat att man inte har något att erinra mot ansökan. 
 
Då servicebyggnaden bland annat inrymmer en offentlig toalett bör som upplys-
ning nämnas, att för att kunna användas av person i utomhusrullstol skall utrym-
mets invändiga mått vara 2.2 x 2.2 m. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov med 
villkor:  
 
att utvändig färgsättning sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 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.  
  
 
 
 
 
 
 



  17 oktober 2002     Sid. 38 

 
Christina Ivarsson  3258/02 
Gun-Britt o Åke Andreasson  
Sten A Petersson  
Tage Karlqvist 
Akten 
 
 
 § 283 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:190 
 
 Sökande: Christina Ivarsson, Kung Magnus väg 15, 352 34  VÄXJÖ 
 
 Handlingar: Ansökan (2002-05-15), situationsplan, karta, skrivelse från sökande 

(2002-07-22), yttranden från grannar (3 st), samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, bil A.  

 
 Fastigheten ligger inom ett område med sammanhållen bebyggelse, där de 

generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att 
markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade. 
Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att 
det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
bland annat möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp. Inom områden 
med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön även utformas med hänsyn 
till behovet av trafikförsörjning och god trafikmiljö. 
 
Fastigheten är till viss del belägen inom område med strandskyddsförordnande 
enligt miljöbalken 7 kap 13, 14 och 16 §§. Inom sådant område får inga åtgärder 
vidtas som innebär att allmänhetens tillträde till området försvåras, eller som 
innebär att växters och djurs livsvillkor försämras i väsentlig grad. Den föreslagna 
byggnaden är till viss del placerad inom strandskyddsområdet. 
 
Platsen är vildvuxen och bedöms inte vara av intresse för allmänheten som 
vistelseyta, men är i princip möjlig att nyttja som passage för att ta sig ner till 
strandområdet. Det bedöms dock finnas naturligare och mera lättillgängliga sätt för 
kringboende att ta sig ner till stranden, än genom att passera den aktuella 
fastigheten. 
 
Fastigheten är belägen utanför verksamhetsområdet för det kommunala VA-nätet. 
VA-frågan avses dock bli löst genom att sökanden själv anordnar pump och drar 
fram ledningar för anslutning till det kommunala VA-nätet.   
 
Vidare redovisas tre olika möjligheter att anordna tillfartsväg till fastigheten. 
Definitivt val av vilket alternativ som ska användas har ännu inte gjorts. 
 
(forts.) 
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§ 283 (forts.) 
 
Under förutsättning att de redovisade lösningarna av VA-frågan och tillfarts- 
vägen realiseras, kan den aktuella marken bedömas vara lämpad för bostadsbe-
byggelse. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig, och tre skrivelser har inkommit. 
Ägaren till fastigheten Aspö 5:189 har inget att erinra under förutsättning att han 
inte åsamkas några kostnader, och att vägdragningen löses på ett tillfredsställande 
sätt. 
Ägarna till fastigheten Aspö 40:1 anför att de inte är intresserade av anslutning till 
kommunalt VA och att de inte vill vara med och bekosta ny vägdragning, men har 
i övrigt inget att erinra. 
Ägaren till fastigheten Aspö 5:198 önskar inte heller ansluta sig till kommunalt 
VA, och anför i övrigt att den föreslagna byggnaden är placerad väldigt nära hans 
eget bostadshus. Detta kan bl a innebära problem med insyn och skuggbildning på 
befintlig uteplats. 
 
Det får med anledning av detta bedömas lämpligt att den föreslagna byggnaden 
placeras längre bak på fastigheten, så att den inte blir belägen mitt för grannhuset 
på 5:198. Beslut om den exakta placeringen fattas i bygglovärendet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus på platsen med 
villkor:  
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att tillfartsväg till fastigheten anordnas enligt något av de tre redovisade 
alternativen 
 
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen skall föreligga före byggstart, om mark 
närmare stranden än 100 m ska tas i anspråk som tomt  
 
att byggnadens placering samt utformning, materialval och färgsättning sker i 
samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
_____  
 

 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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Kent Wiktorsson 4435/02 
Akten  
 
 
 
 
 
 § 284 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 24:1 
 
 Sökande: Kent Wiktorsson, Kyrkogatan 18, 371 32  KARLSKRONA  
 

Handlingar: Ansökan (2002-08-19), situationsplan, karta, samhällsbyggnads- 
förvaltningens yttrande, bil A.    
 
Byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen bebyggelse. 
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning endast om 
åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om den tillkommande 
bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste lösas i ett större 
sammanhang. 
  
Bebyggelsens lämplighet skall också bedömas enligt de generella reglerna i plan- 
och bygglagen (PBL). I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska 
prövas om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgäng-
lig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna trafik, 
vattenförsörjning och avlopp. 
 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat  
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så att 
de inte medför betydande olägenheter för omgivningen. 
 
Den föreslagna avstyckningen gränsar direkt till två bebyggda tomter. Den utgörs 
av naturmark som är ganska stenig och till viss del svårtillgänglig. Platsen har inga 
särskilda naturvärden, och bedöms inte vara av sådan karaktär att den är av intresse 
för allmänheten.  
 
Tillfart kan ske via förlängning av befintlig väg. 
 
Platsen ligger i anslutning till verksamhetsområdet för kommunalt VA, och 
anslutning kan ske under förutsättning att så kallad villapumpstation anordnas.  
 
Förslaget får anses vara en naturlig komplettering som saknar motsättningar med 
andra intressen, och platsen får bedömas vara lämplig att bebygga med ett fritids-
hus. 
 
forts. 
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§ 284 (forts.) 
 
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över förslaget.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den 
föreslagna platsen med villkor:  
 
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas  
till byggnadstraditionen i trakten 
 
att anslutning sker 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. 
 
  



  17 oktober 2002     Sid. 42 

 
Skillingenäs AB  3601/02 
Akten 
 
 
 
 
 § 285 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 

1:32 
  
 Sökande: Skillingenäs AB, c/o Christer Johansson, Säby Gård,  373 02  

RAMDALA  
  
Handlingar: Ansökan (2002-06-07), tomtkarta, karta, yttrande från sökande (2002-
07-22), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Tidigare beslut: 21 augusti 2002, § 240.   
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman-
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om 
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste 
lösas i ett större sammanhang. 
  
Bebyggelsens lämplighet skall också bedömas enligt de generella reglerna i plan- 
och bygglagen (PBL). I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Inom områden med sammanhållen 
bebyggelse skall bebyggelsemiljön även utformas med hänsyn till behovet av 
trafikförsörjning och god trafikmiljö. 
 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat  
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så  
att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen. 
 
Platsen utgörs av en relativt brant norrsluttning med tät lövträdsvegetation, som i 
den övre delen övergår i öppnare partier med mycket berg i dagen. Den grön-
klädda sluttningen annonserar sig väl i omgivningen, och är ett karaktäristiskt 
inslag i landskapsbilden. 
 
Den föreslagna tillfartsvägens lämplighet ur trafiksynpunkt får ifrågasättas.  
 
Såväl tillfartens som byggnadernas placering får bedömas medföra mycket kraftiga 
ingrepp i naturen, och topografin får anses göra platsen svår att exploatera. Ett 
mycket noggrant studium av höjdsättning och anpassning till omgivningen måste 
göras, för att det ska gå att bedöma den föreslagna byggnationens lämplighet. 
 
(forts.) 
 
 
 
 



  17 oktober 2002     Sid. 43 

 
§ 285 (forts.) 
 
De föreslagna byggnaderna kan inte anses utgöra en naturlig komplettering av 
befintlig bebyggelse. Detta tillsammans med bland annat påverkan på landskaps-
bilden och svårigheten med trafikförhållandena gör, att lämpligheten med bygg-
nation på den föreslagna platsen endast kan avgöras med prövning genom detalj-
planeläggning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen 
och därvid givit sökanden tillfälle att yttra sig över förslaget. Detta har sökanden 
utnyttjat och då bland annat anfört att anslutning kan göras till kommunalt VA, 
samt att det med dagens tekniska lösningar inte är några problem med lämplig 
höjdsättning och anpassning till omgivningen. 
Det som anförs förändrar inte förvaltningens tidigare ställningstagande, att lämp-
ligheten med den föreslagna byggnationen endast kan avgöras med prövning 
genom detaljplaneläggning. 
 
Arbetsutskottet har företagit syn på platsen den 9 oktober 2002 och ställer sig 
bakom förvaltningens beslutsförslag att föreslagen byggnation prövas genom 
detaljplaneläggning.   
 
Yrkande 
Carl-Göran Svensson (m), Bengt Fröberg (m), Erik Gisslén (m), Magnus Larsson  
( c ) och Margareta Rodin (fp) yrkar bifall till framställningen.  
 
Propositioner 
Ordföranden ställer proposition på Carl-Göran Svenssons (m) m fl yrkande och finner 
att nämnden beslutar avslå detsamma.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar    
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och 
bygglagen kap 5 om kravet på detaljplaneläggning för ny enstaka byggnad. 
 
_____ 
 
På grund av jäv deltar ej Karin Brunsberg (m) i beredning och beslut i detta  
ärende.  
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  17 oktober 2002     Sid. 44 

 
Projectus Kb 4210/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 286 

Nybyggnad av serviceanläggning på fastigheten Store Kläpp, 
Ytterön/Hästholmen 
 
Sökande: Projectus Kb, Konvaljvägen 7, 373 00  JÄMJÖ 
 
Handlingar: Ansökan (2002-07-26), ritning, situationsplan, karta, samhällsbygg-
nadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Ansökan gäller nybyggnad av två byggnader invid Ytteröns färjeläge, varav den 
ena är en färjevaktsstuga som initierats av ett föreläggande från Arbetsmiljöverket 
för att ge en acceptabel arbetsmiljö åt de anställda inom färjeverksamheten. 
 
Den andra byggnaden innehåller service för öns befolkning samt för besökare, i 
form av hygienutrymmen samt lokaler för möten, utställningar, turistinformation 
mm.  
 
Platsen ligger inom område av riksintresse för friluftslivet. Vidare gäller strand-
skyddsförordnande enligt miljöbalken 7 kap 13,14 och 16 §§ samt landskapsbilds-
skydd enligt 19 § naturvårdslagen i dess äldre lydelse. 
 
Platsens speciella karaktär samt byggnadernas funktion gör att anläggningen inte 
kan anses innebära någon negativ påverkan på riksintresset, eller på några andra 
allmänna intressen. 
 
Byggnaderna bedöms ha en utformning som ger en godtagbar anpassning till 
skärgårdsmiljön. 
 
Avloppslösningen med tank för vidare överföring till Torhamns reningsverk har 
accepterats. 
 
Inga grannar har ansetts vara berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov med villkor: 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
(forts.) 
 
 
 
 



  17 oktober 2002     Sid. 45 

 
§ 286 (forts.) 
 
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska 
ombesörjas av sökanden 
 
att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet enligt 
19 § naturvårdslagen skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av 
sökanden  
 
att ritningar över avloppsanläggningen ska inlämnas för godkännande innan 
byggnationen påbörjas 
 
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en 
beskrivning av projektets art och omfattning, lämnas in till samhällsbyggnads-
förvaltningen  
 
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.  
 



  17 oktober 2002     Sid. 46 

 
Ann-Christin Mårtensson  4437/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 287 
 Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Mjövik 2:87 
 
 Sökande: Ann-Christin Mårtensson, Hejans väg 4, 370 24  NÄTTRABY 
 
 Handlingar: Ansökan (2002-08-19), tomtkarta, karta, samhällsbyggnadsförvalt-

ningens yttrande, bil A.   
 

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut den 9 december 1998, § 375, 
vilket förlängdes i beslut den 11 oktober 2000, § 341. 
 
Vid tidigare beslutstillfällen var platsen en del av stamfastigheten Mjövik 2:2, 2:6. 
Nu har en tomt för bostadsändamål avstyckats, med beteckningen Mjövik 2:87. 
 
Ansökan stämmer överens med tidigare fattade beslut, och de förutsättningar som 
låg till grund för tidigare beslut har inte förändrats. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor:  
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att byggnadens utformning anpassas till byggnadstraditionen i trakten. 
 
_____ 
 

 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. 



  17 oktober 2002     Sid. 47 

 
Berit Andersson  3644/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 288 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sturkö-Ryd 7:45 
 
 Sökande: Berit Andersson, Pussvägen 3, 370 43  STURKÖ  
 
 Handlingar: Ansökan (2002-06-11), situationsplan, karta, intyg från granne (2002-

06-11), arvskiftesinstrument, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
 Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
 att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsut-

skott företa syn på platsen.  
 
 _____    
   



  17 oktober 2002     Sid. 48 

 
Mats Johansson   3813/02 
Kättilsmåla-Bromåla-Lillö Vägsamf.  
Akten 
 
 
 
 
 § 289 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Rödeby-Lillö  
 1:18 
 
 Sökande: Mats Johansson, Karlskronavägen 74, 370 30 RÖDEBY  

 
Handlingar: Ansökan (2002-06-18), situationsplan, karta, yttrande från vägsam-
fällighet (2002-09-24), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Den föreslagna tomtplatsen utgörs av delvis igenvuxen ängsmark, som i bak-
kanten gränsar till tätare skogsvegetation. Den ligger invid Djäknemålavägen,  
i nära anslutning till korsningen med väg 726.  
 
På platsen gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap 2 
sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan 
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. 
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp. 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat 
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så  
att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen. 
 
Platsen saknar intresse ur allemansrättslig synpunkt. Den föreslagna byggnaden 
kan inte anses stå i konflikt med några naturvärden eller med landskapsbilden,  
eller medföra någon olägenhet för omgivningen i övrigt. 
 
Vad gäller avloppsfrågan har den bedömningen gjorts, att förutsättningar finns för 
att anordna en enskild anläggning på fastigheten. 
 
Några motsättningar med andra intressen kan inte anses föreligga, och platsen får 
bedömas vara lämplig att bebygga med ett enbostadshus. 
 
Berörd granne har meddelat att inga erinringar finns mot förslaget. 
 
Vägsamfälligheten har getts möjlighet att yttra sig och anfört att inget finns att 
erinra mot nybyggnad på fastigheten, under förutsättning att trafiksäker utfart 
anläggs. Vidare påtalas att utfarten ska anläggas så att regn- och smältvatten från 
fastigheten inte rinner ut på Djäknemålavägen. 
 
forts. 
 
 
 



  17 oktober 2002     Sid. 49 

 
§ 289 (forts.) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor:  
 
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas  
till byggnadstraditionen i trakten 
 
att förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas för godkännande  
i samband med bygglovansökan 
 
att vad som sägs i vägsamfällighetens yttrande ska beaktas, varvid slutlig placering 
av utfarten ska ske i nära samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen i samband 
med bygglovansökan. 
 
_____ 
 

 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. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  17 oktober 2002     Sid. 50 

 
Yngve Svensson   4050/02 
Ulla Lundqvist 
Akten 
 
 
 
 
 § 290 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Verstorp 3:21 
 
 Sökande: Yngve Svensson, Salterivägen 4, 370 24 NÄTTRABY 

 
Handlingar: Ansökan (2002-07-10), ritning, yttrande från granne (2002-09-25), 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.    
 
Verstorp 3:21 är en avstyckad tomt på ca 4500 kvm som är bebyggd med ett 
bostadshus. Den aktuella platsen är belägen inne i ett tätbebyggt område och  
är på alla sidor omgiven av bebyggda tomter. Förslaget innebär en delning för  
att få en ny tomt på drygt 1500 kvm. 
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman-
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om 
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste 
lösas i ett större sammanhang. 
  
Bebyggelsens lämplighet skall också bedömas enligt de generella reglerna i plan- 
och bygglagen (PBL). I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Inom områden med sammanhållen 
bebyggelse skall bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av trafik-
försörjning och god trafikmiljö. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som  
är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna 
vattenförsörjning och avlopp. 
 
Den föreslagna avstyckningen består av redan hävdad tomtmark, som på ett 
naturligt sätt är avskild från resten av fastigheten av vegetation och en mindre 
nivåskillnad. Marken saknar allemansrättsligt intresse, och den föreslagna 
byggnaden kommer endast att vara synlig från de omgivande grannfastigheterna. 
 
Tillfart kan ske via befintlig väg. 
 
Anslutning till kommunalt VA förutsättes kunna ske, då Verstorp 3:21 ingår i  
ett antal fastigheter som gemensamt planerar att bygga ut anslutning till nätet. 
 
forts. 
 
 
 
 
 
 



  17 oktober 2002     Sid. 51 

 
§ 290 (forts.) 
 
Förslaget får anses vara en naturlig komplettering som saknar motsättningar  
med andra intressen, och platsen får bedömas vara lämplig att bebygga med  
ett fritidshus. 
 
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över förslaget. Grannen på  
Verstorp 3:13 har inkommit med ett yttrande. Hon motsätter sig förslaget och  
anför att en förtätning av byggnationen på Sjuhalla vore förödande och leder till 
ökad biltrafik, samt att idyllen blir förbytt till stressande förortsmiljö. 
 
Yttrandet föranleder ingen förändring av bedömningen att förslaget är en naturlig 
komplettering på platsen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den före-
slagna platsen med villkor:  
 
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas  
till byggnadstraditionen i trakten 
 
att anslutning sker 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  
 



  17 oktober 2002     Sid. 52 

 
Ronny Lövdahl  4650/02 
Siv Hjortsberg 
Akten 
 
 
 
 
 § 291 

Anmälan om pågående anläggning av bad- och båtbrygga på Hästö, 
fastigheten Klyset 21:1 och 21:2   
 
Fastighetsägare: Ronny Lövdahl, Coldinuvägen 2, 371 42  KARLSKRONA   
 
En anmälan har inlämnats till miljö- och byggnadsnämnden från ägaren till 
fastigheten Skotet nr 2 i Karlskrona kommun angående pågående anläggande  
av bad- och båtbrygga på fastigheten Klyset 21:1 och 21:2 på Coldinuudden  
på Hästö.  
 
Ägaren till fastigheten Klyset 21:1 och 21:2 har inkommit med ett yttrande.  
 
Enligt plan- och bygglagens kapitel 8 § 2  I fråga om andra anläggningar än 
byggnader krävs bygglov för att anordna småbåtshamnar.  
Med småbåtshamn avses en anläggning med ett flertal båtplatser vid en större 
brygga eller i anslutning till ett sammanhängande system av bryggor inom ett 
avgränsande vattenområde. Ofta är området avspärrat till lands.  
Anläggandet av enstaka mindre bryggor och utläggande bojar omfattas inte av  
plan- och bygglagens prövningssystem. 
  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till ovan anförda och vad som framkommit i yttrandet från 
ägaren till fastigheten Klyset 21:1 och 21:2, lämna anmälan om pågående an-
läggning av bad- och båtbrygga på Hästö utan åtgärd. 
 
______ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen   



  17 oktober 2002     Sid. 53 

 
Kristianopels Båtklubb 2914/02 
Akten 
 
 
 § 292 

Nybyggnad av klubbstuga samt utplacering av container i Kristianopels  
hamn  
 
Sökande: Kristianopels Båtklubb, Gamla Landsvägen 12 B, 370 45  
FÅGELMARA 
Handlingar: Ansökan (2002-04-22), ritning, situationsplan, yttrande från 
Länsstyrelsen (2002-06-03), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Ansökan avser att uppföra en klubbstuga med en yta av 30 kvm samt utplacering 
av en container inom Kristianopels hamnområde. 
Byggnaden avses att utformas som två sammanbyggda sjöbodar och är tänkt att 
placeras i anslutning till de befintliga sjöbodarna i området. 
För det aktuella området gäller en byggnadsplan med beteckningen mark för 
hamnändamål. 
Platsen för klubbstugan och container ligger inom riksintresseområde för kultur-
miljövården, inom fornlämningsområde, samt inom strandskyddsområde. 
Länsstyrelsen bedömer att de planerade åtgärderna inte påverkar fornlämnings-
miljön.   
Kristianopels Samhällsförening har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, men 
har ej haft något att erinra.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att tillstyrka ansökan om bygglov med villkor:  
 
att sökande erhåller dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 
kap. 7 § 16 
 
att byggnadens exakta läge, färg och utformning sker i samråd innan byggnadsar-
betena får påbörjas 
 
att container placeras i anslutning till befintlig container 
 
att anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas och 
då de avslutas, samt  
 
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en 
beskrivning av projektets art och omfattning, lämnas in till samhällsbyggnads-
förvaltningen.  
_____ 

  
 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.  
 
 
 



  17 oktober 2002     Sid. 54 

 
Markus Lundström  2256/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 293 
 Förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus på fastigheten Lösen  
 1:38 
 
 Sökande: Markus Lundström, Lösen Pl. 235, 371 94  LYCKEBY   

  
Handlingar: Ansökan (2002-03-19), situationsplan, karta, yttrande från Vägverket 
(2002-06-19), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Tidigare beslut: 15 maj 2002, § 166. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 maj 2002 att återremitera ärendet 
till förvaltningen för att inhämta uppgifter från Vägverket om E 22:ans nya sträck-
ning och en eventuell framtida trafikplats Lösen. 
 
Vägverket har i ett yttrande redovisat flera alternativ för en framtida sträckning  
av E22 mellan Karlskrona och Söderåkra, och anför att planerad nybyggnad av 
enbostadshusen riskerar komma i konflikt dels med parallellvägen och dels 
trafikplatsen i ett läge öster om kyrkan.  Vägverket anser därför att bebyggelsen 
inte bör komma till stånd.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till Vägverkets yttrande avslå ansökan om förhandsbesked  
för nybyggnad av tre enbostadshus på rubricerad fastighet. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  17 oktober 2002     Sid. 55 

 
Jonas Nordgren  4775/02 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten 
 
  § 294 

Strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten 
Stora Hammar 2:49 
 

 Sökande: Jonas Nordgren, Högstorpsvägen 132, 352 42 VÄXJÖ 
 
Handlingar: Ansökan (2002-09-09), ritning, situationsplan, karta, grannemed-
givande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Avsikten är att på rubricerad fastighet uppföra ett uthus/förråd med en byggnads-
area av 25,9 kvm och med en tänkt placering mellan bostadshuset och stranden. 
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. För området gäller strandskydds-
bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap. § 16. 
 
Länsstyrelsen har genom beslut delegerat dispensbefogenheten till miljö- och 
byggnadsnämnden på för bostadsändamål ianspråktagen tomt som är mindre än 
3000 kvm.  
 
Arealen för fastigheten Stora Hammar 2:49 är 952 kvm, och den är i sin helhet 
ianspråktagen för bostadsändamål. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till ovan anförda lämna dispens från miljöbalken kapitel 7  
§ 16 för uppförande av komplementbyggnad enligt gällande delegations-
bestämmelser.   
 
_____ 
     
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  17 oktober 2002     Sid. 56 

 
Tekniska förvaltningen   2426/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 295 
 Ändrad användning av Tjurkö avloppsreningsverk, fastigheten Tjurkö 9:31 
 
 Sökande: Tekniska förvaltningen, Karlskrona kommun, 37183 KARLSKRONA 

 
Handlingar: Ansökan (2002-03-27), ritning, situationsplan, karta, skrivelse från 
sökande (2002-09-13), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Ansökan avser att Tjurkö avloppsreningsverk omvandlas till bostad. 
Avloppsreningsverket har en byggnadsyta av 92 kvm, tomtytan är 1280 kvm. 
Platsen är belägen på Tjurkös sydvästra del inom samlad bebyggelse. Enligt 
gällande översiktsplan ligger fastigheten inom riksintresse för kulturminnesvård 
samt inom ett ekologiskt särskilt känsligt område. 
  
Fastigheten gränsar till strandskyddat område samt till försvarets övningsskjut-
bana vid Finskan. 
    
Enligt plan- och bygglagens kapitel 2 § 1 första stycket skall mark- och vatten-
områden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade 
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.  
 
Det ändrade användningssättet från avloppsreningsverk till bostadshus bedöms  
mot bakgrund av de allmänna lämplighetskrav som skall uppfyllas i plan- och 
bygglagens 2:a  kapitel, samt de riksintressen som platsen berör och närheten till 
försvarets  övningsskjutbana, som olämpligt.   
 
Med hänvisning till ovanstående har förvaltningen föreslagit nämnden att avslå 
framställningen om ändrad användning därmed givit sökande möjlighet att yttra 
sig.  
Detta har sökande utnyttjat.  
 
Förvaltningen finner byggnadens tänkta användningssätt olämplig med hänsyn till 
bland annat till de bullerstörningar som kan uppkomma. Någon ny störningskäns-
lig verksamhet bör inte etableras i området. 
En etablering som bostadshus skulle medföra att kraven på begränsningar av den 
militära verksamheten på sikt påtagligt skulle kunna försvåra utnyttjandet av det 
befintliga övnings- och skjutfältet. 
 
forts. 
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§ 295 (forts.) 
 
Det bör också påpekas att platsen är högt belägen och väl synlig från alla håll och 
att åtgärden inte kan betraktas som en komplettering av befintlig fritidshusbebyg-
gelse i området. 
 
Det närmaste fritidshuset är beläget c:a 100 meter norr om den aktuella platsen.  
  
Med hänvisning till ovan anförda finner förvaltningen att sökande ej inkommit 
med synpunkter som föranleder ändring av beslutsförslaget.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts avslå ansökan om bygglov för  
ändrad användning av avloppsreningsverk till bostad. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Bo-Göran Klang  4654/02 
Vägverket  
Akten 
 
 
  § 296 
 Marklov för utförande av väganslutning på fastigheten Västra Nättraby  
 6:10 
 
  Sökande: Bo-Göran Klang, Torpsbruksvägen 20, 340 36  MOHEDA 
 
 Handlingar: Ansökan (2002-09-02), ritningar, situationsplan, karta, Vägverkets 

yttrande (2002-08-22), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A. 
 
  Tidigare beslut: 9 oktober 2002, § 253, au     
 
  Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts  
  en bestämmelse som begränsar utfartsmöjligheten till väg 678. 

 
  Avsikten är att återigen få frågan, som såväl miljö- och byggnadsnämnden som 

Länsstyrelsen tidigare avslagit, avseende utfarten prövad. 
Vid granskningen av ärendet har kunnat noteras att det till förslaget nu är fogat ett 
yttrande från Vägverket, vari man bland annat upplyser om att den arbetsplan som 
man framtagit gör det fysiskt möjligt att nå de aktuella tomterna. Vidare upplyser  
man om, att man för sin del tillstyrker att utfartsförbudet åsidosätts. 
 
Förvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden avslå framställningen, då den  
ej överensstämmer med gällande detaljplans bestämmelser avseende utfartsför-
budet. 
 
Med anledning av Vägverkets yttrande ställer sig arbetsutskottet positiva till 
framställningen och att därmed medge mindre avvikelse från gällande detaljplan.   
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och 
byggnadsnämnden besluta 
 
att med hänvisning till Vägverkets yttrande, medge mindre avvikelse från gällande 
detaljplan och bevilja framställningen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
i enlighet med 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.  
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  Övrigt  
  § 297 
   

Ordföranden påminner om den planerade studiedagen 4 november 2002 för miljö- 
och byggnadsnämndens ledamöter samt förvaltningspersonal. Avfärd sker med 
buss från Ruthensparre kl. 09.45. Samling i Rosenholm kl. 10.00.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens novembersammanträde kommer att hållas på 
Högskolan, Gräsvik. Planstipendiet kommer att delas ut i samband med 
sammanträdet.  
 
Förslag på nomineringar till Ombyggnadspriset 2002 lämnas till förvaltnings-
chefen Claes-Åke Kindlund. Priset kommer att utdelas vid nämndens december-
sammanträde.  
 
Gert Olsson (s) ställer fråga om Kålö som utvecklingsområde. Förvaltningschef 
Claes-Åke Kindlund besvarar frågan.  
 
Erik Gisslén (m) tar ånyo upp frågan om hörslinga i kommunens sammanträdes-
lokaler. Ordföranden meddelar att uppdraget är lämnat vidare. 
 
Personalnyckeltal delges nämndens ledamöter.  
 
_____         
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 november 2002 
 
§ 302 Offentligt sammanträde  
§ 303 Detaljplan för nordvästra stadsbygden - Rosenholm med omgivningar, Karlskrona kommun,  
 Blekinge län  
§ 304 Detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola) Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 305 Pågående planer 
§ 306 Planstipendium 2002 
§ 307 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 
§ 308 Redovisning av luftkvalitetsmätningar i Karlskrona  
§ 309 Jämställdhetsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2003 
§ 310 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesplan 2003 
§ 311 Delegeringsbeslut av arbetsutskottet 
§ 312 Delegeringsbeslut av tjänstemän 
§ 313 Meddelanden  
§ 314 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Sobeln 1 
§ 315 Bristande underhåll på fastigheten Strömsberg 1:38 
§ 316 Nybyggnad av gäststuga/sjöbod på fastigheten Aspö 3:30 
§ 317 Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bakareboda 1:100 
§ 318 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  på fastigheten Senoren 9:11  
§ 319 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 25:1 
§ 320 Ombyggnad och ändrad användning av panncentral till studielokal på fastigheten  
 Stumholmen 1:2 
§ 321  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sturkö-Ryd 7:45 
§ 322 Nybyggnad av sophus/förråd på fastigheten Tersmeden 31 
§ 323 Förhandsbesked för nybyggnad av 1-4 enbostadshus  på fastigheten Tockatorp 17:16 
§ 324 Tillbyggnad av enbostadshus  på fastigheten Sanda 1:139 
§ 325 Tillbyggnad av enbostadshus  på fastigheten Vrängö 1:19 (Extraärende) 
§ 326 Övrigt 
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Plats och tid Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik, onsdagen  
  den 13 november 2002, kl 08.30 –  14.00. 
  Sammanträdet ajourneras kl. 12.00 – 13.30. 
    
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s) 
 1:e v ordf Erik Karlsson (s)         
 2:e v ordf  Carl-Göran Svensson (m) 
 Ledamöter  Ewy Svensson (s) 
  Gert Olsson (s) 
  Bengt Fröberg (m) 

 Karin Brunsberg  (m)  
  Kurt Lindman (v)   
  Lars-Ove Carlsson (kd)  
  Magnus Larsson (c) 
   
   
Tjänstgörande ersättare Ulla Ohlsson (s) 
  Thomas Åberg (s) 
  Eva Röder (fp) 
 
Övriga närvarande ersättare Per-Gunnar Holgersson (s) 
  Christina Olausson (m) 
  Erik Gisslén (m)  
  Tommy Rönn (v) 
   
 
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef    
 Hans Juhlin, planarkitekt, § 303  
 Malin Eriksson, planarkitekt, § 304  
 Lars Löwenadler, byggnadsinspektör   
 Leif Larsson, bygglovarkitekt 
 Kenneth Gyllensting, miljöstrateg § 307 
 Malin Fransson, miljöinspektör § 308  
 Birgitta Larsson, sekr.  
       
Utses att justera  Erik Karlsson                     
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 21 november  
   2002, kl. 07.30.                     
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Underskrifter  
Sekreterare …………………………………….. §§  302 - 326 
 Birgitta Larsson                                                      
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson    
  
Justerare …………………………………….   
  Erik Karlsson                         
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 21 november 2002 anslagits på kommunens  
anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
Birgitta Larsson   
Sekreterare  
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 § 302 
 Offentligt sammanträde 
 

Med anledning av att nämndens sammanträde äger rum i Blekinge Tekniska  
Högskolas lokaler på Campus Gräsvik i närvaro av elever och lärare på linjen  
Fysisk Planering  
 
beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att godkänna att dagens sammanträde bevistas av elever och lärare på linjen för  
Fysisk Planering.  
 
_____   
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 3263/01 
  
 
 
 
 
  
 § 303 

Detaljplan för Nordvästra stadsbygden – Rosenholm med omgivningar,   
Karlskrona kommun, Blekinge län    

 
Riksdagens beslut 1999 om nedläggning av KA2 innebär att delar av Rosenholms- 
området kan disponeras för andra ändamål. Omvandlingen berör också vissa  
angränsande områden. KA2 Vasallen AB, som är ett statligt fastighetsbolag har  
förvärvat delar av området från Fortifikationsverket och skall nu förädla området  
för civil användning.  
 
Rosenholmsområdet består av ett flertal fastigheter som ägs av Fortifikationsverket.  
Del av fastigheten Karlskrona 6:1 ägs av KA2 Vasallen AB. Rosenholm är beläget  
ca 8 km norr om Karlskrona centrum. Området har ett strategiskt läge utmed E22 vid 
Karlskronas västra infart.  
Försvaret har under lång tid bedrivit övningsverksamhet vid Rosenholm, medan KA2 
etablerades på området mellan åren 1972-1975. På Rosenholmsområdet finns stora  
relativt orörda naturområden. Bebyggelsen är mestadels koncentrerad till de sydvästra 
delarna, kasernområdet. Det finns dock enskilda byggnader spridda över hela området, 
mest mindre förrådsbyggnader. Flertalet av de största byggnaderna är uppförda i sam- 
band med KA2:s inflyttning och är av mycket god standard. Bruttoytan uppgår till  
drygt 63 000 kvm, varav förrådsdelen omfattar drygt 23 000 kvm. Dessutom finns 
idrottshall och löparbanor som utgör en resurs för framtiden. Med sitt goda läge kan 
området med fördel utvecklas till en ny stadsdel där bostäder, kontor, verksamheter  
och idrottsanläggningar integreras till en väl fungerande helhet. De norra delarna  
kommer även fortsättningsvis att användas av försvaret som övningsområde.              
 
Den övergripande uppgiften är att binda samman Rosenholmsområdet med staden  
och belysa hur bebyggelse, grön- och kommunikationsstrukturer inom området kan 
utvecklas i förhållande till omgivningarna och staden i övrigt. Idrottsanläggningar,  
olika typer av verksamheter, utbildning, bostäder samt rekreationsområden är fram- 
tida användningssätt som kan integreras för att åstadkomma en attraktiv stadsdel.         
 
Planarkitekt Hans Juhlin redogör för ärendet.     
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att  uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra programsamråd.  
 
_____ 
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Kommunfullmäktige Fam. H. Dahlén 3376/02 
Tekniska förvaltningen Eva och William Strigård 
Kommunens anslagstavla  Berndt och Birgit Eklund 
Länsstyrelsen   Arne Askeroth 
Karlskrona Naturskyddsförening Kjell J W Petersson 
Barn och ungdomsförvaltningen  Bo Persson 
Helen Johansson  Siv och Edvin Larsson  
Lillevi Mayskär  Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Ann och Stefan Pettersson  
 
 § 304 
 Detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola) Karlskrona kommun, Blekinge län  
 

Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 9 september t o m den  
7 oktober 2002.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att ge miljö- och byggnadsnämnden  i uppdrag att 
skyndsamt genomföra erforderlig planändring för aktuellt område på Verkö.  
Bakgrunden är att maxtaxan, rätten till förskoleplats för barn till arbetssökande och 
föräldralediga, samt andra omständigheter som t ex en ökning av barnkullarna har 
medfört ett ökat behov av förskoleplatser.  
 
För Verkö finns ett omedelbart behov av att uppföra en ny förskola för två avdel-
ningar. På Östra backe byggs för närvarande ett 20-tal nya bostäder och inom en  
snar framtid kan en generationsväxling förväntas inom befintliga villaområden på 
Verkö.  
 
En översiktlig  analys av möjliga områden på Verkö har resulterat i att ett område i 
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse öster om Verkövägen föreslås för en ny 
förskola. Den nya förskolan integreras i det befintliga bostadsområdet på ett naturligt 
sätt och har god tillgänglighet via Toras väg och Stenskärsvägen. Tillgängligheten för 
gående och cyklister är mycket god då området ligger i anslutning till ett större 
grönområde med gång- och cykelvägar som förbinder omgivande bostadsområden.    
Planområdet är beläget i den nordöstra delen av Verkö. Den nya förskolan föreslås 
placeras nordost om befintlig vändplan vid Stenskärsvägen. Planområdet begränsas  
av en gång- och cykelväg mot norr, grönområde mot öster, befintliga bostadsfastig- 
heter mot söder samt av Stenskärsvägen och dess vändplan mot väster. Planområdet 
omfattar ca 0,4 ha och ägs av Karlskrona kommun.  
 
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet.  
 
Yrkanden  
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att ärendet 
återremitteras till förvaltningen för lokalisering till annan plats, väster om skolan.   
 
Propositioner och beslut    
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras i dag eller återremitteras  
och finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras i dag.  
(forts.) 
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§ 304 (forts.) 
 
Reservationer 
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen reserverar sig till  
förmån för återremiss. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del  
av Verkö 3:1, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad november 2002. 
 
_____    
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  13 november 2002     Sid.8 

 
Fastighetsutskottet  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 305 
 Pågående planer 
 
 Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A. 
 
 Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.  
 
 Karin Brunsberg (m) påpekar vikten av att planen för Jämjö centrum prioriteras.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
 att ta informationen till dagens protokoll.  
 
 _____  
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BTH Institutionen för Fysisk Planering  7351/02 
Daniel Martinsson  
Anna Jägvald 
Johan Nilsson  
Tobias Nordström  
Linda Olsson 
Henrik Storm 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
  
 § 306 
 Planstipendium 2002 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 februari 2001, § 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:  
  
 5.000:- kronor tilldelas Daniel Martinson för projektet ”Stadens fragment är inte alltid  
 vad det ser ut att vara”.  
 
 10.000: kronor delas mellan Anna Jägvald, Johan Nilsson, Tobias Nordström, Linda 

Olsson och Henrik Storm för projektet ”Vattenrum”. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
 att utdela planstipendium i enlighet med juryns förslag.  
 
 _____ 
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Kommunfullmäktige 6992/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 307  
 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 
 
 Genom en ändring i tobakslagen skall en näringsidkare som säljer tobak anmäla detta  
 till kommunen, Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente ansvarar nämnden  
 för tillsynen av att 18-årsgränsen för köp av tobaksvaror efterlevs. Enligt § 19 a,  
 tobakslagen, finns möjlighet för kommunen att avgiftsbelägga tillsynen för att täcka 

nedlagt arbete.  
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 oktober 2002 framtagit förslag till beslut,  
 bil A. 
 
 Tillsynen föreslås till största delen samordnas med livsmedelsinspektionen då flertalet 

försäljningsställen även säljer livsmedel. I tillsynsarbetet kommer även samarbete att  
 ske med socialförvaltningen och med de organisationerna som har tobaksfrågor som  
 sitt arbetsområde.  
  
 Förslaget omfattar både anmälan med ett grundligt första tillsynsbesök och den efter-

följande tillsynen. Då tillsynen till största delen kombineras med livsmedelsinspektion  
 kan den årliga avgiften hållas nere. Förslaget följer i stort kommunförbundets 

rekommendation till taxa.    
• Avgifter   
  Hantering av anmälan  300 kronor 
            Första tillsynsbesök  900 kronor 
 Årlig avgift för regelbunden tillsyn 300 kronor  
  

 Miljöstrateg Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta  
 
 att fastställa taxa för tillsyn enligt tobakslagen i enlighet med bilagd handling 
  
 ______ 
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 § 308 
 Redovisning av luftkvalitetsmätningar i Karlskrona  
 
 Miljöinspektör Malin Fransson informerar om luftkvaliteten i Karlskrona vinter- 
 halvåret 2001/2002. Medelvärdet är mätt i ug/m3. Karlskrona kommun har i stort  
 sett samma resultat som andra sydliga kommuner fast högre än de nordliga.  
 Resultaten sammanställs i en rapport av IVL. Den visar på resultaten från alla  
 kommuner som deltagit (ca 38 st).  
 Provtagningslokalen skall ligga i tätort/centrum utan externa närliggande störnings- 
 källor och ca 4-8 meter upp. I Karlskrona sker provtagningen i Socialkontorets lokaler  
 vid Stortorget.   
 
 Parameter  Uppmätt värde i Karlskrona  
 SO2 2,3 
 NO2 12 
 VOC 18 
 O3 45 
 PM10 16    
 
 Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
 att ta informationen till dagens protokoll. 
 
 _____    
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Kommunstyrelsen 7452/02.026 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 309 
 Jämställdhetsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2003 
 

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 2003, 
bil A. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens jämställdhetsplan 2003 är i likhet med Karlskrona 
kommuns uppbyggd kring visionsdokumentet, de fyra hörnstenarna och inriktar 
jämställdhetsarbetet på områdena: Tillväxt, sysselsättning, jämställdhetsperspektiv i 
verksamheten och makten.        

  
 Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
 att antaga upprättat förslag till jämställdhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen  
 2003. 
 
 _____ 
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  7453/02.006 
 
 
 
 
 
 
 § 310 
 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesplan 2003 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesplan för 2003,  
 bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
 att fastställa föreliggande förslag till sammanträdesplan 2003 för miljö- och bygg- 
 nadsnämnden.    
 
 _____ 
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 § 311 
 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
 att godkänna redovisningen.   
 
 _____ 
 



  13 november 2002     Sid.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 § 312 
 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
 att godkänna redovisningen. 
 
 _____ 



  13 november 2002     Sid.16 

  
 § 313 
 Meddelanden 
 
  

1. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-09-10; Tillstånd att utplantera fisk. 
Utplanteringsvatten Verkö. Svenska Insjöfiskarenas AB    

 
2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-09-30; Förlängning av den tid inom 

vilken tillstånd enligt miljöbalken ska vara taget i anspråk. Befintlig och  
 utökad slaktkycklinganläggning, Buggamåla 1:22  
 
3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-10-02; Samråd enligt  miljöbalken 

angående planerad täktverksamhet på fastigheten Sillhövda 3:1 i Karlskrona 
kommun; nu fråga om verksamhetens miljöpåverkan¨ 

 
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-10-03; Strandskyddsdispens för ny- 

byggnad av färjevaktstuga och servicebyggnad samt för ändrad användning av 
befintligt hus m m inom samfälld mark Ytterön S:3 (gemensamhetsanläggning 
Ytterön ga:2) i Karlskrona kommun  

 
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-10-16; Beslut om betydande miljö-

påverkan avseende Vägverkets förstudie för E22 Trafikplats Nättraby, delen 
förbättring av bussterminal  

 
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-10-22; Nybyggnad av enbostadshus  
 på fastigheten Aspö 5:253 i Karlskrona kommun  
 
7. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2002-10-07; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut den 5 juni 2002, BAB , Minerva 8.   
 
8. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2002-10-11; Överklagande av Länsstyrelsens i 

Blekinge län beslut den 25 februari 2002 avs upphävande av bygglov enligt plan- 
och bygglagen (PBL) för nybyggnad av enbostadshus  på fastigheten Skällenäs 
28:35   

 
9. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2002-10-16; Överklagande av Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut den 14 augusti 2002, BAB, Residenset 1 
 
10. Regeringen, Miljödepartementet, utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 

2002-10-24; Framställningar om ändringar i plan- och bygglagstiftningen m m  
 
11. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2002-10-24; Långasjö 2:10, Angående 

bristande underhåll 
 
(forts.) 
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§ 313 (forts.) 
 
12. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2002-10-25; Aspö 16:3, Angående 

olovlig uppställning av ”villavagn” 
  

13. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2002-10-25; Kvarteret Af Trolle  
 23-29, Angående ev. olovlig byggnation    
 
14. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2002-10-29; Mastmakaren 2, 

Angående Er skrivelse ink. 02-10-23        
 
15. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2002-10-29; Kv Pantarholmen 11, 

Angående olovligt utförda balkongöverbyggnader  
 
16. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2002-10-29; Senoren 31:1, Angående 

eventuell olovlig byggnation av växthus  
 
17. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2002-10-31; Kv Oxeln 17, Angående 

eventuellt olovligt uppfört plank 
 
_____ 
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Ulf Jonasson    3680/02 
Akten 
 
 

 
 
§ 314 
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Sobeln 1  
 
Sökande: Ulf Jonasson, Backabovägen 58 A, 371 46  KARLSKRONA  
 
Handlingar: Ansökan (2002-06-12), ritning, situationsplan, karta, grannemed- 
givande, skrivelse från sökande (2002-09-13), samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, bil A.   
 
Tidigare beslut: 9 oktober 2002, § 251 (au). 
  
Fastigheten är belägen inom en detaljplan vari det bland annat införts en bestäm- 
melse som begränsar byggrätten längs den västra tomtgränsen intill fem meter (s.k. 
prick-mark).  
Avsikten är att placera tillbyggnaden i sin helhet på sådan mark som saknar byggrätt 
(s k prickmark) enligt den gällande detaljplanen. 
 
Förvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen med hänvisning till  
att den ej överensstämmer med gällande detaljplan, eftersom man önskar placera 
tillbyggnaden i sin helhet på mark som saknar byggrätt. 
 Sökanden har givits möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande över besluts- 
förslaget, och då bland annat anfört att man har ett utökat behov av yta samt att 
grannarna ej haft något att erinra.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 9 oktober 2002 företagit syn  
på platsen och ställt sig positiva till tillbyggnaden och återemitterat ärendet till 
förvaltningen för att inhämta synpunkter från berörda grannar.       
Några erinringar från grannar har ej inkommit.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att medge avvikelse från gällande detaljplan, då avvikelse är att betrakta som  
mindre och förenlig med planens syfte och bevilja bygglov varvid föreskrives:  
 
att  anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen när 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. 
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Elisabet Wrangö  2611/02 
Inskrivningsmyndigheten  
Akten 
 
 
 
 
 § 315 
 Bristande underhåll på fastigheten Strömsberg 1:38 
 
 Fastighetsägare: Elisabet Wrangö, Hornsgatan 106 B, 117 26  STOCKHOLM  

  
Handlingar: Byggnadsinspektörens skrivelse (2002-04-16), ägarens skrivelse  
(2002-06-07), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande , bil A.   
 
Enligt Plan- och Byggnadslagens kapitel 3, §§ 13 och 17 åligger det varje fastig-
hetsägare att hålla, såväl byggnader som tomt i vårdat skick. Vidare framgår av 
samma lag att miljö- och byggnadsnämnden kan med hänvisning till vad som  
anförs i Plan- och Byggnadslagens kap 10 § 16 kräva att en starkt förfallen byggnad 
rivs och också förena ett sådant eventuellt beslut med vite. 
 
Vid besiktning av rubricerade fastighet den 5 april 2002 (med anledning av att barn 
blivit skadade i byggnaden) kunde konstateras att den är belägen cirka 700 meter öster 
om skolan i Strömsberg. Byggnaden har förfallit och rasat samman i en sådan omfatt-
ning, att den inte kan återställas/repareras med normala underhållsåtgärder och 
kostnader.  
Vidare kunde noteras att tomten inte vårdats de senaste åren då avsevärda mängder 
ris, nedfallna grenar och träd låg på marken runt byggnaden. 
Då byggnaden till stora delar ännu inte helt har rasat samman, kan man utan svårighet 
komma in i byggnaden, vilket måste anses som förenligt med dödsfara, speciellt för 
barn som inte förstår den omedelbara rasrisken.  
  
Sökanden/fastighetsägaren har med anledning av vad som här konstaterats, dels  
uppmanats att omgående vidtaga sådana åtgärder att den omedelbara risken för att 
människor kommer till skada elimineras genom att avspärra området så att obehöriga 
ej kan få tillträde samt därefter tillse att byggnaden rives, dels upplysts om att om 
detta inte sker kommer ärendet att anhängiggöras miljö- och byggnadsnämnden för 
beslut om föreläggande med vite. 
 
Sökanden/fastighetsägaren har i brev den 7 juni 2002 meddelat att rivningsarbetena 
skulle påbörjas vecka 23. 
 
Vid besiktning av byggnaden/fastigheten den 14 oktober 2002 kunde noteras att inga 
som helst rivningsarbeten eller åtgärder för att förhindra allmänhetens tillträde 
vidtagits. 
 
(forts.) 
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§ 315 (forts.) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att förelägga fastighetsägaren Elisabeth Wrangö, i enlighet med Plan- och 
Byggnadslagens kapitel 3, §§ 13 och 17 och Plan- och Byggnadslagens kap 10  
§ 16 att vid vite av tjugofem tusen kronor (25 000:-), att omgående dock senast  
inom två månader efter lagakraftvunnet beslut, ha rivit byggnaden och återställt 
marken så att människor och djur ej kan komma till skada. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Ing-Britt Ahnlund     4764/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 316 
 Nybyggnad av gäststuga/sjöbod på fastigheten Aspö 3:30 
 
 Sökande: Ing-Britt Ahnlund, Vallgatan 28 A, 4 tr., 371 30  KARLSKRONA  
 

Handlingar: Ansökan (2002-09-06), ritning, situationsplan, karta, yttrande från 
sökande (2002-10-11), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Inom området gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL). I PBL  
kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är  
mest lämpade. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, 
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Enligt PBL 
kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till land-
skapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. 
Ansökan gäller en kombinerad gäststuga och sjöbod placerad ca 20 m från strand-
kanten. Den aktuella fastigheten är långsmal och sträcker sig från Krokenvägen till 
stranden. Bostadshuset och den hävdade tomten ligger i anslutning till Krokenvägen, 
ca 200 m från stranden. 
 
På fastigheten gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken 7 kap 13, 14 och  
16 §§. 
 
Fastigheten ligger inom ett område som är av riksintresse för naturvården. Den ligger 
också inom ett område som är särskilt känsligt från ekologisk synpunkt. Vidare gäller 
landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen i dess äldre lydelse. 
 
Den föreslagna byggnadsplatsen utgörs av orörd, strandnära naturmark, som är alle-
mansrättsligt tillgänglig. Det får bedömas vara av vikt att allmänhetens möjlighet att 
passera och vistas vid stranden inte inskränks, och att platsen bevarar sin karaktär av 
orörd naturmark. 
 
Den föreslagna byggnaden bedöms inte vara lämplig på platsen, utan bör förläggas i 
anslutning till bostadshuset och den hävdade tomten. 
 
Sökanden har givits möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande över beslutsför-
slaget. I en skrivelse inkommen den 11 oktober 2002 framförs bland annat att platsen 
är relativt svår att nå för allmänheten, samt att ett starkt behov finns av en låsbar 
sjöbod för förvaring av båtmotor och fiskeutrustning. Vidare finns behov av över-
nattningsmöjligheter för gäster. 
(forts.) 
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§ 316 (forts.) 
 
Detta ändrar inte den tidigare gjorda bedömningen, att det är av betydelse att inga 
åtgärder vidtas som inskränker allmänhetens tillträde till strandområdet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2 om att markområden ska användas 
för de ändamål för vilka de är mest lämpade avslå ansökan om byggnadslov.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Hans o Marie Alexandersson 4109/02 
Akten 
 
 
 
   
  § 317 
  Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bakareboda 1:100    
 

Sökande: Hans och Marie Alexandersson, Södra Flymen 657, 370 30  RÖDEBY 
                                                                           
Handlingar: Ansökan (2002-07-11), ritningar, situationsplan, karta, 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
   
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken  
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig 
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med 
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så att de inte 
medför betydande olägenheter för omgivningen. 
Platsen utgörs av en avstyckad tomt, som är bebyggd med två ekonomibyggnader i 
dåligt skick. Tomten är slyig och vildvuxen, och är inte av något särskilt intresse ur 
natur- eller landskapsbildssynpunkt. Några allmänna intressen kan inte anses vara 
berörda. 
Tillstånd för VA-anläggning finns. 
Den föreslagna byggnaden bedöms vara lämplig med hänsyn till förhållandena på 
platsen. 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Inga synpunkter har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov med villkor:  
 
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en beskriv-
ning av projektets art och omfattning, lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 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. 
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Herbert Eriksen 4371/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 318 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 9:11 
 
 Sökande: Herbert Eriksen, Höks väg, Ryd, 370 43  STURKÖ  

 
Handlingar: Ansökan (2002-08-13), situationsplan, karta, yttranden från sökande 
(2002-09-25 och 2002-10-18), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
    
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken  
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig 
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. 
 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med 
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så att de inte 
medför betydande olägenheter för omgivningen. 
 
Fastigheten ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftslivet. Vidare 
gäller landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen i dess äldre lydelse. 
 
Platsen utgörs av en liten höjdrygg med ganska tät vegetation. I den övre delen finns 
några öppnare partier med berg i dagen. Enligt det ursprungliga förslaget sker tillfart 
norrifrån via väg 740 genom en nyanlagd väg, som dras längs kanten av en äng. På 
grund av nivåskillnaden nås inte själva tomtplatserna. Istället föreslås en gemensam 
biluppställning i anslutning till ängen, på en lägre nivå. 
 
Ur miljösynpunkt har bedömts att enstaka enskilda avloppsanläggningar inte bör få 
tillkomma i området. Om avlopp för ytterligare bebyggelse ska få tillkomma, måste 
detta ske genom att en VA-plan upprättas för att ge gemensamma, varaktigt hållbara 
VA-lösningar tillsammans med kringliggande fastigheter. 
 
Platsens belägenhet och topografi får anses göra den svår att exploatera. De före-
slagna byggnaderna kan inte anses utgöra en naturlig komplettering av befintlig 
bebyggelse. Svårigheter föreligger att enkelt ordna biltillfart samt att lösa avlopps-
frågan. Detta sammantaget gör att lämpligheten med att placera bostadshus på den 
föreslagna platsen endast kan avgöras med prövning genom detaljplaneläggning. 
(forts.) 
 
 



  13 november 2002     Sid.25 

 
§ 318 (forts.) 
 
Sökanden har givits möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande över besluts-
förslaget. En skrivelse samt en reviderad situationsplan har inkommit 18 oktober 
2002. Här visas ett förslag att via befintlig väg i sydväst dra en tillfartsväg uppför 
sluttningen till en vändplats på en högre nivå. Vidare anges hur man i nuläget avser 
att lösa avloppsfrågan genom enskild anläggning. 
 
Detta ändrar inte den tidigare gjorda bedömningen att platsen är svårexploaterad,  
att det är svårt att anordna biltillfart på ett bra sätt samt att avlopp för ytterligare 
bebyggelse i området måste åstadkommas genom gemensamma lösningar tillsam-
mans med kringliggande fastigheter. Förslagets lämplighet kan endast avgöras med 
prövning genom detaljplaneläggning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna negativt förhandsbesked, med hänvisning till vad som sägs i plan- och 
bygglagen kap 5 om kravet på detaljplaneläggning för nya enstaka byggnader. 
 
_____ 
 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Anders Notelius och Kajsa Wihlborg    4731/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 319 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 25:1 
  
 Sökande: Anders Notelius och Kajsa Wihlborg, Helmfeltsgatan 8, 254 40 

HELSINGBORG  
 
Handlingar: Ansökan (2002-09-04), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsför-
valtningens yttrande, bil A.  
  
Den aktuella platsen är belägen på södra delen av Senoren, i närheten av Torp.  
Inom området gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL). I PBL  
kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är  
mest lämpade. Vidare ska tillses att en ändamålsenlig struktur av bebyggelse  
uppnås, samt att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet  
med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp.  
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat  
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så  
att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen. 
Fastigheten ligger inom ett område av riksintresse för friluftslivet. Vidare gäller 
strandskydds- förordnande enligt miljöbalken 7 kap 13,14 och 16 §§ samt land-
skapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen i dess äldre lydelse. 
 
Platsen utgörs av en avstyckad tomt på ca 1800 m2 som är bebyggd med ett bostads-
hus och ett antal mindre komplementbyggnader. Förslaget innebär en delning för att 
få en ny tomt på ca 1000 m2, varvid det befintliga bostadshuset får en tomt på ca 800 
m2. Bostadshuset på den nya tomten är avsett att tillkomma genom om- och tillbygg-
nad av befintlig verkstad/rökeri. Denna byggnad kommer att bli belägen i ena hörnet 
av tomten, i direkt anslutning till fastighetsgränsen. 
Någon naturlig förutsättning i de befintliga förhållandena för en delning av tomten 
kan inte anses föreligga, och de båda tomterna kommer att bli relativt små sett i sitt 
sammanhang. Den nya huvudbyggnadens placering i direkt anslutning till tomtgräns-
erna kan inte bedömas vara lämplig. 
Den aktuella markbiten kan inte anses vara lämpad för den föreslagna huvudbygg-
naden, och förslaget bedöms inte ge en ändamålsenlig bebyggelsestruktur. 
 
Enligt miljöinspektörens bedömning saknas förutsättningar att lösa avloppsfrågan 
inom fastigheten. 
 
Sökanden har givits möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande över beslutsför-
slaget, men har inte inkommit med någon skrivelse. 
(forts.) 
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§ 319 (forts.) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2  
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade,  
samt att bebyggelsestrukturen ska vara ändamålsenlig. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Hyper Island School     3965/02 
Stumholmens Samfällighetsförening  
AB Karlskronahem 
Familjen Schön 
Föreningen Styrbords Halsar  
Förvaltningschefen    
Akten 
 
 § 320 

Ombyggnad och ändrad användning av panncentral till studielokal på 
fastigheten Stumholmen 1:2   
 
Sökande: Hyper Island School of new Media-Design, Bastionsgatan 14, 371 32 
KARLSKRONA  
 
Handlingar: Ansökan (2002-07-03), ritningar, situationsplan, karta, skrivelse från  
Stumholmens Samfällighetsförening (2002-10-04), skrivelse från AB Karlskronahem 
(2002-10-10), skrivelse från föreningen Styrbordshalsar (2002-10-07), skrivelse från 
Camilla Schön (2002-10-07), yttrande från sökande (2002-10-29), reviderade 
ritningar 2002-10-29, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Ansökan gäller en ombyggnad av panncentralen på Stumholmen till undervisnings-
lokaler för Hyper Island School. Lokalerna ska bland annat inrymma en föreläsnings-
sal samt ett antal grupprum. Detta är i första hand avsett att ersätta andra lokaler på 
Stumholmen som i dag används av skolan, nämligen en föreläsningslokal i anslutning 
till Flyghangarerna samt utrymmen i norra delen av beklädnadsverkstan. 
 
Områdesbestämmelser gäller, och platsen ligger inom ett bebyggelseområde som 
enligt bestämmelserna utgör en värdefull miljö. Det finns bland annat skyddsbe- 
stämmelser för befintliga byggnader samt förändrad lovplikt för ett antal utvändiga 
åtgärder. Enligt skyddsbestämmelserna får tillbyggnader eller ombyggnader inte 
förvanska byggnads karaktär eller anpassning till omgivningen.  
 
Byggnadernas användning regleras emellertid inte i områdesbestämmelserna. Detta 
får då bedömas enligt de generella reglerna i plan- och bygglagen. Här sägs bland 
annat att byggnaders avsedda användning inte ska medföra betydande olägenheter  
för omgivningen. 
 
Själva undervisningsverksamheten inne i byggnaden torde inte kunna ge sådana 
störningar att betydande olägenheter för omgivningen uppstår. Vad som får bedömas 
är huruvida störningar för de boende kan uppstå i samband med att elever förflyttar 
sig mellan skolans lokaler i Kronohäktet och de nya lokalerna, eller när elever vistas 
ute i samband med pauser i undervisningen. 
(forts.) 
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§ 320 (forts.) 
 
Berörda sakägare, hyresgäster och boende samt hyresgästföreningen har getts 
möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande över ansökan. 
 
Skrivelser har inkommit från Stumholmens samfällighetsförening, AB Karlskrona-
hem samt från hyresgäster och föreningen Styrbords Halsar.  
 
I skrivelserna framförs i första hand kritik mot huvudentréns placering. Denna före-
slås i det ursprungliga förslaget placerad på en grönyta, som sägs vara av stort värde 
för de boende som social mötesplats och uppehållsyta. Enligt skrivelserna befaras 
entréns placering också kunna ge upphov till störningar för de boende då elever 
förflyttar sig mellan de olika byggnaderna eller vistas ute vid pauser. 
 
Vidare finns farhågor för ökad trafik och ökat behov av cykeluppställning om 
elevantalet ökar. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över de inkomna skrivelserna. Först  
påpekar sökanden att de nya lokalerna inte i första hand är till för att öka antalet 
studenter, utan för att öka kvalitén för de befintliga studenterna genom förbättrade 
undervisningslokaler. Under de närmaste åren kommer dock de nya lokalerna att ge 
Hyper Island möjlighet att öka studentantalet från 125 till 150. 
 
Vidare har reviderade ritningar inlämnats där huvudentrén är placerad på den upp-
glasade fasaden mot norr. Detta förslag har inte bedömts stå i överensstämmelse  
med kravet i skyddsbestämmelserna på att om- och tillbyggnader inte får förvanska 
byggnads karaktär.  
 
Vid underhandsdiskussioner har ett förslag framkommit, där entrén placeras på den 
västra gavelfasaden och nås via en trappa som mynnar framför norrfasaden. Detta  
har bedömts kunna tillgodose såväl de inkomna synpunkterna som varsamhetskravet 
på ett godtagbart sätt.  
 
Några ritningar över detta förslag har ännu inte inkommit.      
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

 
att tillstyrka ändrad användning till undervisningslokal samt en förläggning av entrén 
till västra gavelfasaden, samt   
 
att delegera till förvaltningschefen att bevilja bygglov då reviderade ritningar 
inkommit som bedöms uppfylla varsamhetskraven.  
 
_____ 
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Berit Andersson      3644/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 321 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sturkö-Ryd 7:45 
 
 Sökande: Berit Andersson, Pussvägen 3, 370 43  STURKÖ 
 

Handlingar: Ansökan (2002-06-11), situationsplan, karta, intyg från granne  
(2002-06-11), arvskiftesinstrument, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, 
bil A.  
 
Tidigare beslut: 17 oktober 2002, § 288  
 
Den aktuella platsen är belägen på södra delen av Sturkö, i närheten av Stensvik,  
och utgörs av en avstyckad tomt på drygt 5000 m2 som är bebyggd med ett 
bostadshus. Förslaget innebär en delning av denna för att få en ny tomt på ca 1500 
m2. 
 
Inom området gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap  
2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan 
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. 
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till bland annat möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 
3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till 
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så att de inte medför 
betydande olägenheter för omgivningen. 
 
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken kap 3 och 4. 
 
Fastigheten ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftslivet. Vidare 
gäller landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen i dess äldre lydelse. 
 
Den föreslagna avstyckningen består dels av redan hävdad tomtmark, dels av ett 
snårigt och otillgängligt skogsparti. Den tänkta byggnadsplatsen ligger väl dold av 
omgivande vegetation och i direkt anslutning till en liten bebyggelsegrupp. 
 
Marken kan inte anses vara av intresse för allmänheten, och den föreslagna åtgärden 
bedöms inte innebära någon negativ påverkan på riksintresset. 
 
Förutsättningar för att lösa avloppsfrågan på fastigheten har bedömts föreligga. 
(forts.) 
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§ 321 (forts.) 
 
Som upplysning får nämnas att väg till fastigheten skall vara farbar för lastfordon  
som nyttjas i den kommunala sop- respektive avloppshanteringen. 
 
Berörd granne har inget att invända mot förslaget. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 7 november 2002 företagit syn 
på platsen.    
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna 
platsen med villkor:  
 
att byggnadens placering samt utformning, materialval och färgsättning sker i samråd 
med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas för godkännande i 
samband med bygglovansökan 
 
att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet enligt  
19 § naturvårdslagen skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av 
sökanden 
 
_____ 
 

 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. 
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Hans Åkesson Fastigheter     4566/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 322 
 Nybyggnad av sophus/förråd på fastigheten Tersmeden 31 
 
 Sökande: Hans Åkesson Fastigheter,  Kyrkogatan 10 B, 371 32 KARLSKRONA  

 
Handlingar: Ansökan (2002-08-26), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivande 
(2002-08-26), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Ansökan gäller uppförande av en byggnad för återvinningsmaterial samt cykel-
förvaring. 
 
Byggnaden blir i sin helhet belägen på mark som enligt gällande detaljplan inte får 
bebyggas, prickmark. Den blir också placerad närmare fastighetsgränsen än 4.5 m.  
 
Detta innebär avvikelser från planen. Då byggnaden inrymmer nyttofunktioner som  
är nödvändiga för bostadsfastigheten får åtgärden anses vara förenlig med planens 
syfte. 
 
Berörd granne har gett sitt medgivande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov med villkor:  
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 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. 
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Jan-Eric Jacobsson      4287/02 
Akten 
 
 
 § 323 

Förhandsbesked för nybyggnad av 1-4 enbostadshus på fastigheten Tockatorp 
17:16 
Sökande: Jan-Eric Jacobsson, Tockatorpsvägen 38, 370 43  STURKÖ  
 
Handlingar: Ansökan (2002-08-06), situationsplan, karta, yttrande från sökande 
(2002-10-14), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Det aktuella området utgörs av åkermark och ansökan gäller att få bebygga området 
med 1-4 enbostadshus. 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen 
bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning 
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om den tillkom-
mande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste lösas i ett 
större sammanhang. 
Bebyggelsens lämplighet skall också bedömas enligt de generella reglerna i plan- och 
bygglagen (PBL). I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade. Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall 
bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av trafikförsörjning och god 
trafikmiljö. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp. 
 
I översiktsplanen för skärgården ges under rubriken ”boende/bebyggelse” rekommen-
dationer för respektive ö. För Sturkö pekas tre olika områden ut, där ny bebyggelse i 
första hand bör komma till. Den föreslagna platsen ingår inte i något av dessa 
områden. 
Ur miljösynpunkt har bedömts att enskilda avloppsanläggningar inte bör få till-
komma i området. Om avlopp för ytterligare bebyggelse ska få tillkomma, måste  
detta ske genom anslutning till det kommunala VA-nätet. 
Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig komplettering 
av befintlig bebyggelse. Förutsättningarna för att anordna anslutning till VA-nätet 
samt frågan om hur biltillfart lämpligast ska ske måste studeras i ett större samman-
hang, som även omfattar kringliggande bebyggelseområde. Detta gör att lämpligheten 
med ett eller flera enbostadshus på den föreslagna platsen endast kan avgöras med 
prövning genom detaljplaneläggning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna negativt förhandsbesked, med hänvisning till  
- att förslaget inte står i överensstämmelse med vad som sägs i rekommendationerna i 
översiktsplanen för skärgården 
- vad som sägs i plan- och bygglagen kap 5 om kravet på detaljplaneläggning för ny 
enstaka byggnad.  
_____ 
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§ 323 (forts.) 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Erland Stenbrott     347/02 
Marcus Björnstam  
Maria Björnstam  
Danièle M Labole och Michael Thurbin  
Karin-Britt Marie Hägglund  
Akten 
 
  § 324 
 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Sanda 1:139 
 
 Sökande: Erland Stenbrott, Notvägen 1, 370 43  STURKÖ  
 

Handlingar: Ansökan (2002-01-24), ritningar, situationsplan, karta, Länsstyrelsens 
beslut (2002-06-18), Länsrättens DOM (2002-09-30),   samhällsbyggnadsförvalt-
ningens yttrande, bil A.  

  
Tidigare beslut: 10 april 2002, § 136. 
 
Ansökan om bygglov avser att bygga på ett tornrum på den sydvästra delen av 
bostadshuset. 
 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, och där har ägarna  
till fastigheterna Sanda 1:134, Sanda 1:140, Sanda 1:197 och Sanda 1:129 inkommit 
med yttranden. 
Av ovan nämnda yttranden framgår, att man motsätter sig byggandet av tornrummet, 
som skulle öka insynen över deras fastigheter ännu mera än vad som är fallet idag. 
 
Miljö-och byggnadsnämnden avslog genom beslut den 10 april 2002 § 136 ansökan 
om bygglov för att bygga till bostadshuset på rubricerad fastighet med ett tornrum. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avslag för tillbyggnad av tornrum över-
klagades av sökanden Erland Stenbrott, Sanda 1:139. 
 
Genom beslut upphäver Länsstyrelsen i Blekinge län den 18 juni 2002, det över-
klagade beslutet och återförvisar ärendet till miljö-och byggnadsnämnden för ny 
handläggning. 
 
Länsstyrelsens beslut den 18 juni 2002 överklagas av Marcus Björnstam, ägaren  
till fastigheten  Sanda 1:134.     
 
Länsrätten i Blekinge län meddelade DOM 30 september 2002. Den insyn som blir 
möjlig genom tornrummet kan inte anses utgöra en sådan betydande olägenhet för 
Marcus Björnstam att Erland Stenbrott på denna grund kan vägras bygglov härför. 
På grund härav och då annan grund för att vägra bygglovet inte åberopats kan 
överklagandet inte bifallas.   
(forts.) 
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§ 324 (forts.)      
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts bevilja ansökan om bygglov enligt 
ingivna handlingar med villkor:  
 
att  anmälan inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena påbörjas  
och då de avslutas 
 
att  minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en be- 
skrivning av projektets art och omfattning, inlämnas till samhällsbyggnadsförvalt-
ningen.  
 
_____ 
 

 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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Björn Cervallius  3808/02 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 325 
  Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Vrängö 1:19 
 
 Sökande: Björn Cervallius, Kyrkvägen 1, 370 24  NÄTTRABY  

 
Handlingar:  Ansökan/skrivelse (2002-06-18), ritningar, situationsplan, karta,  
revidering från sökanden (2002-10-25), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,  
bil A.   
 
Tidigare beslut: 7 november 2002, § 301 (au) 
 
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts  
en bestämmelse som begränsar den tillåtna byggarean till 120 kvm i huvudbyggnaden 
och 40 i fristående uthus. 
  
Avsikten är nu att bygga till det befintliga bostadshuset, som den 27 september  
1999,  under § 459 gavs tillstånd att utöka byggarean till cirka 86 kvm, vilket inne- 
bär att ytterligare 34 kvm kan tillbyggas utan att komma i konflikt med detaljplanen.  
Den nu föreslagna tillbyggnaden har uppmätts till cirka 82 (74,2+8,0) kvm, vilket 
innebär att den sammanlagda byggnadsarean för huvudbyggnaden kommer att uppgå 
till cirka 168 kvm. Då detta vida överskrider de tillåtna 120 kvm, har samråd skett 
med sökanden om en minskning, alternativt att uthusfunktionerna placeras i en 
fristående byggnad.  
Sökanden har då begärt att ärendet skall prövas bland annat beroende på att han anser 
att tomtens utformning och storlek gör att dispens bör kunna lämnas av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Förvaltningen föreslår nämnden avslå framställningen med hänvisning till att den ej 
följer gällande detaljplans bestämmelser avseende tillåten byggnadsarea på 120 kvm,  
då denna överskrides med cirka 48 kvm.  
 
Sökanden har den 25 oktober 2002 inkommit med skrivelse där han meddelar att 
takförbindelsen mellan bostadshus och garage utgår från bygglovsansökan. Detta 
innebär att ansökan nu avser en fristående uthusbyggnad på ca 82 kvm.    
 
Med anledning av sökandens revidering ställer sig arbetsutskottet positiva till fram-
ställningen då man anser att tomtens storlek och placering i kvarteret samt att några 
grannar ej kan anses berörda, gör att man anser att avvikelsen kan bedömas som 
mindre och förenlig med planens syfte.  
(forts.) 
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§ 325 (forts.) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts medge mindre avvikelse från gällande 
detaljplan och bevilja bygglov varvid föreskrives: 
 
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
att minst tre veckor före byggstart skall en bygganmälan med en beskrivning av 
projektets art och omfattning lämnas in 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. 
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Övrigt  
§ 326 
 
Ordföranden erinrar om att ombyggnadspriset för 2002 kommer att utdelas vid 
nästkommande sammanträde.  
 
Ordföranden upplyser även om att efter nästa sammanträde inbjudes samtliga 
förtroendevalda och förvaltningspersonal till gemensamt julbord.  
Inbjudan kommer att sändas ut i samband med kallelse till decembersammanträdet.  
 
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 december 2002 
 
§ 335 Miljödomstolens avslag (Inform.) 
§ 336 Detaljplan för Fågelmara 5:71  
§ 337 Framställan om kommunal vattenförsörjning till Trummenäs 
§ 338 Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Gräsvik, Karlskrona kommun  
§ 339 Förfrågan om ändrad användning av industribyggnad på fastigheten Nättraby 24:2  
 (Nättraby Bruk) 
§ 340 Yttrande angående förestående byggnadsminnesförklaring av Portalkran 14, ”Franska  
 kranen”, på del av fastigheten Karlskrona 4:20 
§ 341 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten  
 Bråtelycke 2:32  
§ 342 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten 
 Bråtelycke 6:3 
§ 343 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten 
 Bråtelycke 6:4 
§ 344 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten 
 Bränteknuva 8:4 
§ 345 Ang. nedläggning av burhönsanläggning på fastigheten Säby 7:13 
§ 346 Sophanteringen (Inform.) 
§ 347 Karlskrona kommun – Ekokommun (Inform.) 
§ 348 Ombyggnadspriset 2002 
§ 349 Budgetuppföljning oktober 2002 
§ 350 Förslag till taxa år 2003 för verksamhet enligt plan- och bygglagen och lagen om brandfarliga 

och explosiva varor 
§ 351 Förslag till taxor för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område år 2003 
§ 352 Förslag till taxa år 2003 för tillsyn av jordbruksföretag i enlighet med miljöbalken och 

djurskyddslagen 
§ 353 Avskrivning av kundfordringar 2002 
§ 354 Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön 2002 
§ 355 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet    
§ 356 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
§ 357 Meddelanden  
§ 358 Angående olovlig uppställning av ”villavagn” på fastigheten Aspö 16:3 
§ 359 Uppförande av plank i tomtgräns (redan utfört) på fastigheten Oxeln 17 
§ 360 Angående eventuell olovlig byggnation av växthus på fastigheten Senoren 31:1 
§ 361 Tidsbegränsat bygglov (3 år) för ändrad användning från bostäder till kontor på fastigheten 

Stärkelsen 3 
§ 362 Övriga frågor  
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den 11  
  december 2002, kl 08.30 – 12.45.  
  Sammanträdet ajourneras kl. 09.45–10.15, 10.45-11.00 samt 11.30-12.15.  
 
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s) 
 1:e v ordf Erik Karlsson (s)         
 2:e v ordf  Carl-Göran Svensson (m) 
 Ledamöter  Ewy Svensson (s) 
  Gert Olsson (s) 
  Bengt Fröberg (m) 

 Karin Brunsberg  (m)  
  Kurt Lindman (v)   
  Lars-Ove Carlsson (kd)  
  Magnus Larsson (c) 
  Margareta Rodin (fp) 
 
Tjänstgörande ersättare Ulla Ohlsson (s) 
  Roger Öhman (s)  
 
Övriga närvarande ersättare Thomas Åberg (s) 
  Per-Gunnar Holgersson (s) 
  Christina Olausson (m) 
  Erik Gisslén (m) 
  Tommy Olsson (kd)    
  Eva Röder (fp) 
   
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef    
 Kerstin Johansson, planarkitekt, § 336 
 Hans Juhlin, planarkitekt, § 337 
 Irene Danielsson, planhandläggare, § 338 
 Leif Larsson, bygglovarkitekt 
 Kenneth Gyllensting, miljöstrateg § 347   
 Anita Kreutzfeldt, miljöinspektör, §§ 341-344, 346  
 Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten  
 Birgitta Larsson, sekr.  
       
Utses att justera  Carl-Göran Svensson                      
 
Justeringens plats och tid Vämö Center, onsdagen den 18 december 2002, kl. 14.30.                      
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Underskrifter  
Sekreterare …………………………………….. §§ 335 - 362  
 Birgitta Larsson                                                      
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson    
  
Justerare …………………………………….   
  Carl-Göran Svensson                          
 
 
 
 
 
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 18.12.2002 anslagits på kommunens  
anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
   
 
Birgitta Larsson  
Sekreterare  
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§ 335 
Miljödomstolens avslag 
 
Miljödomstolen har avslagit kommunens ansökan om tillstånd till utfyllnad i vattnet  
vid Långa-Lisa och Solviken på Verkö. Skälet är den unika ”Borgska spiggen” i vattnen  
utanför Verkö som, enligt miljödomstolen, ”uppfyller kriteriet för att kunna betraktas  
som en ny art”.   
 
Avsikten med utfyllnaden är att förbereda mark enligt gällande detaljplan för fortsatt 
utveckling av hamnverksamheten och därtill hamnberoende industrier och infrastruktur.  
 
Förvaltningschefen informerar om ärendet.  
  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
_____ 
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Fågelmara Konsumentförening  7528/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 336 
 Detaljplan för Fågelmara 5:71 
 

En hemställan om detaljplaneläggning för bensinstation i anslutning till livsmedels- 
butiken i Fågelmara har inkommit från Fågelmara Konsumentförening. 
 
Aktuellt område ingår i skyddsområde för grundvattentillgångar enligt länsstyrelsens  
beslut 1974-10-28. Aktuellt område ligger i anslutning till E22.  Gällande detaljplan  
anger utfartsförbud mot vägen. 1999-04-30 yttrade sig länsstyrelsen över ett förslag  
till detaljplan med det innehåll som nu är aktuellt. Länsstyrelsen framhöll att en 
bensinstation inte kan accepteras om inte skyddsområdet för vattentäkt upphävs samt  
att det inte bör finnas några utfarter från enskilda fastigheter till E22. 
 
Enligt sökanden finns det numer teknik som gör det möjligt att placera en bensinstation  
inom skyddsområdet.  
         
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för Fågelmara  
5:71.  
 
_____ 
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Fastighetsutskottet  3523/00 
KB Trummenäs  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 337 
 Framställan om kommunal vattenförsörjning till Trummenäs 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 oktober 2000 i uppdrag av miljö- och 
byggnadsnämnden att återuppta arbete med fördjupad översiktsplan för Trummenäs-
området. Ett förslag till fördjupad översiktsplan för området genomgick utställnings- 
skedet 1992. Kommunstyrelsen, genom dess planeringsgrupp, beslutade i mars 1993  
att återremittera VA-gruppens förslag till VA-strategi för kompletterande utredning  
med alternativa inriktningar vad avser VA-lösningar. Huvudanledningen var att man  
ville söka lokala kretsloppsanpassade lösningar för rådande VA-saneringsproblem, i  
stället för de storskaliga kommunala lösningar som föreslagits.         
 
Det återupptagna planarbetet har hittills fokuserat på utredning av förutsättningar för  
lokal vattenförsörjning inom området. Bristen på godtagbart grundvatten och långsiktigt 
hållbara lösningar i denna fråga har lett till ett starkt önskemål från fastighetsägare i  
området att dra fram kommunalt vatten från Lösen. På avloppssidan har en omfattande 
sanering genomförts.     
  
KB Trummenäs har i skrivelse framfört möjligheten att ta på sig huvudmannaskapet för 
genomförande av en kommunal vattenledning till Trummenäs.  
 
Planarkitekt Hans Juhlin redogör för ärendet och förslag till beslut, bil A.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden  föreslår kommunstyrelsens fastighetsutskott  
besluta 
 
att det fortsatta översiktsplanearbetet kan bedrivas med kommunal vattenförsörjning som 
förutsättning, med KB Trummenäs som huvudman för ledningens framdragande.  

 
 _____ 
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Vodafone Sverige AB 3757/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 338 
 Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Gräsvik, Karlskrona kommun   
 

Vodafone Sverige AB har genom byggkonsulten Björn Rosengren inkommit med 
ansökan om upprättande av detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Gräsvik.  
 
Vodafone har för avsikt att uppföra ett parkeringsdäck i två plan. Gällande detaljplan 
medger endast parkering på mark, mark som inte får bebyggas.  
Planförslaget innebär att ett p-däck får byggas under mark med ca 101 platser och det 
övre däcket (markplan) med ca 95 platser. Det övre planet ligger på samma höjdnivå 
som befintlig markparkering och blir öppet och omgärdas av växtplank av den typ som 
finns idag.  
 
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan  
och genomföra samråd för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun  
 
_____ 
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DePeCo AB   6032/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 339 

Förfrågan om ändrad användning av industribyggnad på fastigheten Nättraby 
24:2 (Nättraby Bruk) 
 
Sökande: DePeCo AB, Box 35, 239 21 SKANÖR  
 
Handlingar: Ansökan (2002-09-25), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  

 
På rubricerad fastighet är f.d. Nättraby Bruks lokaler belägna. En förfrågan har 
inkommit om möjligheterna att få använda fastigheten för handelsändamål. Enligt 
gällande detaljplan är marken utlagd för industriändamål (J). Avsikten med för- 
frågan är att få en användning för såväl handels- som industriändamål. En sådan 
användning kräver en ändring av detaljplanen. 
 
Idag finns tre hyresgäster i lokalerna, som utnyttjas till 25-30 %. De tre företagen är 
verksamma med logistik, med reparation av maskiner för processindustrin respektive 
med tillverkning av teknikbodar för 3 G-nätet. 
 
Idag är handelsområdet i Nättraby i huvudsak beläget söder om E 22, och verksam- 
heter med inriktning på tillverkning norr om. I kommunens översiktsplan föreslås  
den framtida utvecklingen av verksamheterna fortsätta med denna uppdelning. 
 
En samlad lokalisering av verksamheter av handelskaraktär till området söder om  
E 22 får anses ge bästa möjliga samverkanseffekter. Samtidigt får områdena norr  
om E 22 anses ha sådana förutsättningar att de är bäst lämpade för verksamheter  
med tillverkning, särskilt sådana som kan ha fördel av den befintliga infrastrukturen. 
Även lager och partihandel kan passa här, och sådana verksamheter inryms också i 
industriändamålet i den gällande detaljplanen. 

 
Med hänsyn till de utvecklingsprinciper för verksamheter som pekas ut för Nättraby  
i översiktsplanen och den bedömning av förutsättningarna som gjorts ovan, får en 
ändring av detaljplanen anses vara mindre lämplig. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att för närvarande ställa sig negativ till att gällande detaljplan ändras, men frågan  
kan på nytt tas under övervägande om en lämplig verksamhet presenteras. 
 
_____ 
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Länsstyrelsen Blekinge län 7220/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
  § 340 

Yttrande angående förestående byggnadsminnesförklaring av Portalkran 14, 
”Franska kranen”, på del av fastigheten Karlskrona 4:20 (dnr 432-5976-99)  
 

 Sökande: Länsstyrelsen Blekinge län, Ronnebygatan 22, 371 86 KARLSKRONA 
 
Handlingar: Skrivelse (2002-11-04), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil  
A.   
 
Fråga om att byggnadsminnesförklara Portalkran 14 väcktes av föreningen Gamla 
Carlskrona 1999-12-03. Länsstyrelsen avser att fatta beslut i frågan, och miljö- och 
byggnadsnämnden bereds möjlighet att yttra sig i saken.  
 
Portalkran 14, kallad ”Franska kranen” eller ”Blå kranen”, tillverkades av den franska 
firman Applevage och togs i drift den 5 augusti 1960. Tillsammans med ”Gamla 
mastkranen” och andra kvarvarande kranar på Karlskronavarvets område bildar den en 
kontinuitet i den teknikhistoriska utvecklingen, där ”Franska kranen” representerar 
senare tids kranteknik. 
 
Kranen är en välkänd silhuett i staden, såväl från land- som sjösidan, och den är en 
viktig symbol för varvet och dess betydelse för stadens historia. Som landmärke får 
”Franska kranen” anses vara betydelsefull både för Karlskronas stadsbild och som  
en del av världsarvet. 

 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att tillstyrka en byggnadsminnesförklaring av Portalkran 14.  
 
_____  
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Stig Håkansson   7034/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 341 
 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid  
 fastigheten Bråtelycke 2:32 
 
 Sökande: Stig Håkansson, Box 44, 370 45  FÅGELMARA  
 

Handlingar: Dispensansökan (2002-10-29), samhällsbyggnadsförvaltningens  
yttrande, bil A.  

  
Stig Håkansson har till miljö- och byggnadsnämnden inkommit med en ansökan  
om dispens från kommunal sophämtning vid fastigheten Bråtelycke 2:32. 
 
Av ansökan framgår att sökanden driver företaget Fågelmara Bil & Traktor, som  
ligger i anslutning till bostaden Bråtelycke 2:32. För företagets räkning hyr sökanden  
en container för osorterat avfall. Stig Håkansson ansöker om att få lägga sitt brännbara 
hushållsavfall samt deponirester i företagets container. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens 
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för 
ändamålet ta befattning med transporten”. 

 
Detta innebär att hushållsavfallet (den brännbara fraktionen samt deponi-resterna)  
som uppkommer på fastigheten Bråtelycke 2:32 skall transporteras bort genom 
kommunens försorg, medan verksamhetsavfallet som uppkommer vid företaget 
Fågelmara Bil & Traktor kan borttransporteras av ett företag som verksamhetsut- 
övaren själv kan välja. 
 
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § avslå Stig Håkanssons ansökan om  
total dispens från sophämtning vid fastigheten Bråtelycke 2:32 vilket innebär att 
sökandens brännbara hushållssopor samt deponirester skall hämtas genom kom- 
munens försorg lämpligen en gång per månad. 
 
______ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 
 



  11 december 2002 Sid. 11 

 
Krister Jonasson    4969/02 
Akten  
 
 
 
 
 
 § 342 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Bråtelycke 6:3 
 
Sökande: Krister Jonasson, Bråtelycke 6, 370 45  FÅGELMARA  
 
Handlingar: Dispensansökan (2002-09-12), samhällsbyggnadsförvaltningens  
yttrande, bil A.   
  
Krister Jonasson har till miljö- och byggnadsnämnden inkommit med ansökan  
om dispens från kommunal sophämtning vid fastigheten Bråtelycke 6:3. 
 
Av ansökan framgår att de sopor som uppkommer på fastigheten körs av sökanden  
till bemannad sopstation. 
 
Kommunfullmäktige antog 2001 05 31 § 82 föreskrifter om avfallshantering för 
Karlskrona kommun. I dessa föreskrifters 12:e § finns hämtningsintervallerna för 
sophämtning angivna till var 14:e dag och 1 gång i månaden.  
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att Krister Jonasson ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt  
brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § avslå Krister Jonassons ansökan om  
total dispens från sophämtning vid fastigheten Bråtelycke 6:3 vilket innebär att 
sökandens brännbara sopor skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en  
gång per månad. Vidare bör även fastighetsägaren upplysas som att samhämtning  
av brännbara sopor med grannfastighet är möjlig. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Johan Thornander  5169/02 
Akten  
 
 
 
 
 
 § 343 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Bråtelycke 6:4. 
 
Sökande: Johan Thornander, Kristianopel, 370 45  FÅGELMARA   
 
Handlingar: Dispensansökan (2002-09-17), samhällsbyggnadsförvaltningens  
yttrande, bil A.  
  
Johan Thornander har till miljö- och byggnadsnämnden inkommit med ansökan  
om dispens från kommunal sophämtning vid fastigheten Bråtelycke 6:4. 

 
Kommunfullmäktige antog 2001 05 31 § 82 föreskrifter om avfallshantering för 
Karlskrona kommun. I dessa föreskrifters 12:e § finns hämtningsintervallerna för 
sophämtning angivna till var 14:e dag och 1 gång i månaden.  

 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens 
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för 
ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att Johan Thornander ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt 
brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § avslå Johan Thornanders ansökan om  
total dispens från sophämtning vid fastigheten Bråtelycke 6:4 vilket innebär att 
sökandens brännbara sopor skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en  
gång per månad. Vidare bör även fastighetsägaren upplysas som att samhämtning  
av brännbara sopor med grannfastighet är möjlig. 

 
 _____ 
 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Björn-Inge Ragnarsson 6963/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 344 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Bränteknuva 8:4. 
 
Sökande: Björn-Inge Ragnarsson, Bränteknuva, 370 30  RÖDEBY  
 
Handlingar: Dispensansökan (2002-10-28), samhällsbyggnadsförvaltningens  
yttrande, bil A.   

 
Björn-Inge Ragnarsson har till miljö- och byggnadsnämnden inkommit med en  
begäran om att få avsäga sig all kommunal hämtning av sopor från fastigheten 
Bränteknuva 8:4, Rödeby. 

 
Kommunfullmäktige antog 2001 05 31 § 82 föreskrifter om avfallshantering för 
Karlskrona kommun. I dessa föreskrifters 12:e § finns hämtningsintervallerna för 
sophämtning angivna till var 14:e dag och 1 gång i månaden.  
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att Björn-Inge Ragnarsson ej kan få tillåtelse att själv transportera  
sitt brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § avslå Björn-Inge Ragnarssons begäran  
om att få avsäga sig all hämtning av sopor från fastigheten Bränteknuva 8:4 vilket 
innebär att sökandens brännbara sopor skall hämtas genom kommunens försorg 
lämpligen en gång per månad. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Christer och Kerstin Johansson  7525/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 345 
 Ang. nedläggning av burhönsanläggning på fastigheten Säby 7:13 
 

Christer Johansson, Säby Gård, Ramdala, har på fastigheten Säby 7:13 bedrivit 
hönseriverksamhet under 40 år. Efter att  Djurskyddslagens övergångsbestämmel- 
ser om anpassning till nya bursystem, alternativt frigående djur, trätt ikraft, har 
Johansson, av Jordbruksverket, meddelats dispens för hållande av höns i ”gamla”  
burar till längst den 2 oktober 2002.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillskrev Johansson den 15 oktober 2002 med frågan  
om hur avvecklingen skett. Johansson meddelade då per telefon att en försäljning av 
burarna ”var på gång”, och att en avveckling av djurbeståndet skulle ske så snart affären  
var i hamn. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen krävde då en tidplan för avvecklingen. Johansson 
inkom med skrivelse där tidpunkten för avvecklingen preciserades till senare hälften  
av december månad 2002.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 25 november 2002 lämnat förslag till beslut, 
bil A.  

   
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att godkänna Johanssons tidplan för avvecklingen av djurbeståndet på fastigheten  
Säby 7:13, samt, 
 
att förelägga Johansson, med hänvisning till Jordbruksverkets beslut om att dispensen 
för hållande av höns i befintliga burar, endast gällde till den 2 oktober 2002, att snarast, 
dock senast till den 7 januari 2003, tillse att avvecklingen av djurbeståndet genomförs. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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§ 346 
Sophanteringen 
 
I massmedia har hemtjänstpersonalen framfört kritik mot att transportera sopor åt sina 
vårdtagare. Med anledning av detta uppdrog arbetsutskottet vid sitt sammanträde den 4 
december 2002 till förvaltningschefen att utreda förhållandena med äldreförvaltningen.     
 
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om de kontakter som tagits med 
äldreförvaltningen och vilka åtgärder som vidtagits och vilka direktiv som lämnats till 
hemtjänstpersonalen.  
 
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt redogör för gällande lagstiftning vad gäller sop-
hanteringen.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
_____    
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§ 347 
Karlskrona kommun – Ekokommun 
 
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting informerar om att Karlskrona kommun har blivit  
medlem i föreningen Sveriges Eko-kommuner. 
 
Begreppet ekokommun har funnits i Sverige sedan 1983. Fram till 1995 var 
ekokommunerna organiserade i ett löst nätverk, men vid nätverksträffen i Ekerö 
kommun 1994 fattades beslutet att gå ett steg vidare och bilda en förening, och året 
efter bildades Sekom. För närvarande finns det ett 60-tal medlemskommuner. En 
målsättning är att landets samtliga kommuner skall ansluta sig och arbeta enligt 
kretsloppsprincipen.  
Att kalla sig Ekokommun är att ge tydliga signaler om vikten av hållbar utveckling 
till alla aktörer inom kommunen, och kommunen tar på sig ansvaret att föregå med 
gott exempel. 
 
Berättigad till medlemskap i Sekom är kommuner som i kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelse antagit program och bedriver utvecklingsarbete enligt kretslopps-
principen med det långsiktigt uthålliga samhället som ett övergripande mål för sina 
verksamheter.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.   
 
_____ 
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Helena Graucob o Solveig Svennersjö 7864/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 348 
 Ombyggnadspriset 2002 
 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Gerthie Olsson, redogör för juryns 
motivering, bil A, att utse Helena Graucob och Solveig Svennersjö som driver  
Café Sött och Salt, till pristagare för ombyggnaden av f d Filéboden i Kristia-
nopels hamn.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att utdela 2002 års ombyggnadspris, 15.000 kronor, i enlighet med juryns förslag.             
 
_____ 
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Kommunstyrelsen 7255/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 349 
 Budgetuppföljning oktober 2002 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per oktober 2002 
enligt bilagda handlingar, bil A.  
 
Förvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens verksamhet totalt kan 
förväntas utvisa en negativ avvikelse med – 1,3 mkr jämfört med budget år 2002. 
Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till bostadsanpassningsbidragen.  

 
 Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  
 

att godkänna budgetuppföljning och resultatprognos per 31 oktober 2002 enligt 
bilagda handlingar.   
 
_____         
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 7274/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 350 

Förslag till taxa år 2003 för verksamhet enligt plan- och bygglagen och lagen 
om brandfarliga och explosiva varor 
 
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 26 november 2002 föreslagit  
att taxan höjs med ett grundbelopp från 35 till 36, vilket motsvarar ca 2,9 %.   
I de fall grundbelopp enligt plan- och bygglagen och lagen om brandfarliga och 
explosiva varor inte tillämpas föreslås timtaxa om 600 kronor. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att höja grundbeloppet för avgifter enligt plan- och bygglagen om brandfarliga och 
explosiva varor till 36,  
 
att fastställa timtaxan till 600 kronor när grundbelopp enligt plan- och bygglagen 
och lag om brandfarliga och explosiva varor inte tillämpas, samt  
 
att taxorna gäller från 1 januari 2003.  
 
_____     
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 7276/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 351 

Förslag till taxor för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område  
år 2003 
 
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 miljö-
balkens område § 4 får miljö- och byggnadsnämnden besluta höja taxebeloppen 
med motsvarande förändringen av konsumentprisindex senaste året varvid oktober 
månad är mätmånad. Oktoberindex år 2001 var 269,1 och 2002 var samma index 
275,4. Förändringen innebär en uppräkning med 2,34 %. Beloppen har avrundats 
till lämpligt jämt antal kronor.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 13 november 2002 lämnat förslag till 
beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att fastställa taxor för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område i 
enlighet med bilagda handlingar. Taxorna gäller från 1 januari 2003.    
 
_____ 
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 7275/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 352 

Förslag till taxa år 2003 för tillsyn av jordbruksföretag i enlighet med 
miljöbalken och djurskyddslagen 
 
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 2,34 % vilket motsvarar den allmänna prisutveck-
lingen (jmfr KPI oktober). Beloppen har avrundats till lämpligt jämt antal kronor.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 18 november 2002 lämnat förslag till 
beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att fastställa taxa att gälla från 1 januari 2003 för tillsyn av jordbruksföretag i 
enlighet med miljöbalken och djurskyddslagen i enlighet med bilagda handlingar. 
 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  7472/02 
 
 
 
 
 
 

 § 353 
 Avskrivning av kundfordringar 2002 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse 20 november 2002 avskriv- 
ning av kundfordringar i 2002 års räkenskaper till ett belopp av  26 293 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 kostnader i respektive verksamhet. 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att  godkänna avskrivning av kundfordringar på  26 293 kronor, samt 
 
att  avskrivningarna redovisas som kostnad i respektive verksamhet. 
 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen     
 
 
 
 
 
 
 § 354 
 Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön 2002 
 

Ansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren som skall se till att arbetet kan  
utföras i en miljö som är tillfredsställande och betryggande. Med arbetsmiljö  
menas alla förhållanden på arbetsplatsen, inte bara den fysiska miljön utan även 
arbetsorganisation, arbetsledning, arbetsuppgiftens innehåll, samarbete och samverkan.  
 
Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön genomförs årligen för 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. 
 
Den psykosociala enkätens resultat bekräftas av resultatet i den hälsoprofil- 
bedömning som Kommunhälsan genomfört av samhällsbyggnadsförvaltningens 
personal under 2002. Personalen har i denna undersökning angett att man upplever  
en tung arbetsbelastning samt att värden för vissa psykomatiska reaktioner har 
försämrats sedan motsvarande mätning för 2001.    
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna utförd kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön inom samhälls-
byggnadsförvaltningen. 
 
_____  
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§ 355 
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att godkänna redovisningen.   
 
_____ 
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§ 356 
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
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 § 357 
 Meddelanden 
    

1. Kommunfullmäktige, beslut 24 oktober 2002, § 133; Svar på motion om 
ansökan att Karlskrona kommun blir medlem i Föreningen Sveriges 
Ekokommuner  

 
2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-10-18; Exteriör förändring av 

fastigheten Stora Vörta 1:68, Karlskrona kommun     
 

3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-11-05; Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för nybyggnad av garage  

 (carport med förråd) på fastigheten Mastmakaren 2 i Karlskrona kommun  
 

4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-11-18; Angående fråga om 
remissförfarande (Naturvårdsverkets redovisning av sitt regeringsuppdrag, 
”kartläggning m m av strandskyddsbestämmelserna. Rapport 5185.)       

 
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-11-18; Tillstånd till transport av  
  farligt avfall (Åkbo Transport AB, Rödeby) 

 
6. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2002-11-22; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut den 14 augusti 2002, BAB.  
 

7. Kammarrätten i Jönköping, protokoll 2002-11-08; Överklagande av Läns- 
rättens i Blekinge län dom den 30 september 2002 i mål nr 739-02. 
Kammarrätten meddelar ej prövningstillstånd.     

 
8. 2:a åklagarkammaren i Malmö, beslut 2002-11-08; HT-Fat AB. 

Förundersökningen nedlägges.  
 

9. 2:a åklagarkammaren i Malmö, beslut 2002-11-29; Sven-Inge Börje Jarl. 
Förundersökningen nedlägges.   

 
10. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2002-10-09; Ang förfrågan om 

bygglov för uppförande av lada med djurstall (Elisabeth Berg Khan/Sikander 
Khan   

 
11. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2002-11-08; Ang olovligt uppförd 

altaninbyggnad på fastigheten Saleboda 1:161 
 

_____  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  1430/02 
  
 
 
 
 
 
 § 358 
 Angående olovlig uppställning av ”villavagn” på fastigheten Aspö 16:3 

 
Den nu aktuella fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen 
bebyggelse där endast Plan och Bygglagens generella regler gäller, vilket bland  
annat innebär att bygglov krävs för uppförande av byggnader enligt Plan- och 
Byggnadslagens kap 8.  
 
Vid granskningen av ärendet har bland annat kunnat noteras att en förfrågan gjorts   
till Miljö- och Byggnadsnämnden den 4 mars 2002 om uppställande av villavagn  
på fastigheten. Miljö- och byggnadsnämnden avslog framställningen. 
Vid av förvaltningen företagen besiktning på platsen konstateras att ”villavagnen”  
trots avslaget uppställts på platsen och varit placerad där avsevärt längre än normal 
semestertid. 
 
Ägaren har med anledning av detta tillskrivits och uppmanats att omgående, dock 
senast tre veckor efter delfåendet av skrivelsen ha borttagit den olovligt uppställda 
byggnaden.  
 
I brist på tid har besiktning ej kunnat utföras till dagens sammanträde.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar     
 
att uppdra till förvaltningen att utföra besiktning på fastigheten, samt  
 
att om ”villavagnen” ej borttagits delegera till förvaltningschefen att fatta beslut om 
föreläggande om borttagande vid vite av 10.000 kronor 
 
_____ 
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Ibert och Carina Holmberg   7066/02 
Akten  
 
 
 
 
 
 § 359 
 Uppförande av plank i tomtgränser (redan utfört) på fastigheten Oxeln 17 

 
Sökande: Ibert och Carina Holmberg, Muraregatan 27 B, 371 38  KARLSKRONA  
 
Handlingar: Byggnadsinspektörens skrivelse (2002-10-31), ansökan om bygglov i 
efterhand/förklaring, granneintyg, ritning (2002-11-25), samhällsbyggnadsförvalt-
ningens yttrande, bil A.   
   
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar   
 
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbets- 
utskott företa syn på platsen för att utreda om man anser sig kunna bevilja  
ansökan i efterhand (helt eller delvis) eller inte alls. 
 
_____ 
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Elisabet Linné  4330/02 
Lennart Johansson  
Akten 
 
 
 
 
 § 360 
 Angående eventuell olovlig byggnation av växthus på fastigheten Senoren  
 31:1  
 
 Klagande: Lennart Johansson, Senoren 32, 373 02  RAMDALA 
 

Ägare: Elisabet Linné, Senoren, 373 02 RAMDALA 
 
Handlingar: Skrivelse (2002-08-07), byggnadsinspektörens skrivelse (2002-10-29),  
ägarens skrivelse (2002-11-05), 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 bygglov  
och berörd grannes medgivande krävs vid byggnation närmare tomtgräns än 4,5 meter.  
 
Vid företagen besiktning den 10 september 2002 kunde konstateras att ett växthus 
uppförts närmare östra grannes gräns än 4,5 meter. Då berörd grannes medgivande 
saknas till detta krävs bygglov för uppförandet trots att byggnaden synes vara mindre  
än 10 kvm.  
  
Vid genomgång av miljö- och byggnadsnämndens arkiv/handlingar har något bygglov 
ej kunnat påträffas, varför den uppförda byggnaden får anses som olaglig.   
 
Med anledning av vad som anförts har ägaren uppmanats att vidtaga åtgärder för att 
råda bot på bristerna/olagligheten, vid risk av att ärendet annars kommer att anhäng-
iggöras miljö- och byggnadsnämnden för ev. beslut angående föreläggande om 
borttagande som förenas med vite. 
Ägaren har i skrivelse den 5 november 2002 anfört att byggnaden har stått på platsen  
i mer än tio år och att den tidigare ägaren till den nu ”klagande fastigheten” har givit  
sin muntliga tillåtelse till placeringen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att avskriva framställningen, då det aktuella växthuset bedömes vara uppfört för  
mer än tio år sedan och att den då berörda fastighetsägaren givit sitt medgivande  
till en byggnation närmare den gemensamma gränsen än 4,5 m. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  11 december 2002 Sid. 30 

 
John Svenssons Byggnadsfirma AB  5469/02 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 361 

Tidsbegränsat bygglov (3 år) för ändrad användning från bostäder till kontor  
på fastigheten Stärkelsen 3 
 

 Sökande: John Svenssons Byggnadsfirma AB, Box 56, 374 02 ASARUM 
 
Handlingar: Ansökan (2002-09-25), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvalt- 
ningens yttrande, bil A.   
 
Sökanden planerar att påbörja ett genomförande av gällande detaljplan för området. 
Under projektet är avsikten att använda den så kallade disponentvillan som kontor  
och omklädnadsutrymme. I villan planeras också ett utställningsrum där intressenter 
kan ta del av den planerade utvecklingen av området. 
 
Bygglov för tillfällig åtgärd för en tid av tre år önskas för användning av byggnaden 
som kontor. 
 
Enligt gällande detaljplan får marken endast användas för bostadsändamål. 
 
Förslaget innebär en avvikelse från detaljplanen, men får anses stå i överensstämmelse 
med planens syfte. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att medge mindre avvikelse från detaljplanen och bevilja bygglov för tillfällig åtgärd 
för en tid av tre år. 
 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen    
  
 

 
 
 
Övriga frågor  
§ 362 
 
Carl-Göran Svensson (m) tar upp frågan om trafikmiljön i Jämjö. En gångbro är 
uppförd och med anledning av detta är trafikljusen flyttade till Jämjöhallen. Problem 
uppstår med köbildningar på E22. Berörda är även utfarterna från Jämjö Träindustri  
och Jämjöhallen.  
En skrivelse (dnr 7915/02) överlämnas till ordföranden med fråga om kommunen kan 
garantera att luften vid Kyrkskolan i Jämjö är av sådan kvalitet att barnen inte skadas. 
(bil A)      
Ordföranden tar med frågan till vägverket och tekniska förvaltningen. 
Förvaltningen får i uppdrag att kontrollera luftkvaliteten vid Kyrkskolan i Jämjö. 
 
Bengt Fröberg (m) informerar om att en större motorbåt står uppställd på Herr-
gårdsvägen vid Hästö bollplan. Båten har varit placerad där i ett par månader.  
Förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka detta.  
 
Tommy Olsson (kd) ställer fråga beträffande restaurang Nivå och vad som hänt i  
detta ärende. Förvaltningschefen meddelar att resonemang pågår mellan fastighets-
ägaren (tekniska förvaltningen) och näringsidkaren.  
 
Ordföranden tackar avgående ledamöterna och ersättarna i miljö- och byggnads-
nämnden, Ewy Svensson (s), Karl-Erik Håkansson (s), Bengt Fröberg (m), Karin 
Brunsberg (m), Jan Frigghe (s), Christina Olausson,(m) och Tommy Olsson (kd).  
En gåva samt blommor överlämnas.  
 
Ordföranden framför ett tack för denna mandatperioden och det gångna året och  
önskar samtliga en god jul och ett gott nytt år.  
 
Vice ordföranden önskar ordförande en god jul och ett gott nytt år.   
 
_____ 
 
   
 
      
 
 


