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Förslag till program för del av Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård m fl, Karlskrona
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Detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Senoren 33:1, Karlskrona kommun, Blekinge län. Utgår
Detaljplan för del av Verkö 3:25, Karlskrona hamn, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av fastigheten Frostenstorp 4:3 och 4:81 m fl, Asarum, Karlshamns kommun
Inriktning internbudget 2006
Remissyttrande: PBL-kommitténs slutbetänkande Får jag lov? Om planering och byggande.
SOU 2005:77
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bostorp 1:8
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Juvansmåla 1:23
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Klyvaren 20 och 21. Utgår
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola/fritidshem på fastigheten Kättilsmåla 1:64
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Äpplet 1
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Öljersjö 2:28
Informationer
Övrigt

_________________

11 januari 2006

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
11 januari 2006, kl. 08.30–13.35.
Beslutsammanträde kl. 13.00 – 13.35.
Ajournering 13.10 – 13.15.

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter
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Gerthie Olsson (s)
Magnus Manhammar (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Bengt-Åke Persson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s)

Närvarande ersättare

Rolf Ferner (s)
Erik Gisslén (m) till kl. 11.45.
Henrik Larsen (m)
Jerry Hansson (fp)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Anna Olausson, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Claes-Åke Kindlund, stadsarkitekt
Bengt Eriksson, förvaltningsekonom
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Anna Ottosson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 18 januari 2005,
kl. 08.00.

11 januari 2006

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Anna Ottosson

§§ 11 – 32

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 18 januari 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 4(27)

2873/04

§ 11
Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl har varit utställd för granskning under tiden
21 november t o m den 16 december 2005.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Dragsö camping, att reglera
förhållandena för camping- och masonitstugeområdet samt att säkerställa mark för
natur och rekreation.
Planområdet utgörs av den norra delen av Dragsö som är belägen cirka 2 km nordväst om Trossö centrum. Området avgränsas av en småbåtshamn och vattenområde
mot väster, vattenområde mot norr och öster samt av Brändaholm kolonistugeområde
mot söder. Planområdet omfattar drygt 41 ha.
Marken inom planområdet ägs av Karlskrona kommun. Marken inom campingområdet, samt för enkla, privatägda stugor (masonitstugorna), upplåts genom arrendeavtal. Byggnader inom campingområdet upplåts genom hyresavtal.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 5(27)

86/05

§ 12
Detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö har varit föremål för samråd under tiden
21 oktober t o m den 18 november 2005.
Verksamheten har upphört i det gamla fryshuset på södra Saltö. Planförslaget syftar
till att möjliggöra en omvandling av fryshustomten till bostäder. Saltöhem AB vill
uppföra attraktiva bostäder i flerbostadshus. Planförslaget anger vidare att befintligt
isverk moderniseras och flyttas från höjdplatån till industriområdet längre söderut.
Ett plåtslageri rivs och en befintlig byggnad på hamnplanen ges byggrätt. Målet är
att södra Saltö omvandlas till en ny variationsrik och spännande stadsdel med en
blandning av bostäder och verksamheter.
Planområdet som består av tre separata delområden, är beläget på södra Saltö. De
föreslagna bostäderna ligger på höjdplatån medan två mindre delområden ligger på
hamnplanen respektive inom industrifastigheten Gäddan 7. Avståndet till Karlskrona
centrum är 1,5 km. Det större delområdet avgränsas i söder av ett tryckeri (Printfabriken), ett industrireningsverk och en transformatorstation, i öster av Utövägen
(som ligger på den intilliggande hamnplanens nivå), i norr av centrumbyggnaderna
vid Saltö torg och i väster av Utövägen.
Planområdets areal är 2,4 hektar, varav 2,0 hektar kvartersmark och 0,4 hektar allmän plats.
Marken inom planområdet är dels privatägd, dels kommunägd.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Sammanträdet ajourneras för överläggningar i partigrupperna.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar bifall till förslaget.
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till en provisorisk lösning av värmecentral.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på bifall eller avslag till förslaget och finner att
nämnden beslutar bifalla detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag till Kurt Lindmans (v)
tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar avslå detsamma.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö, daterad december 2005, ställs ut för
granskning.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 6(27)

166/06

§ 13
Förslag till program för del av Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Karlskrona har en positiv befolkningsutveckling. Efterfrågan på bostäder i centrala
Karlskrona är mycket stor. Projektet syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i
ett centralt och attraktivt läge.
Programområdet, som benämns Vämöstrand, ligger på norra delen av än Vämö i
centrala Karlskrona. I sydost och sydväst begränsas det av Sunnavägen och Gamla
Infartsvägen. Mot norr ligger inloppet till Sunna kanal. Närmaste bebyggelse finns
cirka 150 meter österut, på Lindesnäs. Bostadsområdet Annebo ligger cirka 200
meter mot sydväst och Västra Mark ungefär 500 meter mot väster. Avståndet till
centrum på Trossö är cirka 3 km. Området är cirka 2 hektar (cirka 3,4 hektar inklusive vattenområde).
Planområdet omfattar delar av Karlskrona 5:10, 5:11 och 5:48 som ägs av Karlskrona kommun.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för del av Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand, samt att genomföra programsamråd.
_____

11 januari 2006

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 7(27)

3326/05

§ 14
Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård m fl,
Karlskrona kommun
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om upprättande av ny
detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård. Syftet med
planen är att utöka användningsområdet för restaurangbyggnaden. Gällande detaljplan från 1986 anger användningen H, restaurang och därmed samhörigt ändamål.
Planområdet är beläget utmed Hästövägen, söder om entrén till Vämöparken.
Karlskrona kommun är ägare till all mark inom planområdet. Fastigheten Karlskrona 5:53 är upplåten med tomträtt.
Markanvändningen i planförslaget bedöms inte medföra sådan påverkan att särskild
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53,
att låta detaljplanen bli föremål för samråd, samt
att en miljökonsekvensbeskrivning inte skall upprättas.
_____

11 januari 2006

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 8(27)

2138/05

§ 15
Detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Detaljplanen avser fastigheten Kronärtskockan 4 som i gällande detaljplan får
bebyggas med bostäder i ett våningsplan och inreda vind. Fastigheten Kronärtskockan 4 är bebyggd med ett bostadshus från början av 1800-talet. Cirka halva
fastigheten är belagd med bestämmelsen Mark får inte bebyggas. Fastighetsägaren har önskemål om att dela fastigheten i flera fastigheter för bostadsändamål.
Planområdet ligger i centrala delen av Lyckeby med Köpingevägen på fastighetens
östra sida och Gillevägen på dess västra sida. Mot norr angränsar Kronärtskockan 4
mot bostadsfastigheterna Kronärtskockan 3 och Kronärtskockan 5. Planområdet
omfattar cirka 3 850 kvm.
Fastigheten Kronärtskockan 4 ägs av privat fastighetsägare.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, bli föremål för
samråd.
_____
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Sökande
Akten

Sid. 9(27)

3884/05

§ 16
Detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64, Karlskrona kommun, Blekinge län
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om detaljplan för
rubricerat område. Ett önskemål om etablering av en ny privat förskola samt
fritidshem har aktualiserats i Kättilsmåla på kommunal mark. I samband med
detta vill kommunen pröva möjligheten att tillskapa cirka 20 villatomter i
Kättilsmåla. En planutredning har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen
som underlag för förskolan och fortsatt detaljplaneläggning.
Området är beläget i centrala Kättilsmåla och nås från Kättilsmålavägen via
Giserydsvägen. Det aktuella området omfattar cirka 5 hektar och utgörs idag av
ängsmark och till viss del snårig skog. Föreslagen bebyggelse avses anslutas till
kommunalt VA-nät.
Östra delen av området omfattas ej av detaljplan. Västra delen berörs av detaljplan
lagakraftvunnen år 1953 och delar av Giserydsvägen berörs av detaljplan fastställd
1991.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3882/05

§ 17
Detaljplan för del av Senoren 33:1, Karlskrona kommun, Blekinge län
På sökandens begäran utgår ärendet från dagordningen.
______

Sid. 10(27)
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 11(27)

5330/04

§ 18
Detaljplan för del av Verkö 3:25, Karlskrona hamn, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 februari 2005, § 54, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för hamnområde
på Verkö, del av fastigheten Verkö 3:25.
Detaljplanen för rubricerat område innebär i huvudsak en förändring av markanvändning från industri till hamn och bedöms vara av begränsad betydelse och sakna
intresse för allmänheten. Avsikten är att planarbetet skall bedrivas med enkelt
förfarande.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplan för del av Verkö 3:25 blir föremål för samråd, samt
att en miljökonsekvensbeskrivning inte skall upprättas.
_____
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Akten

Sid. 12(27)

1957/05

§ 19
Detaljplan för del av fastigheten Frostenstorp 4:3 och 4:81 m fl, Asarum,
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun har erhållit rubricerad detaljplan för samråd. Planområdet är
beläget nordost om rondellen där Jannebergsvägen och Korpadalsvägen möts.
Planens syfte är att skapa tomter för verksamheter inom ändamålet småindustri,
handel, kontor och bilservice. Planförslaget avser bland annat att möjliggöra en
bilförsäljningsanläggning med tillhörande kringfunktioner.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att Karlskrona kommun inte har
något att erinra mot planförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen (samtl. avdelningar)

Sid. 13(27)

4914/05

§ 20
Inriktning internbudget 2006
Miljö- och byggnadsnämndens grundbudgetförslag är upprättat och antaget i
enlighet med beslutade budgetdirektiv och totala ramar. Grundbudgeten förutsatte
disposition av eget kapital enligt gällande plan (70 tkr).
Miljö- och byggnadsnämnden tilldelades medel utöver ram för att stärka organisationen för planarbete med två tjänster och bygglovhantering med två tjänster. Förstärkningen erfordrades för att uppfylla ambitionen att skapa planmässiga förutsättningar för ökat byggande av bostäder samt aktualisera bostadsförsörjningsplanering
och översiktsplanering. Förstärkningen leder också till förkortad handläggningstid
för bygglovärenden (1,5 mkr).
Kommunbidraget till bostadsanpassningsbidrag förblev oförändrat trots att kostnadsutfallet 2005 översteg den budgeterade nivån med hänvisning till en striktare tillämpning av regelverket när insatser godkänns.
Förvaltningens förslag till internbudget följer i allt väsentligt de målsättningar som
beskrevs vid upprättandet av budgetförslaget.
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson, föredrar ärendet och förslag till beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att arbeta med inriktning att uppnå redovisade
målsättningar,
att uppdra till förvaltningen att vidtaga de åtgärder i internbudgetmaterialet som blir
följden av kommande tekniska justeringar av kommunbidragsramen.
_____
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Miljö- och samhällsdepartementet
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)Ks 2005.527.270
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 14(27)

4204/05

§ 21
Remissyttrande: PBL-kommitténs slutbetänkande Får jag lov? Om planering
och byggande SOU 2005:77
Miljö- och samhällsdepartementet har remitterat PBL-kommitténs slutbetänkande till
170 remissinstanser samt till Sveriges 290 kommuner. Remissen har överlämnats till
miljö- och byggnadsnämnden för besvarande.
Det slutliga betänkandet är på 1153 sidor och arbetet har bedrivits med stor öppenhet.
De remisskonferenser som Sveriges kommuner och Landsting genomfört har varit till
stor hjälp att få grepp om betänkandet. Karlskrona kommun lämnar dels synpunkter
gemensamma för Kristianstad, Karlskrona, Kalmar och Halmstads kommuner, dels
egna synpunkter på de delar som behöver förändras i förslaget.
De övergripande målen för PBL-kommitténs uppdrag har varit
• att stärka plan- och bygglagstiftningens roll som ett instrument för hållbar
utveckling
• att utveckla plan- och bygglagstiftningen så att den mot bakgrund av de
senaste årens samhällsförändringar, får en utformning som skapar
förutsättningar för en god miljö, byggande av bostäder, etablering av handel
och övrigt näringsliv liksom för annat samhällsbyggande, samt
• att utveckla plan- och bygglagstiftningen så att den bättre kan tillgodose
kraven på en effektiv beslutsprocess, samtidigt som kraven på rättssäkerhet
och medborgerligt inflytande kan säkerställas och utvecklas.
Stadsarkitekt Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Yrkande
Den borgerliga gruppen bestående av Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m),
Eva Röder (fp), Margareta Rodin (fp), Bengt-Åke Persson (kd) samt Magnus Larsson
( c ) yrkar att få särskilt yttrande till protokollet.
Proposition och beslut
Nämnden beslutar först att godkänna stadsarkitektens yttrande. Därefter beslutar
nämnden att den borgerliga gruppens särskilda yttrande får bifogas protokollet,
protokollsbilaga 1.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att ställa sig bakom stadsarkitektens yttrande i enlighet med skrivelse och översända
detsamma till samhällsbyggnadsdepartementet, samt
att den borgerliga gruppens särskilda yttrande bifogas protokollet.
_____
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§ 22
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

Sid. 15(27)
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§ 23
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

Sid. 16(27)
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Sid. 17(27)

§ 24
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 23-24 november 2005, § 176; Budget 2006 och
plan 2007-2008 för Karlskrona kommun
2. Kommunfullmäktige, beslut 22-24 november 2005, § 178; Kommunala val
3. Kommunfullmäktige, beslut 23-24 november 2005, § 182; Svar på medborgarförslag om strövstig, staket och vattenhoar m m vid Bastasjö friluftsområde
4. Kommunfullmäktige, beslut 23-24 november 2005, § 186; Svar på motion
om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, tydlig politisk vilja
5. Kommunfullmäktige, beslut 23-24 november 2005, § 187; Svar på motion
om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, det skall synas vad vi gör/inte gör
6. Kommunfullmäktige, beslut 23-24 november 2005, § 188; Svar på motion
om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, barn som kunskapskällor
7. Kommunfullmäktige, beslut 23-24 november 2005, § 189; Svar på motion
om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, utbildningsinsatser
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-11-24; Strandskyddsdispens för
uppförande av staket vid Färjevaktstugan Store Kläpp, Ytterön S:3
i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-12-02; Beslut avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 23 september 2004, att antaga
detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4,
Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-12-15; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten Mjövik 3:37 i
Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-12-19; Tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter Affärsverken
Karlskrona AB, (anläggning: Panncentralen, Kungsmarken)
(forts.)
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Sid. 18(27)

§ 24 (forts.)
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-12-20; Ändring av detaljplaner för
del av Torstäva 14:2 m fl, Stensnäset, Trummenäs i Karlskrona kommun
13. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-12-12; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 1 december 2004, § 415, dnr 4460/04. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m m (BAB) (Beckareboda 1:16)
14. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-12-12; Överklagande av länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 17 maj 2005, Dnr 403-1410-05.
Saken: Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 1987:10, PBL) (Torhamn
1:28)
15. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-12-12; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 12 september 2005, § 292, dnr 1646/05. Saken
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574)
om bostadsanpassningsbidrag m m (BAB) (Hasslö 5:278)
16. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-12-12; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 6 oktober 2005, dnr 3025/05. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m (BAB)
17. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-12-19; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 12 september 2005, § 291, dnr 925/05. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag (BAB) (Hasslö 1:131)
18. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 3, protokoll 2005-12-01; Överklagande
av Länsrättens i Blekinge län dom den 31 oktober 2005 i mål nr 480-05.
Saken: prövningstillstånd i mål om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m. (Uttorp 3:39)
Prövningstillstånd meddelas ej.
19. Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2005-12-14; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 19 september 2005, dnr 505-4520-05.
Saken: Föreläggande att vidta åtgärder avseende avloppsanläggning
(Jakobstorp 2:27)
(forts.)

11 januari 2006

Sid. 19(27)

§ 24 (forts.)
20. Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2005-12-14; Överklagande av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 10 november 2005, dnr 5215919-05. Saken: Ansökan om tillstånd till övertagande av byggnad inom
naturreservat. (Svenö 1:1)
21. Energimyndigheten, beslut 2005-12-08; Sökande: Vattenfall Eldistribution
AB. Saken: Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 13 § ellagen
(1997:857
22. Boverket 2005:6; Boverket informerar om ändrade regler för bostadsutformning (avsnitt 3) i Boverkets byggregler
23. Boverket 2005:7; Boverket informerar om ändrade regler för brandskydd i
Boverkets byggregler
_____
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Sökande
Akten

Sid. 20(27)

3271/05

§ 25
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bostorp 1:8
Handlingar: Ansökan (2005-08-30), ritning, 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.
På platsen finns redan ett mindre bostadshus samt ekonomibyggnader. Det nya huset
byggs i direkt anslutning till dessa byggnader, varvid det nuvarande bostadshuset
övergår till att vara gäststuga. Platsen bedöms inte inrymma några allmänna intressen.
Infart från befintlig väg finns redan, och miljöavdelningen har bedömt att enskild
avloppsanläggning går att anordna på fastigheten.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast 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.

11 januari 2006

Sökande
Akten

Sid. 21(27)

2423/05
§ 26
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Juvansmåla 1:23
Handlingar: Ansökan (2005-06-08), ritning, 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.
Fastigheten utgörs av öppen ängsmark, och är i den nordöstra delen bebyggd med ett
fritidshus. Ansökan gäller nybyggnation av ytterligare ett fritidshus i den sydvästra
delen. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen, och fastigheten har en sådan storlek att den är möjlig att dela i två tomter.
Tillfartsväg finns, och tillståndsbevis för anordnande av enskild avloppsanläggning
med kapacitet för tre hushåll har beviljats av miljöavdelningen.
Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att före byggstart, senast i samband med byggsamrådet, ska en situationsplan med
avstånd till tomtgränser utsatta inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för
godkännande
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 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.
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Sökande
Akten

Sid. 22(27)

1519/05

§ 27
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Klyvaren
20 och 21
Ärendet utgår från dagordningen på sökandens begäran.
_____
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Sökande
Akten

Sid. 23(27)

3865/05

§ 28
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola/fritidshem på fastigheten
Kättilsmåla 1:64
Handlingar: Ansökan (2005-10-06), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen är belägen omedelbart utanför detaljplanelagt område, i anslutning till
församlingshemmet i väster och skolan i norr. Infart kan ske från Giserydsvägen.
Avsikten är att det kringliggande området ska detaljplaneläggas för småhusbebyggelse, och förskolan ska ingå i denna detaljplan. Planavdelningen har gjort en
förstudie i form av en planutredning. Denna har utgjort underlag för den föreslagna
lokaliseringen av förskolan, som i och med detta får en lämplig placering i förhållande
till den kommande planläggningen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En skrivelse har
inkommit från kyrkoförsamlingen, som inte har något att erinra mot förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av förskola/fritidshem på den
föreslagna 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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Sökande
Akten

Sid. 24(27)

4056/05

§ 29
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Äpplet 1
Handlingar: Ansökan (2005-10-14), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2005-12-16), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____

11 januari 2006

Sökande
Akten

Sid. 25(27)

3134/05

§ 30
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten
Öljersjö 2:28
Handlingar: Ansökan (2005-08-19), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2005-10-28), yttrande från miljöavdelningen (2005-12-06), 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.
Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och utgörs av mark av ängskaraktär. Den inrymmer inte några särskilda allmänna intressen.
Miljöavdelningen har bedömt att ytterligare byggnation i området inte kan tillkomma utan att anslutning görs till kommunalt VA. Om särskilt reningsverk ska
kunna godkännas krävs att samtliga fastigheter i området skriftligen förbinder sig
att ansluta till anläggningen.
Ärendet behandlades vid sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden den
9 november 2005, § 394, då förvaltningen föreslog nämnden att lämna negativt
förhandsbesked. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att återremittera ärendet
till förvaltningen för utredning av VA-situationen.
Miljöavdelningen har därefter inkommit med särskilt yttrande i ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till miljöavdelningens yttrande, uppmana sökanden att upprätta
ett principiellt förslag till lösning av vatten- och avloppsfrågan i området, kompletterat med en miljökonsekvensutredning som underlag för kommande beslut i ärendet.
Denna skall upprättas av sakkunnig och även innehålla alternativet kommunal
anslutning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sid. 26(27)

§ 31
Informationer
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning november 2005.
Förvaltningschef Hans Juhlin är föredragande.
Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om personalsituationen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____
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Sid. 27(27)

Övrigt
§ 32
Gert Olsson (s) ställer fråga om det finns någon policy för värmepump i hav (t ex
på Långö).
Med anledning av det nyligen genomförda nyårsfyrverkeriet framför Gert Olsson
(s) att kommunen framöver bör övergå till mera miljövänliga fyrverkerier.
Kurt Lindman (v) ställer fråga om vad det är för skillnad på isverk och värmecentral.
Frågan ställes i anledning av det behandlade planförslaget beträffande Flundran 3.
Kurt Lindman (v) ställer fråga om det möter något hinder att bevilja tillfälligt lov
för åtgärd vid Gamla Ishallen, (Vämöhallen) utan att ändra planen.
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 8 februari 2006
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72

Detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl, Jämjö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljpaln för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Begäran om planuppdrag för utvidgning av Torskors industriområde i anslutning till
fastigheterna Mursleven 1 m fl, Karlskrona kommun
Begäran om ändring av detaljplan för fastigheten Wattrang 21, Karlskrona kommun
Pågående planer
Yttrande över förslag till översiktsplan för Karlshamns kommun
Förslag till Allergikommitténs verksamhet 2006
Nya livsmedelslagstiftningen
Revidering av ”Taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljöbalken,
djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, strålskyddslagen,
tobakslagen samt övrig verksamhet, t ex uppdragsverksamhet
Svar på medborgarförslag angående saluhall vid Lokstallarna/Gamla Långöbron
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 2:62
Växtlighet på fastigheten Hasslö 4:134
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Hålan 62:5
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage och tillbyggnad av enbostadshus samt
ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Tjurkö 8:33
Olovligt uppsatta skyltar på fastigheten Wachtmeister 57 (Svenssons Ur och Guld)
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Äpplet 1
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gängletorp 14:54
Informationer
Övriga frågor

_______________
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
8 februari 2006, kl. 08.30–11.50.
Beslutsammanträde kl. 11.30 - 11.50

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Gerthie Olsson (s)
Magnus Manhammar (s)
Carl-Göran Svensson (m), ej § 62
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Bengt-Åke Persson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman (v), ej § 53

Tjänstgörande ersättare

Rolf Ferner (s)
Eva Öman (s)
Tommy Rönn (v) § 53
Erik Gisslén (m) § 62

Närvarande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s)
Erik Gisslén (m), ej § 62
Henrik Larsen (m)
Jerry Hansson (fp)
Cecilia Åkesson (c)
Tommy Rönn (v), ej § 53

Tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Anna Olausson, planarkitekt
Elina Tyrberg, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Evy Sareklint, miljöinspektör
Elisabeth Moberg-Karlsson, miljöinspektör
Stefan Turesson, miljöinspektör
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Mats Cronmalm, byggnadsinspektör
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Margareta Rodin

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 15 februari 2006
kl. 14.00.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Margareta Rodin

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

§§ 51 – 72

16 februari 2006 anslagits på
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3066/05

§ 51
Detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl, Jämjö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Det finns idag en efterfrågan på centralt belägna bostäder i Jämjö lämpliga för
äldre personer som önskar bo kvar på orten. Förslaget har stöd i kommunens
översiktsplan från 2002 som anger förtätningsområde för bostadsändamål.
Detaljplanen syftar till att skapa ett seniorboende med 26 stycken friliggande
hus med intilliggande förråd och carport samt tillhörande gemensamhetshus och
miljöhus. Bebyggelsen föreslås trafikmatas via en befintlig väg, Ekedalsvägen.
Planområdet är beläget i västra delen av Jämjö samhälle norr om E22. Området
avgränsas i norr, väster och söder av privata bostadsfastigheter och i öster av
naturområdet Ådalen. Planområdet omfattar cirka 2,3 ha.
Marken inom planområdet ägs av Karlskrona kommun och är idag utarrenderad
för jordbruksändamål. Bostadsrättsföreningen Ådalen avser att köpa marken och
uppföra seniorboende.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl, bli föremål för samråd.
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4515/05

§ 52
Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, har varit utställd för granskning fr o m den 28 november 2005 t o m den 2 januari 2006.
Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten bygga ut Järavägen från Vedebyskolans bollplan i norr och till cirkulationsplatsen vid Slottsbackens köpcentrum i
söder. Trafiken har kraftigt ökat i Vedebyområdet i samband med stormarknadsetableringar. Järavägen, som idag är en återvändsgata, byggs ut för att minska
trafikbelastningen på kringliggande gator främst på Lyckebyvägen med bostadsfastigheter och Vedebyskolans tillfart. Vägen planeras att gå utmed östra kanten av
den nedlagda Gullbernadeponien. Ett nytt verksamhetsområde för handel och kontor
föreslås söder om Vedeby skola och daghemmet.
Planområdet är beläget norr om Amiralens köpcentrum, mellan Lyckebyvägen i norr
och rondellen vid Stationsvägen, Slottsbackens köpcenter.
Kommunen äger största delen av marken inom planområdet. KF Centrumfastigheter
AB äger kvarteret Kommersen.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län, daterad oktober 2005.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

154/06

§ 53
Begäran om planuppdrag för utvidgning av Torskors industriområde i
anslutning till fastigheterna Mursleven 1 m fl, Karlskrona kommun
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om upprättande av
ny detaljplan för Mursleven 1 m. fl. Syftet med planen gäller en utvidgning av
befintliga fastigheter och ianspråktagande av marken mellan fastigheterna för
lokalisering av Bergkvarabuss verksamhet.
Föreslaget område är beläget i Torskors mellan väg 28 och Tennvägen i anslutning till befintliga verksamheter. Fastigheterna Mursleven 1 och 6 ägs av Bergkvarabuss och ett övertag av Mursleven 7, som ägs av Jedhammars Byggtjänst,
kommer vid behov bli aktuellt.
Idag är marken detaljplanerad som industri och en utvidgning av rubricerade fastigheter innebär ianspråktagande av naturmark. Fastighetsgränserna för Mursleven
1, 6 och 7 kommer, enligt förslaget, att förändras. Marken mellan Mursleven 1 och
6 är reserverad för eldistribution och föreslås göras tillgänglig för fordonsparkering.
Planarkitekt Elina Tyrberg föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för utvidgning av Mursleven 1 m fl.
_____
På grund av jäv deltar ej Kurt Lindman (v) i beredning och beslut i detta ärende.
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4278/05

§ 54
Begäran om ändring av detaljplan för fastigheten Wattrang 21, Karlskrona
kommun
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om att ändra gällande
detaljplan för fastigheten Wattrang 21. Syftet med planen är att med tillägg till
planbestämmelserna ändra användningsområdet A, allmänt ändamål till KH,
Kontor och handel. Beteckningen A, allmänt ändamål användes i äldre planer för
offentliga organ som huvudman. Länsstyrelsen har sina kontorslokaler i fastigheten
samt en restaurang.
Planområdet är beläget i hörnet Ronnebygatan – Drottninggatan och – Stenbergsgränd.
Galliaden AB är lagfaren ägare till fastigheten.
Markanvändningen i planförslaget bedöms inte medföra sådan påverkan att särskild
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Avsikten är att planarbetet skall
bedrivas med enkelt förfarande.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen planuppdrag för fastigheten Wattrang 21,
att låta ändring av detaljplanen bli föremål för samråd,
att en miljökonsekvensbeskrivning inte skall upprättas.
_____
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Fastighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 55
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

5018/05

§ 56
Yttrande över förslag till översiktsplan för Karlshamns kommun
Karlskrona kommun har erhållit rubricerad översiktsplan för samråd. Planen
presenterar hur Karlshamns kommun ska utvecklas vad gäller bebyggelse,
näringsliv, kommunikationer, natur- och kulturvärden med mera fram till år
2020.
Översiktsplanen strider inte mot Karlskrona kommuns intressen och fokuserar
på gemensamma regionala mål. Det ses positivt på ett samarbete mellan länets
kommuner för att tillsammans skapa ett attraktivare Blekinge.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har meddelat att Karlskrona kommun inte har
något att erinra mot planförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

8 februari 2006 Sid. 10(29)

Allergikommittén
Samhällsbyggnadsförvaltningen

502/06

§ 57
Förslag till Allergikommitténs verksamhet 2006
Förslag till Allergikommitténs verksamhet under innevarande år omfattar olika
satsningar i form av föreläsningar och en fortsatt utveckling av projekt med
inriktning på specialkosthantering och allergipolicy. Allergikommitténs och
Astma- och Allergiförbundets jubileum kommer speciellt att uppmärksammas.
Allergikommittén har vid möte den 13 januari 2006 beslutat om förslag till
verksamhetsplan för 2006.
Miljöinspektör Evy Sareklint föredrar ärendet och förslag till beslut. bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna Allergikommitténs förslag till verksamhetsplan för 2006.
_____

8 februari 2006 Sid. 11(29)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 58
Nya livsmedelslagstiftningen
Miljöinspektörerna Stefan Turesson och Elisabeth Moberg-Karlsson informerar
om den nya livsmedelslagstiftningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______

8 februari 2006 Sid. 12(29)

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

781/06

§ 59
Revidering av ”Taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt
miljöbalken, djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen samt övrig verksamhet, t ex uppdragsverksamhet”
När kommunfullmäktige fastställde taxa för miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet den 16 december 2004, § 177, fanns inget med om taxa enligt
livsmedelslagen. Anledningen är att Livsmedelsverket hittills själva fastställt
vilken taxa som gäller, lika för hela landet.
Den 20 december 2005 beslutade Livsmedelsverket om nya föreskrifter för
uttag av avgifter för tillsyn enligt livsmedelslagen (LIVSFS 2005:23). I föreskrifternas kap. 2, § 4, framgår att den som skall registrera sin verksamhet hos
kontrollmyndigheten skall betala en avgift motsvarande kostnaderna för en
timmes arbete enligt av kontrollmyndigheten/kommunen fastställd timtaxa.
Vidare framgår det i 3 § 2 stycket att den som bedriver verksamhet skall betala
en avgift som täcker de faktiska kostnaderna för prövning av ”omgodkännande”.
För att kunna visa på de faktiska kostnaderna som uppstår bör debiteringen
baseras på en timavgift.
Miljöchef Kennet Gyllensting föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att timtaxa
fastställs till 610 kronor plus index.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran Svenssons (m) m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
Således hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att ”Taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljöbalken, djurhållande
verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen
samt övrig verksamhet, t ex uppdragsverksamhet” även omfattar kostnader för kommunens tillsyn enligt livsmedelslagen på sätt som bland annat följer av SLV:s föreskrifter (LIVSFS 2005:23) 2 kap §§ 3 och 4
(forts.)
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§ 59 (forts.)

781/06

att timavgiften för prövning och kontroll enligt livsmedelslagen med tillhörande
förordningar likställs med övriga avgifter inom miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet, det vill säga med en timavgift på 715 kronor
att timtaxan för kommunens tillsyn enligt livsmedelslagen tillämpas från och
med den 1 april 2006.
_____

8 februari 2006 Sid. 14(29)

Kommunfullmäktige (Ks 2005.598.841)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

64/06

§ 60
Svar på medborgarförslag angående saluhall vid Lokstallarna/Gamla
Långöbron
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att det byggs en saluhall på
den tidigare bensinstationens tomt vid Lokstallarna/Gamla Långöbron.
Lidl Sverige har för avsikt att bygga en livsmedelsbutik mellan Lokstallarna och
Brohålan. En ansökan om bygglov kom in till miljö- och byggnadsnämnden i
november 2005. Ansökan har stöd i en detaljplan som fastställdes i september 2005.
Jernhusen har sålt området till Lidl och det pågår lantmäteriförrättning för att bilda
en fastighet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i yttrande den 23 januari 2006, att
medborgarförslaget avslås, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
_____

8 februari 2006 Sid. 15(29)

§ 61
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

8 februari 2006 Sid. 16(29)

§ 62
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
På grund av jäv deltar ej Carl-Göran Svensson (m) i beredning och beslut i denna
paragraf.

8 februari 2006 Sid. 17(29)

§ 63
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 15 december 2005, § 232; Delårsbokslut per
den 31 augusti 2005
2. Kommunfullmäktige, beslut 15 december 2005, § 234; Budget- och
verksamhetsuppföljning oktober år 2005
3. Kommunstyrelsen, beslut 17 januari 2006, § 27; Tillförordnande av
samhällsbyggnadschef
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-12-23; Underställning av miljöoch byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut om omedelbart
omhändertagande av djur
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-02; Detaljplan för fastigheten
Aspö 5:57 i Karlskrona kommun
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-02; Beslut avseende ansökan
om upphävande av strandskydd för del av område som ingår i förslag till
detaljplan för fastigheten Aspö 5:57 i Karlskrona kommun, Blekinge län
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-02; Upphävande av del av
byggnadsplan för visst område omkring Flymens kapell i Fjärdsjömåla
samhälle i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-09; Ansökan om upphävande
av strandskydd för del av område som ingår i förslag till ”detaljplan för del
av Dragsö 1:1 m fl i Karlskrona kommun, Blekinge län
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-09; Angående ansökan om
strandskyddsdispens för uppförande av brygga på fastigheten Tjurkö 9:16
i Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-10; Beslut om förlängning av
projekttid och senareläggning av inlämning av slutrapport
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-17; Beslut om betydande
miljöpåverkan avseende Vägverkets projekt ”E22 Trafikplats Karlskrona
väst (Rosenholm). Utbyggnad av nya ramper. Förstudie”
(forts.)
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§ 63 (forts.)
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-17; Förprövning enligt djurskyddsförordningen (SFS 1988:539)
13. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-12-27; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 2 februari dnr 403-7593-04. Saken: Bygglov
enligt plan- och bygglagen (1987:10) (PBL) (Uppförande av mobiltelefonimast med tillhörande teknikbodar på fastigheten Aspö 5:145 i Karlskrona
kommun
14. Energimyndigheten, beslut 2005-11-23; Sökande: Affärsverken i Karlskrona
AB. Saken: Ansökan om förlängning av giltighetstiden för nätkoncession för
område. Anläggningsnummer 322 AG
_____
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Sökande
Berörda grannar
Akten

2401/05

§ 64
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 2:62
Handlingar: Ansökan (2005-06-07), ritning, karta, yttrande från sökande (2005-1006, 2005-10-07, 2005-12-29), yttranden från grannar (2005-11-23, 2005-12-05),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 12 oktober 2005, § 349 (Återremiss)
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. Vid
bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3, bland annat
om skydd av ekologiskt känsliga områden och riksintressen.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i ett större område med orörd naturmark
som är allemans- rättsligt tillgänglig. Området är av riksintresse för naturvården,
och är särskilt känsligt från ekologisk synpunkt. Det får också anses vara värdefullt
som strövområde. Vidare gäller landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen i
dess äldre lydelse.
Det får bedömas vara av vikt att allmänhetens möjlighet att röra sig fritt i området
inte begränsas, och att området bevarar sin karaktär av obebyggd naturmark. Enligt
förvaltningen skulle den föreslagna byggnaden vara olämplig med hänsyn till naturvärdena i området, och skulle innebära negativ påverkan på riksintresset.
Med hänsyn till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Det
som framförs ändrar inte förvaltningens bedömning.
Vid sammanträde den 12 oktober 2005 beslutade nämnden att återremittera ärendet
till förvaltningen för att höra grannar, samt att utreda möjligheten att anordna en
avloppsanläggning i enlighet med nämndens VA-policy.
(forts.)
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§ 64 (forts.)
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Efter diskussioner med sökanden har miljöavdelningen gjort bedömningen att
förutsättningar finns att anordna en godtagbar avloppsanläggning.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. En skrivelse har
inkommit från två delägare till fastigheten Aspö 2:64, som motsätter sig förslaget.
Särskilt påpekas att man inte ger sitt tillstånd till att den befintliga vägen över Aspö
2:64 används för tillfart.
Sökanden har getts möjlighet att bemöta grannarnas yttrande och föreslår bland
annat en annan dragning av tillfartsvägen.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att ett positivt förhandsbesked kan lämnas.
Sökanden uppmanas att ta kontakt med Länsstyrelsen för att efterhöra om samråd
med Länsstyrelsen krävs angående ny vägdragning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovansökan,
att en lösning av frågan om tillfartsväg skall föreligga när ansökan om bygglov
görs.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
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Fastighetsägaren
Akten

3192/05

§ 65
Växtlighet på fastigheten Hasslö 4:134
Handlingar: Skrivelser till fastighetsägaren (2005-08-25, 2006-01-12), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Det har konstaterats att häcken på fastigheten Hasslö 4:134 mot Sissehallsvägen inkräktar på vägren och har växt utanför fastighetsgränsen. Detta försvårar väghållarens underhållsarbete och äventyrar säkerheten på den aktuella
vägsträckan.
Enligt 3 kap, 17 §, PBL, skall tomten hållas i vårdat skick, och bland annat
skötas så att betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer och så
att risken för olycksfall begränsas.
Det ankommer på miljö- och byggnadsnämnden att lämna föreläggande beträffande de åtgärder som är nödvändiga för att råda bot på bristfälligheter i detta
avseende.
Fastighetsägaren har informerats genom sitt ombud att häcken skall beskäras
genom skrivelse daterad 25 augusti 2005 och att miljö- och byggnadsnämnden
tar upp ärendet för beslut om föreläggande mot vite att vidta nödvändiga åtgärder
genom skrivelse daterad 12 januari 2006.
Byggnadsinspektör Mats Cronmalm föredrar ärendet.
Vid företagen besiktning den 7 februari 2006 konstateras att inga åtgärder är
vidtagna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap, 15 och 18 §§, förelägga fastighetsägaren Edit Johansson, vid vite av 5 000 kronor, att senast en månad efter delfåendet av detta beslut, att klippa häcken enligt skrivelse daterad 25 augusti 2005.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

3193/05

§ 66
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Hålan
62:5
Handlingar: Ansökan (2005-08-25), ritning, situationsplan, yttrande från sökande
(2006-02-03), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
I det aktuella området lämnade miljö- och byggnadsnämnden positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus vid sammanträde den 16 januari 2002,
§ 14. I beslutet föreskrevs att som tomt fick endast det område hävdas, som är
beläget söder om grannfastigheten Tockatorp 69:2 :s norra gräns. Länsstyrelsen
lämnade strandskyddsdispens för de två husen i beslut den 1 mars 2002, med
samma tomtavgränsning.
För ett hus har bygglov beviljats, och detta är nu uppfört. Förhandsbesked och
strandskyddsdispens för det andra huset har upphört att gälla.
Ytterligare ett bygglov och ett positivt förhandsbesked har senare beviljats i området, på platser belägna längre från stranden.
Denna ansökan gäller att få bygga två enbostadshus på den plats, där det ursprungliga förhandsbeskedet inte har utnyttjats. Av den inlämnade situationsplanen framgår
att detta inte går att göra på ett lämpligt sätt, utan mark utanför tomtplatsavgränsningen tas i anspråk som tomt.
Den bedömningen får göras, att den mark som står till förfogande för byggnation
i enlighet med den gjorda tomtavgränsningen fortfarande är lämplig att bebygga
med ett enbostadshus, men att en byggnation med två enbostadshus skulle innebära
en olämplig förtätning, och skulle strida mot de tidigare fattade besluten.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget
och har inkommit med en skrivelse och en revidering av förslaget. Detta påverkar
inte förvaltningens bedömning.
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.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
4262/05
Berörda grannar
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten
§ 67
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage och tillbyggnad av enbostadshus samt ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Tjurkö 8:33
Handlingar: Ansökan (2005-11-01), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivande
(1 st), yttrande från grannar (2005-10-28), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Fastigheten Tjurkö 8:33 är belägen inom område betecknat samlad bebyggelse och
är till stora delar belägen inom område som omfattas av strandskyddsförordnande
enligt miljöbalken 7 kap.13,14 och 16 §§.
Garaget är tänkt att placeras närmare strandlinje än huvudbyggnaden varför en
strandskyddsdispens erfordras.
Av handlingarna i ärendet framgår att tomtarealen för fastigheten Tjurkö 8:33 är
1 516 kvm, och den är i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål. Särskilda
skäl för att medge strandskyddsdispens föreligger därför.
Länsstyrelsen har genom beslut delegerat dispensbefogenheten till miljö- och byggnadsnämnden på för bostadsändamål ianspråktagen tomt som är mindre än 3000
kvm.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Yttrande har inkommit
från ägarna till fastigheten Tjurkö 8:44. I yttrandet motsätter sig dessa en nybyggnad
av garage med hänvisning till nyttjandet och placeringen av byggnaden, samt att tillbyggnaden av bostadshuset skulle medföra en avsevärd försämring av deras havsutsikt.
Tillkomsten av garaget samt tillbyggnaden av bostadshuset kan, enligt förvaltningens
bedömning, inte anses medföra avsevärda olägenheter för ägarna till fastigheten
Tjurkö 8:44 varför bygglov bör tillstyrkas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som anförts att lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av garage enligt gällande delegationsbestämmelser,
att tillstyrka ansökan om bygglov för nybyggnad av garage samt tillbyggnad av
bostadshus,
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutas.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

8 februari 2006 Sid. 24(29)

Sökande
Akten

6478/03

§ 68
Olovligt uppsatta skyltar på fastigheten Wachtmeister 57
Ärendet utgår från dagordningen då de olovligt uppsatta skyltarna nedmonterats.
_____

8 februari 2006 Sid. 25(29)

Sökande
Akten

4056/05

§ 69
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Äpplet 1
Handlingar: Ansökan (2005-10-14), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2005-12-16), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 11 januari 2006, § 29 (beslut om au-besök)
Ansökan gäller en delning av fastigheten Äpplet 1, som idag är bebyggd med ett
enbostadshus, samt nybyggnad av ett enbostadshus på den nya avstyckningen.
Den planerade fastighetsregleringen skulle ge den nya tomten en yta på ca 460 kvm.
Enligt gällande detaljplan får högst en fjärdedel av tomten bebyggas, dvs 115 kvm.
Såväl tomtyta som tillåten byggnadsyta bedöms vara alltför små, för att på ett
ändamålsenligt sätt kunna inrymma ett friliggande enbostadshus med erforderligt
förråd och garage, samt friyta på tomten.
Den kvarvarande tomtytan till det befintliga bostadshuset blir ca 420 kvm. Detta
ger en tillåten byggnadsyta på 105 kvm. Vidare gäller det som en planbestämmelse
att friliggande byggnader inte får förläggas närmare gränsen till granntomt än 4.5
meter. Det befintliga huset har en yta på 120 kvm och blir beläget tre meter från den
föreslagna nya tomtgränsen. Detta innebär att det befintliga huset enligt förslaget
kommer att strida mot detaljplanen.
Sammantaget får den bedömningen göras att den föreslagna avstyckningen inte är
lämplig, då den på grund av sin ringa storlek är svår att utnyttja för en ändamålsenlig
bebyggelse, samtidigt som det befintliga huset blir planstridigt på den kvarvarande
tomtytan.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 1 februari 2006 företagit syn
på platsen.
(forts.)
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Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att ärendet
återremitteras till förvaltningen för att inhämta synpunkter från grannarna.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att den föreslagna avstyckningen inte bedöms vara lämplig för det avsedda ändamålet.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

4429/05

§ 70
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Gängletorp 14:54
Handlingar: Ansökan (2005-11-15), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2006-01-04), grannemedgivanden (6 st), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 1 februari 2006, § 44 (au, återremiss)
Ansökan om bygglov avser tillbyggnad av enbostadshus. Tillbyggnaden kommer
att få en byggyta av cirka 16 kvm. Enligt ingivna handlingar har det befintliga
bostadshuset en byggyta av 89,4 kvm. varav 7,1 kvm är öppenarea.
Enligt planbestämmelserna får huvudbyggnaden inte uppta större byggyta än 80
kvm . Detta innebär att byggytan för huvudbyggnaden enligt gällande plan kommer
att överskridas med cirka 25 kvm.
Med hänvisning till att den föreslagna byggnadsåtgärden strider mot gällande plan
i sådan omfattning, anser förvaltningen att den inte kan anses vara en mindre avvikelse som kan medges av miljö- och byggnadsnämnden. Förvaltningen föreslår
därmed att arbetsutskottet avslår framställningen. Sökande har getts möjlighet att
yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Med hänvisning till tidigare beviljade lov i området bedömer arbetsutskottet att
mindre avvikelse från gällande detaljplan kan medges om berörda grannar ej har
något att erinra.
Grannemedgivanden har inhämtats från samtliga intilliggande grannar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus varvid föreskrives:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 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.
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§ 71
Informationer
Inga informationer föreligger vid dagens sammanträde.
_____
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Övriga frågor
§ 72
Polismyndigheten och Boverket inbjuder till konferens på Ronneby Brunn den
22 mars 2006. Ämne: ”Kan brott och otrygghet byggas bort?” Med anledning
härav ställer Jerry Hansson (fp) fråga om nämnden står för konferenskostnaderna.
Ordföranden meddelar att miljö- och byggnadsnämnden betalar deltagaravgiften.
Intresseanmälan lämnas till sekreteraren och arbetsutskottet beslutar om deltagande.
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 8 mars 2006
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107

Detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Hästö 2:2 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Mursleven 6 m fl, Torskors industriområde, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för del av Verkö 3:25, Karlskrona hamn, Karlskrona kommun, Blekinge län
Avstyckning från Fredriksdal 8:124
Komplettering av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning med anledning av ny
lagstiftning inom livsmedelsområdet
Luftföroreningshalter i Karlskrona
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2005
Yttrande till Justitieombudsmannen
Personalstatistik för samhällsbyggnadsförvaltningen
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:121
Förlängning v förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:336
(avst fr 4:275)
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Bränteknuva
3:14
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av stall på fastigheten Gredeby 2:11
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Klyvaren 20 och 21
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Småsnäppan 1
Informationer
Övrigt

___________________
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
8 mars 2006, kl. 08.30–11.50.
Beslutsammanträde kl. 11.30 - 11.50

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Gerthie Olsson (s)
Magnus Manhammar (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Bengt-Åke Persson (kd)
Kurt Lindman (v), ej § 89 (jäv)
Per-Gunnar Holgersson (s)
Cecilia Åkesson ( c )
Chatarina Holmberg (s) § 89
Chatarina Holmberg (s) ej § 89
Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Erik Gisslén (m)
Henrik Larsen (m)
Jerry Hansson (fp)
Lars-Ove Carlsson (kd)

Tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Anna Olausson, planarkitekt
Elina Tyrberg, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Ola Swärdh, planarkitekt
Lotta Karlsson, miljöinspektör
Anna Johansson, praktikant
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Christer Fors, personalsekreterare
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten
Håkan Aronsson, bostadsanpassningshandläggare
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Eva Röder

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 15 mars 2006
kl. 13.30.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Eva Röder

§§ 85 – 107

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 15 mars 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

86/05

§ 85
Detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Verksamheten har upphört i det gamla fryshuset på södra Saltö. Planförslaget
syftar till att möjliggöra en omvandling av fryshustomten till bostäder. Saltöhem
AB vill uppföra attraktiva bostäder i flerbostadshus. Planförslaget anger vidare att
befintligt isverk moderniseras och flyttas från höjdplatån till hamnplanen längre
söderut. Ett plåtslageri rivs och en befintlig byggnad på hamnplanen ges byggrätt.
Målet är att södra Saltö omvandlas till en ny variationsrik och spännande stadsdel
med en blandning av bostäder och verksamheter.
Planområdet, som består av tre separata delområden, är beläget på södra Saltö.
De föreslagna bostäderna ligger på höjdplatån medan två mindre delområden
ligger på hamnplanen. Avståndet till Karlskrona centrum är 1,5 km. Det större
delområdet angränsas i söder av ett tryckeri (Printfabriken), ett industrireningsverk och en transformatorstation, i öster av Utövägen (som ligger på den intillliggande hamnplanens nivå), i norr av centrumbyggnaderna vid Saltö torg och i
väster av Utövägen.
Planområdets areal är 2,4 hektar, varav 2,0 hektar kvartersmark och 0,4 hektar
allmän plats.
Marken inom planområdet är dels privatägd, dels kommunägd.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Flundran 3 m fl på Saltö, daterad januari 2006 och
reviderad februari 2006.
_____
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Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2935/05

§ 86
Detaljplan för del av Hästö 2:2 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplanen för Hästö 2:2 m fl, har varit utställd för granskning fr o m den 13
januari t o m den 10 februari 2006.
Detaljplanen avser fastigheten Hästö 2:2 m fl som enligt gällande detaljplan
ligger på parkmark. Fastigheten Hästö 2:2 är bebyggd med ett bostadshus.
Fastighetsägarna har önskemål om att göra ändringar vilket fordrar att detaljplanen ändras till kvartersmark, bostadsändamål.
Detaljplanen avser permanenta pågående markanvändning och bedöms därmed
inte medföra betydande miljöpåverkan.
Planområdet är beläget på centrala delen av Hästö och ligger i anslutning till Herrgårdsvägen. Mot norr avgränsar området till parkmark, mot öster till dagligvarubutik
och flerbostadshus, och mot söder och väster avgränsas området av Herrgårdsvägen.
Planområdet omfattar cirka 1 100 kvm.
Fastigheten Hästö 2:2 ägs av privat fastighetsägare medan det övriga planområdet
är kommunägt.
Planarkitekt Elina Tyrberg föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan för
Hästö 2:2 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad 20 februari 2006.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

7559/03

§ 87
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, har varit föremål för samråd
under tiden 23 november t o m den 21 december 2005.
Detaljplanen syftar till att skapa en stadsmarina med utökat antal båtplatser samt
byggrätter för handel och kontor med i första hand maritim anknytning.
Detaljplanearbetet har inletts med ett programskede bland annat för att utreda stadsmarinans utformning och gestaltning.
Planområdet är beläget på nordöstra Trossö och omfattar del av Skeppsbrokajen.
Planområdet avgränsas av Österleden i väster, Skeppsbrokajens vägområde och
handelshamnen i söder samt vattenområde i norr och öster.
Planområdet omfattar cirka 2,0 ha.
Marken ägs av Karlskrona kommun.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, bli föremål
för utställning.
_____
.
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3326/05

§ 88
Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård m fl har
varit föremål för samråd under tiden 20 januari t o m den 17 februari 2006.
Planen syftar till att pröva möjligheten att utöka användningsområdet för fastigheten Karlskrona 5:53. Gällande detaljplan från 1986 anger för fastigheten
användningen H, Restaurang och därmed samhörigt ändamål.
Planområdet är beläget utmed Hästövägen söder om entrén till Vämöparken.
Planområdet är cirka 5 000 kvm.
Karlskrona kommun är ägare till all mark inom planområdet. Fastigheten
Karlskrona 5:53 är upplåten med tomträtt.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53 m fl, Krutvikens Gästgivaregård,
ställs ut för allmän granskning.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

154/06

§ 89
Detaljplan för del av Mursleven 6 m fl, Torskors industriområde, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 februari 2006 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för utvidgningen av
Mursleven 6 m fl. Syftet med planen gäller en utvidgning av befintliga fastigheter
och ianspråktagande av marken mellan fastigheterna för lokalisering av Bergkvarabuss verksamhet.
Föreslaget område är beläget i Torskors mellan väg 28 och Tennvägen i anslutning
till befintliga verksamheter. Fastigheterna Mursleven 1 och 6 ägs av Bergkvarabuss
och ett övertag av Mursleven 7, som ägs av Jedhammars Byggtjänst, kommer bli
aktuellt.
Idag är marken detaljplanerad som industri och en utvidgning av rubricerade fastigheter innebär ianspråktagande av naturmark. Fastighetsgränserna för Mursleven
1, 6 och 7 kommer, enligt förslaget, att förändras. Marken mellan Mursleven 1 och
6 är reserverad för eldistribution och föreslås göras tillgänglig för fordonsparkering.
Planarkitekt Elina Tyrberg föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för utvidgning av Mursleven 6 m fl bli föremål för
samråd.
_____
På grund av jäv deltar ej Kurt Lindman (v) i beredning och beslut i detta ärende.
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Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5330/04

§ 90
Detaljplan för del av Verkö 3:25, Karlskrona hamn, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för del av Verkö 3:25, Karlskrona hamn, har varit föremål för samråd
med enkelt planförfarande under tiden 20 januari t o m den 6 februari 2006.
Detaljplanen för rubricerat område innebär i huvudsak en förändring av markanvändning från industri till hamn och bedöms vara av begränsad betydelse och sakna
intresse för allmänheten.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del
av Verkö 3:25, Karlskrona hamn, upprättad i december 2005 och reviderad i februari
2006.
_____

8 mars 2006 Sid. 10(32)

Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3755/05

§ 91
Avstyckning från Fredriksdal 8:124
Handlingar: Ansökan (2005-09-26), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Till lantmäterimyndigheten har inkommit en ansökan om avstyckning av tre lotter
från Fredriksdal 8:124. För att kunna nå dessa lotter har ansökts om servitut för en
tillfartsväg. Denna blir belägen på mark som enligt gällande detaljplan är utlagd som
allmän plats park. Lantmäterimyndigheten önskar få miljö- och byggnadsnämndens
beslut angående denna avvikelse från detaljplanen.
Den obebyggda delen av Fredriksdal 8:124 är mycket kuperad, och det skulle krävas
stora sprängnings- och utfyllnadsarbeten för att göra de föreslagna avstyckningarna
byggbara. Höjdförhållandena är vidare sådana, att den föreslagna servitutsvägen ligger
på en avsevärt högre nivå än de tänkta avstyckningar som den ska betjäna.
Med utgångspunkt från det redovisade materialet samt vad som kunnat iakttas vid besök på platsen, bedöms det vara mycket tveksamt om de föreslagna avstyckningarna
tillsammans med servitutsvägen kan komma att bli lämpliga. Inte minst konsekvenserna för de omgivande grannfastigheterna är svåra att överblicka utan att en markplaneringsritning med detaljerad höjdsättning redovisas.
Att anlägga en servitutsväg över parkmarken kan därför inte anses vara en mindre
avvikelse som är förenlig med planens syfte.
Fredriksdal 8:124 nås idag av en väg västerifrån. Denna ligger på en nivå som förefaller bättre anpassad till de föreslagna avstyckningarna. I första hand bör en lösning
av tillfartsfrågan från detta håll undersökas.
Vid sammanträde den 14 december 2005, § 420, beslutade miljö- och byggnadsnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av befintligt
vägservitut.
Vid en avstyckningsförrättning fastställd den 30 november 1946 lämnades ett servitut
för en väg av tre meters bredd, belägen i direkt anslutning till norra gränsen av nuvarande Fredriksdal 8:168. Denna avstyckning gällde en utökning av tomten för det
befintliga huset, och servitutsvägen var avsedd för endast detta hus. Vägen kan inte
anses vara lämplig att betjäna de nu aktuella nya avstyckningarna.
(forts.)
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§ 91 (forts.)

3755/05

Med hänvisning till de skäl som tidigare angetts kvarstår bedömningen, att en ny
servitutsväg över parkmarken inte kan anses vara en mindre avvikelse som är
förenlig med planens syfte. I första hand bör en lösning av tillfartsfrågan via den
befintliga vägen västerifrån undersökas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande att avstyrka den föreslagna servitutsvägen, då den inte kan anses vara en mindre avvikelse som är förenlig med planens
syfte.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

883/06

§ 92
Komplettering av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning med
anledning av ny lagstiftning inom livsmedelsområdet
Med anledning av ikraftträdandet av EG-förordningarna 882/2004 och 854/2004
lämnas följande förslag till kompletterande bestämmelser i delegationsordningen för
den kommunala livsmedelskontrollen. Genom de nya förordningarna har området för
livsmedelskontrollen delvis förändrats genom att nya verksamheter har tillkommit.
Vissa begrepp har mönstrats ut och ersatts av andra. Till exempel gäller enligt de nya
reglerna att ett godkännande skall avse en anläggning, alltså verksamheten som sådan
och inte endast en livsmedelslokal.
Den gamla livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) gäller
fortfarande även om många bestämmelser är ändrade. Dessa två författningar kommer
att gälla åtminstone fram till den 1 juli 2006. Regeringen har beslutat om lagrådsremiss den 19 januari 2006, ”Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel,
foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd”, med förslag om bland annat en ny livsmedelslag. Enligt förslaget skall kommunerna utföra den offentliga livsmedelskontrollen på lokal nivå. Förutom den offentliga kontrollen skall enligt förslaget kommunerna och andra kontrollmyndigheter genom rådgivning, information och på annat
sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina uppgifter enligt lagen. Proposition
och riksdagsbeslut till ny livsmedelslag väntas under våren 2006. Ikraftträdandet av
ny livsmedelslag kan förväntas till den 1 juli 2006.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 17 februari 2006 lämnat förslag till beslut,
bil A.
Miljöchef Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa den föreslagna kompletteringen av nämndens delegationsordning.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

875/06

§ 93
Luftföroreningshalter i Karlskrona
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört ett flertal mätningar av luftkvaliteten
i Karlskrona stad (mätplats Stortorget, Ronnebygatan). Mätningarna utfördes, med
undantag för ozon, under vinterhalvåret då de högsta halterna av luftföroreningar
föreligger. Ozon uppvisar tvärt om högsta halter under sommarhalvåret, och då
företrädelsevis ej i de centrala delarna av tätorter varför förvaltningen valt att mäta
ozon sommartid i centrala Karlskrona med kompletterande bakgrundsmätningar
(mätplats Hasslö och Kättilsmåla).
Mätresultaten visar att svaveldioxider och kvävedioxider ligger väl under gällande
miljökvalitetsnormer (MKN) och utvärderingströsklar. Ozon och bensen överskrider
ej MNK eller utvärderingströsklar men vissa mätningar indikerar på att ett överskridande kan ske. PM 10 överskrider ej MKN däremot överskrids den övre utvärderingströskeln. Detta innebär att halterna är så höga att de, enligt förordningen om miljökvalitetsnormer, måste fortsätta att bevakas genom mätningar.
Miljöinspektör Lotta Karlsson informerar om luftkvaliteten i Karlskrona och lämnar
förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja inköp av Oleico AB´s PM10-mätare av typ som redovisar realtidsvärden,
till en beräknad kostnad av 286 250 kronor exkl. moms,
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att investera i simuleringsprogrammet
SIMAIR , till en beräknad licenskostnad av 18 000 kronor per år, samt
att i övrigt ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Revisionen
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

752/06

§ 94
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2005
Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter har omfattat den egna politiska
organisationen, fysisk planering, bygglov-/bygganmälansärenden, tillstånds/tillsynsärenden, miljö- och hälsoskyddsverksamhet, bostadsanpassningsbidrag,
kommunal riskhantering, kommunal energirådgivning, förvaltningsledning/
administration inkl. tomtköhantering.
I likhet med tidigare år medgavs nämnden att ta i anspråk 70 tkr av sitt egna
kapital för att bedriva samverkansprojekt med högskolan.
Nämndens resultat för verksamheten exklusive bostadsanpassningsbidrag är
+378 tkr. Avvikelsen mot budgeten, som förutsatte disposition av eget kapital
om 70 tkr, blir +448 tkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 3 februari 2006 upprättat yttrande med
förslag till beslut, bil A.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna årsbokslut i enlighet med bilagda handlingar.
_____
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Justitieombudsmannen
Akten

654/06

§ 95
Yttrande till Justitieombudsmannen
Miljö- och byggnadsnämnden har anmodats av Justitieombudsmannen, JO, att
göra en utredning och yttra sig över en anmälan från en kommunmedborgare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 17 februari 2006 lämnat förslag till
yttrande, bil A.
Miljöchef Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget och översända det till Justitieombudsmannen som
svar på remissen.
_____

8 mars 2006 Sid. 16(32)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 96
Personalstatistik för samhällsbyggnadsförvaltningen
Personalsekreterare Christer Fors redovisar personalstatistik för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

8 mars 2006 Sid. 17(32)

§ 97
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

8 mars 2006 Sid. 18(32)

§ 98
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

8 mars 2006 Sid. 19(32)

§ 99
Meddelanden
1. Kommunstyrelsen, beslut 17 januari 2006, § 5; Inriktningsbeslut inför
upphandling av leasingbilar
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-17; Beslut om betydande
miljöpåverkan avseende Vägverkets projekt ”Väg 28 Karlskrona–Emmaboda,
delen Stålvägen – Inglatorp – Rödeby, mötesfri landsväg. Objekt nr 93 31 50”
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-19; Återkallelse av tillstånd enligt
miljöskyddslagen (Sydostpressarna AB)
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-24; Ändring av villkor i tillstånd
till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Gullberna Hult 20 i Karlskrona kommun
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-24; Byggnadsminnesförklaring av
Karlskrona lampfabrik på fastigheten Garvaren 25 i Karlskrona kommun
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-25; Angående ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av ny brygga på samfälld mark Skällenäs s:1 i
Karlskrona kommun, Blekinge län
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-01-31; Beslut avseende överklagande
av miljö- och byggnadsnämndens beslut den 7 juni 2004, att anta detaljplan för
fastigheten Lupinen 12 m fl. (Tegelgården), Karlskrona kommun, Blekinge län
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-02-02; Angående ansökan om strandskyddsdispens för plattform/brygga på fastigheten Jämjö-Torp 1:22 i Karlskrona
kommun
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-02-06; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om föreläggande enligt plan- och bygglagen
m m, fastigheten Hoboda 2:1 i Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-02-06; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om avgift för bygglov och bygganmälan,
fastigheten Torstäva 14:2 i Karlskrona kommun
(forts.)

8 mars 2006 Sid. 20(32)

§ 99 (forts.)
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-02-06; Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en ny kioskbyggnad på fastigheten Saltö 2:1
inom Saltösands badplats i Karlskrona kommun
12. Länsstyrelsen Blekinge län, yttrande 2006-02-10; Yttrande avseende PBLkommitténs slutbetänkande, Får jag lov? – Om planering och byggande
(SOU 2005:77)
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-02-13; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av permanentbostadshus på del av fastigheterna
Senoren 23:1 och 23:2 i Karlskrona kommun
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-02-13; Överklagande av byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt plan- och bygglagen, fastigheten
Nättraby 23:59 i Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-02-15; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglov för nybyggnad av
fritidshus på fastigheten Hasslö 5:215 i Karlskrona kommun
16. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2006-01-25; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 6 oktober 2005. Saken: Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m (BAB)
(Hattmakaren 11)
17. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 11, DOM 2006-02-07; Överklagande
av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 27 september 2005, dnr 505-3472
-05. Saken: föreläggande angående olägenheter av fladdermöss i bostadshus
18. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, slutligt beslut 2006-01-27; Överklagande
av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut den 3 december 2002 i ärende 521526-02. Saken: Strandskyddsdispens (Aspö 4:203, Aspö Båtklubb)
19. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 1, protokoll 2006-02-08: Överklagat
avgörande: Länsrättens i Blekinge län dom den 19 december 2005 i mål nr
1010-05. Saken: Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m m; fråga om prövningstillstånd
Prövningstillstånd meddelas ej.
(forts.)

8 mars 2006 Sid. 21(32)

§ 99 (forts.)
20. Regeringen, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, regeringsbeslut
2006-02-02; Överklagande i fråga om detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby,
Karlskrona kommun
21. Regeringsrättens underrättelse, mål nr 1545-05. Regeringsrätten har den 31
januari 2006 beslutat att inte meddela xxxxxxxxxxx prövningstillstånd i mål
om laglighetsprövning enligt kommunallagen
22. Skogsvårdsstyrelsen, Södra Götaland, beslut 2005-12-01; Biotopskyddsområde
inom fastigheten Gröngölsmåla 1:47 i Karlskrona kommun
_____

8 mars 2006 Sid. 22(32)

Sökande
Berörda grannar
Akten

4259/05

§ 100
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:121
Handlingar: Ansökan (2005-11-01), ritning, karta, yttrande från 3 st grannar
(2006-02-23, 2006-02-28, 2006-03-03), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
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.
Platsen utgörs av en platå med ängsliknande naturmark och inslag av berg i dagen,
och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Tre yttranden har
inkommit. Yttrandena påverkar ej förvaltningens bedömning.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Yrkande
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till framställningen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kurt Lindmans (v)
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Reservation
Mot detta beslut reserverar sig Kurt Lindman (v).
(forts.)

8 mars 2006 Sid. 23(32)

§ 100 (forts.)

4259/05

Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
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
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 705 ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

8 mars 2006 Sid. 24(32)

Sökande
Akten

4275/05

§ 101
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Aspö 4:336 (avst fr 4:275)
Handlingar: Ansökan (2005-11-02), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett fritidshus på platsen i beslut den 12 november 2003, § 337.
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar
som låg till grund för detta har inte förändrats.
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 avtal om användande av tillfartsväg träffas med ägaren till Aspö 4:295,
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.

8 mars 2006 Sid. 25(32)

Sökande
Akten

2079/05

§ 102
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av två enbostadshus på
fastigheten Bränteknuva 3:14
Handlingar: Ansökan (2005-05-16), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
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.
Platsen utgörs av naturmark av ängskaraktär, och ligger i anslutning till befintlig
bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg, och tillståndsbevis för
anordnande av enskild avloppsanläggning finns.
Två enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 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.

8 mars 2006 Sid. 26(32)

Sökande
Akten

4820/05

§ 103
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av stall på fastigheten Gredeby 2:11
Handlingar: Ansökan med skrivelse (2005-12-08), ritning, situationsplan, karta,
grannemedgivanden (4 st), kopia av arrendekontrakt för hagmark och betesmark,
yttrande från sökande (2006-02-13), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Vid granskningen har noterats att fastigheten är belägen inom ett område som
utgörs av en samlad bebyggelse med en sammanhållen bebyggelsestruktur som
i huvudsak består av bostadsbebyggelse. Stora delar av denna är ansluten till det
kommunala VA-nätet.
Enligt Plan och Bygglagens kap 2, §§ 1 och 2, samt kap 3, § 2 skall ny bebyggelse/verksamhet endast lokaliseras till ställen som sett ur ett allmänt perspektiv
är lämpligt och inte heller kan medföra olägenheter för omgivningen. Enligt
kommunens översiktsplan har det aktuella området utlagts som ett bebyggelseområde.
Det har noterats att sökanden själv har inhämtat de närmsta (inom cirka 100 meter)
grannarnas yttranden/medgivande. Stallets utformning för tre hästar, med undantag
av invändiga takhöjden som bör vara 2,55 meter, bedömes i sig som godtagbar. Vid
samråd med kommunens djurskyddsinspektör har synpunkter lämnats på att ”rasthagen” bör ha en minsta storlek på 5 000 kvm. En omfattning som för närvarande
inte kan uppnås på fastigheten.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökande har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Sökanden anför bland annat, att han disponerar angränsande betesmarker (som
styrks via arrendeavtal). Förvaltningen gör fortfarande bedömningen att en stallbyggnad för tre hästar och den verksamhet som hör till, medför att den inte bör
lokaliseras till den nu aktuella fastigheten.
Arbetsutskottet delar ej förvaltningens uppfattning utan föreslår nämnden att bifalla framställningen då djurskyddsinspektören har gett sitt godkännande och
kravet på rasthage nu är uppfyllt.
(forts.)

8 mars 2006 Sid. 27(32)

§ 103 (forts.)

4820/05

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas
och då det avslutats.
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

8 mars 2006 Sid. 28(32)

Sökande
Berörd granne
Akten

1519/05

§ 104
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Klyvaren
20 och 21
Handlingar: Ansökan (2005-04-06), reviderad ansökan (2006-02-02), ritning,
situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheterna Klyvaren 20 och 21 har en sammanlagd yta på 1967 kvm. Klyvaren
21 är bebyggd med ett enbostadshus, Klyvaren 20 är obebyggd. Ansökan gäller att
ändra fastighetsindelningen så att en lämplig tomt för nybyggnation av ett enbostadshus erhålls, samtidigt som det befintliga huset får en lagom stor tomt. Det nya husets
utformning är noggrant redovisad i ansökan.
Enligt gällande detaljplan får tomt inte bildas med mindre areal än 800 kvm. Vidare
får högst 1/5 av respektive tomt bebyggas, varav sammanlagda ytan för uthus får vara
högst 40 kvm.
Enligt förslaget får det befintliga huset en tomt på cirka 850 kvm och det nya husets
tomt blir ca 1100 kvm. Det befintliga huset, såväl som en nybyggnation i huvudsak
enligt illustrationen, blir planenliga på de föreslagna tomterna.
Kraven i 3 kap plan- och bygglagen (PBL) ska också vara uppfyllda. Här ställs bland
annat krav på byggnaders placering och utformning.
Den föreslagna nya avstyckningen sluttar ganska påtagligt uppåt mot grannfastigheten i öster (Klyvaren 15). Den tänkta byggnaden består av två sammanhängande
huskroppar varav den ena är belägen i sluttningen som suterränghus. Den andra huskroppen är placerad på tomtens högsta nivå i sydost, i omedelbar anslutning till grannbyggnaden med tillhörande uteplats. All utsikt från grannens hus och uteplats åt väster
skulle helt försvinna, och grannens sol- och ljusinfall från detta väderstreck skulle
mycket starkt inskränkas. Vidare är fönstersättningen i det föreslagna huset sådan, att
grannen genom ett stort fönsterparti skulle få total insyn på sin uteplats.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Grannen på Klyvaren 15 motsätter
sig förslaget på grund av de förhållanden som beskrivs ovan.
(forts.)

8 mars 2006 Sid. 29(32)

§ 104 (forts.)

1519/05

Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de inte medför
betydande olägenheter för omgivningen. Enligt flera rättsfall, bl a RÅ 1991 ref. 46,
framgår att byggrätten inte får begränsas så att den tillåtna byggnadsytan eller byggadshöjden blir mindre än som följer av detaljplanen, för att betydande olägenheter
för grannen ska undvikas. Däremot framgår av samma rättsfall att krav kan ställas
på placeringen av byggnaden på tomten för att beakta en grannes intresse, om byggrätten fortfarande kan utnyttjas fullt.
Den bedömningen får göras, att det är möjligt att fullt utnyttja byggrätten på den
nya avstyckningen även med en annan placering och utformning av byggnaden, där
den i sin helhet placeras på en lägre nivå på tomten, så att olägenheterna för grannen
inte blir lika betydande som i det aktuella förslaget.
Ansökan får anses strida mot kravet i 3 kap 2 § PBL om att byggnader ska placeras
och utformas så att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
--Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Efter samråd
med sökanden har ansökan reviderats såväl vad gäller byggnadens placering som
dess utformning. Grannens synpunkter får anses vara tillgodosedda i det reviderade
förslaget, varför det nu bedöms uppfylla kraven i 3 kap 2 § PBL.
Det skall påpekas att det illustrerade garaget strider mot gällande detaljplan såväl
vad gäller byggnadsyta som avstånd till tomtgränser. Det illustrerade bostadshuset
stämmer överens med detaljplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med den
föreslagna placeringen och utformningen med villkor:
att utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att garagets storlek, utformning och placering ska stämma överens med gällande
detaljplan, vilket avgörs vid bygglovprövningen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

8 mars 2006 Sid. 30(32)

Sökande
Akten

4061/05

§ 105
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Småsnäppan 1
Handlingar: Ansökan (2005-10-14), foton, situationsplan, karta, fullmakt,
yttrande från sökande genom ombud (2006-03-02), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____

8 mars 2006 Sid. 31(32)

§ 106
Informationer
Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om pågående rekrytering vid
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Miljöchef Kennet Gyllensting informerar om fågelinfluensan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____

8 mars 2006 Sid. 32(32)

§ 107
Övriga frågor
Ordföranden upplyser om att miljöbokslutet kommer att redovisas vid nämndens
sammanträde i april eller eventuellt maj.
Magnus Manhammar (s) ger information om miljöpriset 2006. Miljöpriset är planerat
att utdelas vid nämndens sammanträde i maj. Förslag på lämpliga kandidater emotses
till miljökommittén som består av Magnus Manhammar (s), Gert Olsson (s), Magnus
Larsson (c) samt miljöchef Kenneth Gyllensting.
Magnus Manhammar (s) informerar även om föreläsningen ”Gröna rum som
Hälsokälla”. Föreläsningen kommer att äga rum den 21 mars 2006 på Konserthuset,
Karlskrona kl. 13.15 – 16.15 och behandlar vad naturen och trädgården betyder för
oss människor, särskilt när vi befinner oss i kris, blivit sjuka eller gamla och är
beroende av vård.
_____

12 april 2006 Sid. 1(31)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 april 2006
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148
_____

Detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Senoren 33:1 och 32:1 i Karlskrona kommun
Avstyckning från Grönadal 14:20
Budgetuppföljning per februari 2006
Måldokument för samhällsbyggnadsförvaltningen
Svar på medborgarförslag angående lokalisering av ett eventuellt nytt stadsbibliotek/
kulturhus
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten Axel 1
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Sturkö-Bredavik 24:4
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Hälleviksäng 1:11
Rivningsanmälan för befintligt fritidshus samt bygglov och strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Mjövik 3:40
Olovligt uppförande av inglasad altan på fastigheten Saleboda 1:161
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av isverk, tillfällig åtgärd, fastigheten Saltö 2:1
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Senoren 23:2 och
del av 23:1
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Småsnäppan 1
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 6:21
Informationer
Bygglov för tillfällig åtgärd, café-verksamhet, fastigheten Karlskrona 4:5. Extraärende
Bygglov för tillfällig åtgärd – uppförande av uteservering (Sjökrog), fastigheten
Karlskrona 4:5. Extraärende
Övriga frågor
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
12 april 2006, kl. 08.30–12.05.
Beslutsammanträde kl. 11.45 – 12.05.

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Gerthie Olsson (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s) från kl 09.35
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Bengt-Åke Persson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman (v)
Chatarina Holmberg (s)
Per-Gunnar Holgersson (s) till kl. 09.35
Per-Gunnar Holgersson (s) från kl. 09.35
Eva Öman (s)
Erik Gisslén (m)
Henrik Larsen (m)
Jerry Hansson (fp)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Cecilia Åkesson, (c)
Tommy Rönn (v) till kl. 11.45

Tjänstemän

Kenneth Gyllensting, t f förvaltningschef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Anna Olausson, planarkitekt
Ola Swärdh, planarkitekt
Kajsa Lind, bygglovarkitekt
Lars Löwenadler, bygglovhandläggare
Claes-Åke Kindlund, stadsarkitekt
Tommy Sandin, tekniska förvaltningen
Jan-Anders Glantz, tekniska förvaltningen
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten
Eva Franzén-Bergstrand, miljöinformatör
Håkan Aronsson, sekreterare
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Bengt-Åke Persson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 19 april 2006
kl. 16.30.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Håkan Aronsson

Sekreterare

……………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Bengt-Åke Persson

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Håkan Aronsson
Håkan Aronsson
Sekreterare

§§ 127 – 148

20 april 2006

Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

anslagits på
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2138/05

§ 127
Detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 27 januari t o m den 24
februari 2006.
Detaljplanen avser fastigheten Kronärtskockan 4 som i gällande detaljplan får
bebyggas med bostäder i ett våningsplan och inreda vind. Fastigheten Kronärtskockan
4 är bebyggd med ett bostadshus från slutet av 1700-talet. Cirka halva fastigheten är
belagd med bestämmelsen Mark får inte bebyggas. Fastighetsägaren har önskemål om
att dela befintlig fastighet i flera mindre fastigheter för bostadsändamål.
Planområdet ligger i södra delen av Lyckeby med Köpingevägen på fastighetens östra
sida och Gillevägen på dess västra sida. Mot norr angränsar Kronärtskockan 4 mot
bostadsfastigheterna Kronärtskockan 3 och Kronärtskockan 5. Planområdet omfattar
cirka 3850 kvm.
Fastigheten Kronärtskockan 4 ägs av privat fastighetsägare.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplanen för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun, ställs ut för
allmän granskning.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3882/05

§ 128
Detaljplan för del av Senoren 33:1 och 32:1 i Karlskrona Kommun,
Blekinge län
Till miljö och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om detaljplaneläggning
av rubricerade fastigheter. Fastigheterna är belägna intill varandra på sydvästra
delen av Senoren.
Miljö- och byggnadsnämnden avstyrkte år 2001 en ansökan om detaljplaneläggning
inom fastigheten Senoren 33:1. Nämndens tidigare avstyrkan grundades i att exploateringsintresset i området bedömdes stå i konflikt med natur- och kulturintressen, att
vägnätet bedömdes ha dålig standard samt att förslaget saknade stöd i kommunens
fördjupade översiktsplan för skärgård från 1999. I dåvarande ansökan framgick
önskemål om att bebygga fastigheten med ett 25- tal villor.
Den nu aktuella förfråga redogör inte för hur stor bebyggelse man önskar pröva,
men den aktuella markarealen är ungefär dubbelt så stor som den tidigare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att den utökade förfrågan gör ärendet mer
lätthanterat, utan snarare förstärker de skäl som låg till grund för nämndens tidigare
avslag. Den fördjupade översiktsplanen för skärgården redovisar att ny bebyggelse
endast bör tillkomma med varsamma kompletteringar av befintliga bybildningar på
Senoren. Den aktuella förfrågan är därför inte överensstämmande med intentionerna
i den fördjupade översiktsplanen.
Planarkitekt Ola Svärd föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som anförts avslå ansökan om detaljplaneläggning för del
av fastigheterna Senoren 33:1 och 32:1.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Lantmäterimyndigheten
Akten

1402/06

§ 129
Avstyckning av Grönadal 14:20
Handlingar: Begäran om samråd, ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten om att få dela fastigheten i två
lotter. Lantmäterimyndigheten önskar få miljö- och byggnadsnämndens yttrande i
frågan.
Fastigheten Grönadal 14:20 har en yta på 3 064 kvm. Enligt gällande detaljplan får
tomter inte ges mindre än 2 000 kvm. Om särskilda omständighet föranleder får ytan
göras mindre, dock minst 1 500 kvm.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det föreligger särskilda omständigheter
som ger anledning att nu sänka den nedre gränsen ytterligare och tillåta två tomter som
ligger på gränsen till 1 500 kvm.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) yrkar på återremis för att utröna om det finns särskilda
omständigheter till delning av fastigheten.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran Svenssons
(m) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Carl-Göran Svenssons (m)
yrkande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återemittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för vidare utredning.
_____
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Kommunstyrelsen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1709/06

§ 130
Budgetuppföljning per februari 2006
Enligt direktiv från kommunstyrelsen skall nämnderna lämna budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per februari månads utgång.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per februari 2006.
Förvaltningen meddelar att för närvarande kan inga avvikelser prognostiseras inom
förvaltningens verksamhetsområden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning med resultatprognos per den 28 februari enligt
bilagda handlingar
att uppdra åt förvaltningens verksamhetsansvariga att noga följa utvecklingen av
det ekonomiska resultatet.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

1560/06

§ 131
Måldokument för samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden har den 20 augusti 2003 beslutat att anta måldokument för samhällsbyggnadsförvaltningen för 2003-2006.
Revisionen har i sin granskning påpekat att de angivna målsättningarna är
inriktningsmål och att det saknas mätbara resultatmål. Förvaltningen har mot
bakgrund av att verksamhetens karaktär är övervägande myndighetsutövning sett
svårigheter att utarbeta mer detaljerade målformuleringar. Uppföljning av resultat
och kvalitet för verksamheterna bygglov, bostadsanpassning och detaljplaner sker
genom jämförelse inom ramen för pågående femkommunsamarbete.
Inför översyn av gällande verksamhetsmål skall revisionens synpunkter om mätbara
resultatmål beaktas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsmål
för perioden 2007-2010.
_____
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Kommunfullmäktige (Ks 2005.629)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

727/06

§ 132
Svar på medborgarförslag angående lokalisering av ett eventuellt nytt
stadsbibliotek/kulturhus
Ett medborgarförslag föreligger om att ett nytt eventuellt stadsbibliotek/kulturhus
lokaliseras till området Kungsmarken - Gullberna station - Gullberna, samt att
kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta detaljplan för detsamma samt att denna
detaljplan skall, förutom plan för rubricerad byggnad
på lämplig tomt, redovisa läge för ny tillfart österifrån till Kungsmarken –
Mariebergsområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 mars 2006 lämnat förslag till yttrande
och anför bland annat:
I kommunens översiktsplan, antagen 2002, anges: ”Ett levande centrum är betydelsefullt för Karlskronas attraktivitet och är ett konkurrensmedel i kommunens
tillväxt”. Ett kulturhus/bibliotek måste uppfylla höga krav på tillgänglighet för
alla färdsätt från tätortens, kommunens och regionens alla delar trots att det ligger
geografiskt ocentralt. 11 000 personer bor på Trossö, vilket utgör kommunens största
befolkningskoncentration. Samtliga buss- tåglinjer har hållplats på Trossö. Möjligheter att gå och cykla samt åka kollektivt ökar tillgängligheten till Trossö för alla,
minskar behovet att använda bil samt ge utrymme för de transporter som är nödvändiga att utföra med bil.
I översiktsplanen framgår att förbättringar fodras för trafikapparaten kring Vedebylund, Gullberna och Kungsmarken. Tidigare föreslaget stationsläge vid Gullberna
bedöms fortfarande som intressant. Verkökrysset bör byggas om till planskild
cirkulationsplats.
Förvaltningen föreslår att ett eventuellt nytt stadsbibliotek/kulturhus bör ligga på
Trossö, samt att ambitionen är att på sikt förbättra tvärförbindelserna över Österledenjärnvägsspåren inom området Vedebylund, Gullberna och Kungsmarken.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) yrkar att följande läggs till miljö- och byggnadsnämndens
svar på medborgarförslaget: att ambitionen är att utveckla den offentliga servicen i
Kungsmarken/ Gullberna- området på samma villkor som i övriga kommundelar.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
att följande tillägg infogas:
att ambitionen är att utveckla den offentliga servicen i Kungsmarken/ Gullbernaområdet på samma villkor som i övriga kommundelar.
_____
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§ 133
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bilaga A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 134
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bilaga A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 135
Meddelanden
1. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-02-20; Dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 11 § miljöbalken för dämning m m
av dike i samband med anläggande av våtmark/bevattningsdamm på fastigheten Färmanstorp 4:1 i Karlskrona kommun
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-02-20; Ansökan om strandskyddsdispens för flyttning av befintlig sjöbod på fastigheten Hasslö 2:69 i Karlskrona
kommun
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-02-22; Tillstånd enligt 7 kap 28 a §
miljöbalken att anlägga bl a fjärrvärmekulvert och vattenledning inom Natura
2000-området Vämöparken i Karlskrona kommun
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-02-28; Statsbidrag till kalkning av sjöar
och vattendrag under budgetåret 2006 i Karlskrona kommun
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-03-02; Beslut om godkännande av
Verksamhetsrapport gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Informationstavla, natur och kultur, kuststräckan Torhamn:Kristianopel”
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-03-02; Beslut om godkännande av
Verksamhetsrapport gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Lyckåleden”
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-03-02;Beslut om godkännande av
Verksamhetsrapport gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Sutaremåla gamla
kvarnområde”
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-03-02; Beslut om godkännande av
Verksamhetsrapport gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Wämöleden”
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-03-02; Beslut om godkännande av
Verksamhetsrapport gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Natur- och
kulturmiljö längs den enskilda vägen K 14”
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-03-02; Beslut om godkännande av
Verksamhetsrapport gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Strövstigar i
skärgården – delprojekt Inlängan”
(forts.)

12 april 2006 Sid. 13(31)

§ 135 (forts.)
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-03-02; Beslut om godkännande av
Verksamhetsrapport gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Strövstigar i
skärgården – delprojekt Långören”
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-03-02; Beslut om godkännande av
Verksamhetsrapport gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Strövstigar i
Skärgården – delprojekt Stenshamn-Utlängan
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-03-02; Beslut om godkännande av
Verksamhetsrapport gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Strövstigar i
Skärgården – delprojekt Ungskär”
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-03-09; Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus m m på fastigheten Sandhamn 3:4,
Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-03-14; Överklagande av byggnadsnämndens beslut Sextanten 2
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-03-16; Ansökan om tillstånd för
uppförande av enbostadshus och garage på fastigheten Möcklö 3:9 i Karlskrona
kommun
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-03-16; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten Verkö 3:1 i
Karlskrona kommun
18. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2006-02-20; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 11 oktober 2005. Saken Bygglov enligt planoch bygglagen (1987:10, PBL) (Färmanstorp 1:8)
19. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2006-02-20; Sökande: Miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun. Motpart: Svensk Metallkonst AB. Saken:
Ansökan om tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen (1987:10) (PBL)
20. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2006-02-20; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 8 juni 2005. Saken: Förhandsbesked enligt planoch bygglagen (1987:10 PBL) (Senoren 9:11)
21. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2006-03-06; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 8 september 2005. Saken: Förhandsbesked enligt
plan- och bygglagen (1987:10. PBL) (Del av fastigheten Emmeryd 8:7)
(forts)
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§ 135 (forts.)
22. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2006-03-09; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 8 december 2005. Saken: Bostadsanpassningsbidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag m m (1992:1574, BAB)
(Dahlian 1)
23. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2006-03-16; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 8 december 2005. Saken: Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m BAB.
Munspelet 5.
24. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2006-03-16; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 31 maj 2005. Saken: Förhandsbesked
avseende nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Lösen 1:38 i Lyckeby,
Karlskrona kommun. (Lösen 1:38)
25. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 2, protokoll 2006-03-06: Överklagat
avgörande: Länsrättens i Blekinge län dom den 12 december 2005 i mål nr 625-05.
Saken: Prövningstillstånd i mål om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen
(1987:10). Prövningstillstånd meddelas ej.
26. Regeringen, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, regeringsbeslut 2006-0302; Överklagande i fråga om upphävande av strandskydd inom område som avses
ingå i detaljplan för Aspö 5:68 m fl. (Aspö Mad samt området kring färjeläget),
Karlskrona kommun
27. Regeringsrättens underrättelse, mål nr 897-05. Regeringsrätten har den 3 mars
2006 beslutat att inte meddela xxxxxxxxx prövningstillstånd i mål om
förhandsbesked enligt plan- och bygglagen.
28. Regeringsrättens underrättelse, mål nr 3383-05. Regeringsrätten har den 7 mars
2006 beslutat att inte meddela xxxxxxxxx, m fl prövningstillstånd i mål om
bygglov.
29. Jordbruksverket, beslut 2006-02-27; Behörighet för att använda bekämpningsmedel i stormskadad skog i södra Sverige.
30. Djurskyddsmyndigheten, beslut 2006-03-04; Stallavlivning av fjäderfä med
koldioxid. xxxxxx, Bränteknuva.
31. Karlshamns kommun, meddelande om antagandebeslut enligt 5 kap. 30 § planoch bygglagen PBL. Detaljplan för del av fastigheterna Frostenstorp 4:3 och 4:81
m fl, Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län.
_____
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Sökande
Berörda fastighetsägare
Akten

702/06

§ 136
Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten Axel 1
Handlingar: Ansökan (2006-01-31), ritningar, situationsplan, yttranden från berörda
fastighetsägare (6 st), yttrande från övriga (1 st), yttranden från sökande (2006-03-21),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Den föreslagna nybyggnaden upptar en byggnadsyta på 2770 kvm och har en
bruttoarea på ca 8900 kvm. Byggnaden är i 4 våningar och inrymmer 150 hotellrum.
Anläggningen inrymmer ett större konferensrum för 250 personer, samt ett antal
sammanträdesrum och grupprum av varierande storlek. Vidare finns restauranglokal
för 200 personer samt pub och spaanläggning. Dessa lokaler nås av allmänheten direkt
utifrån.
På fastigheten finns 53 parkeringsplatser, vilka tillsammans med 74 platser på nyanlagd
parkering söder om Östersjöhallen tillgodoser p-platsbehovet för anläggningen.
Hotellet är utformat med två parallella huskroppar förbundna av en mellandel som
innehåller konferens och administration, samt ut mot Borgmästarefjärden en stor,
inglasad gård.
Byggnadskroppen österut, mot Fisktorget, har putsad fasad med traditionell utformning
och ger en stadsmässig inramning av platsbildningen. Den parallella byggnadskroppen
västerut har en friare utformning med fasad i glas och varmförzinkad fartygsplåt, som
till sin karaktär är tänkt att samspela med Östersjöhallen. Den har fått sin orientering
för att i största möjliga utsträckning bevara utblickarna mot fjärden. En stor del av
byggrätten i fyra våningar längs Skeppsgossegatan har av denna anledning lämnats
outnyttjad.
Det valda sättet att utforma hotellet med största möjliga hänsynstagande till omgivningen, har medfört att förslaget i ett par avseenden avviker från gällande detaljplan.
Den västra byggnadskroppen tar till en mindre del i anspråk dels mark som endast får
bebyggas med terrass, dels mark som inte får bebyggas, prickmark. Detta bedöms vara
sådana mindre avvikelser som överensstämmer med planens syfte, och som kan medges av miljö- och byggnadsnämnden.
Vidare har till viss del den västra huskroppen respektive den inglasade gården en
formell byggnadshöjd som med 4.4 m respektive 5.5 m överskrider tillåten byggnadshöjd enligt detaljplanen. Även denna avvikelse får anses stå i överensstämmelse med
detaljplanens syfte, då bakomliggande fastigheter inte i praktiken påverkas negativt,
utan får vyn över fjärden betydligt mindre skymd än om planens byggrätt längs
Skeppsgossegatan utnyttjades fullt ut. Det absoluta talet för överskridandet gör det
emellertid tveksamt om detta i formell mening kan anses vara en mindre avvikelse.
(forts.)
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§ 136 (forts.)
702/06
Berörda fastighetsägare samt Hyresgästföreningen har genom underrättelse getts
möjlighet att yttra sig över ansökan, med anledning av att förslaget innebär viss
avvikelse från gällande detaljplan. Övriga berörda har getts möjlighet att yttra sig
genom att en kungörelse om ansökan har varit anslagen på kommunens anslagstavla,
samt införd i lokalpressen den 10 februari 2006.
Skrivelser med synpunkter har inkommit från sex av ägarna till de berörda
fastigheterna: Clerk 25 och 26, Clerk 28, Odin 1, Odin 4 och 5, Odin 7, vars skrivelse
också genom fullmakt gäller för Odin 26.
En skrivelse har inkommit från en person bosatt på Hästö, vilken inte bedöms vara
sakägare i bygglovärendet.
Sammanfattning av de inkomna synpunkter som kan anses vara relevanta i
bygglovärendet, med kommentarer:
- Byggnaden tar till viss del i anspråk dels mark som endast får bebyggas med terrass,
dels mark som inte får bebyggas, prickmark. Detta bedöms vara sådana mindre
avvikelser som överensstämmer med planens syfte, och som kan medges av miljö- och
byggnadsnämnden.
- Fläktrummen överskrider tillåten byggnadshöjd med 3 – 3.5 m. Denna synpunkt
stämmer inte, fläktrummen inryms innanför begränsningslinjen för den tillåtna,
formella byggnadshöjden.
- Viss del av den västra byggnadsdelen samt av den uppglasade mellandelen
överskrider högsta tillåtna byggnadshöjd enligt gällande detaljplan. Högsta tillåtna
formella byggnadshöjd överskrids i viss omfattning med 4.4 respektive 5.5 m. Detta
får anses stå i överensstämmelse med detaljplanens syfte, då bakomliggande
fastigheter inte i praktiken påverkas negativt av avvikelsen. Det bedöms dock vara
tveksamt om det absoluta talet för överskridandet kan anses vara en mindre avvikelse i
formell mening.
- Fastigheten är överexploaterad med 1500 kvm. Denna synpunkt stämmer inte, tillåten
exploateringgrad enligt detaljplanen, våningsyta per fastighetsarea= 1.48, överskrids
inte.
- P-platsbehovet är inte tillgodosett. Denna synpunkt stämmer inte, p-platsbehovet
tillgodoses i enlighet med intentionerna i detaljplanen med tillhörande
genomförandebeskrivning, med p-platser dels på fastigheten, dels på den planlagda
parkeringen söder om Östersjöhallen.
Övriga synpunkter som framförs i skrivelserna kan inte anses ha relevans vad gäller
sakfrågan i bygglovärendet, nämligen den avvikelse från detaljplanen som föranlett att
sakägarna getts möjlighet att yttra sig.
(forts.)
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§ 136 (forts.)
702/06
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över de inkomna granneskrivelserna, och har
inkommit med en skrivelse där synpunkterna bemöts och kommenteras.
Sökanden har också getts möjlighet att yttra sig över förvaltningens förslag till beslut,
och har inkommit med en skrivelse angående detta.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår ansökan.
Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår nytt beslutsförslag
Efter den redovisning som gjorts av den gällande detaljplanens handläggning och med
de byggrätter som den ger, finner nämnden att själva sakfrågan om lokaliseringen av
hotellet till kvarteret Axel är avgjord. Skälen till detta är att Regeringen har prövat
planens legalitet bland annat med hänsyn till såväl berörda grannars/sakägare som
världsarvets intressen. Regeringen har alltså fastlagt att planen och dess byggrätter och
de underliggande bedömningar som kommunen gjort under planprocessen har
tillskapats helt i enlighet med kraven i Plan och bygglagen och dess intentioner.
Vad gäller den redovisning som samhällsbyggnadsförvaltningen gjort om avstegens
omfattning från den gällande detaljplanen finnes intet att ifrågasätta, dock gör nämnden
en annan bedömning vad gäller graden av avvikelse som nämnden anser vara mindre
och också förenlig med planens syfte. Skälen till detta är, att nämnden anser att sett i
relation till byggnadens totala volym, är avvikelserna både vad gäller höjden och
byggandet på mark som ej får bebyggas ( som endast är cirka 9%) att anse som ringa.
Det är inte ovanligt att det framkommer mindre avvikelser från gällande detaljplan i
samband med att bygglov beviljas av miljö- och byggnadsnämnden. Utöver detta kan
även anföras att med det nu aktuella förslaget (där planens byggrätter inte nyttjas fullt
ut) fås nu utblickar mot Borgmästarefjärden från Chapmansplan som är tilltalande.
Nämndens sammantagna bedömning blir därför, att även om förslaget till vissa mindre
delar strider mot gällande detaljplan, är det nu aktuella förslaget att föredraga då det på
ett bättre sätt bland annat tillvaratager bakomliggande fastigheters synpunkter/kritik på
att få utblickarna mot Borgmästarefjärden tillgodosedda. Miljö- och byggnadsnämnden
föreslås därför besluta att bevilja det sökta bygglovet med de redovisade avvikelserna,
då dessa är att anse som mindre och förenliga med planens syfte, varvid sedvanliga
föreskrifter skall beaktas.
Yrkande
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar bifall till
ordförandens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot nämndens beslutsförslag och finner att nämnden beslutar bevilja bygglovet.
Reservation
Mot detta beslut reserverar sig Kurt Lindman (v).
(forts.)
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§ 136 (forts.)

702/06

Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att medge avvikelserna från gällande detaljplan, då dessa bedöms vara mindre
avvikelser förenliga med planens syfte, samt beviljar bygglov varvid föreskrives:
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en beskrivning
av projektets art och omfattning lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 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.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

3986/05

§ 137
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Sturkö-Bredavik 24:4
Handlingar: Ansökan (2005-10-07), ritning, situationsplan, karta, yttrande från sökande
(2006-03-31), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens andra kapitel 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 plan- och bygglagens tredje kapitel ska byggnader placeras på ett sätt som är
lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen. Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse invid väg 738 och bedöms
sakna allmänt intresse.
Miljöavdelningen anser att nytt tillstånd till enskilt avlopp ej kan beviljas. Bakgrunden
till detta är att fastigheten ligger inom förtätat område, inom vilket såväl avlopp, som
vattenförsörjning lösts med enskilda anläggningar. Enskilda avloppsanläggningar har
endast berättigande i utpräglad glesbygd där tillräckliga skyddsavstånd kan uppnås.
Miljöavdelningen anser att det är nödvändigt att bibehålla nuvarande oexploaterade
ytor som buffertzoner. Nya tillstånd till enskilda avlopp kan därför inte medges. Endast
när förutsättningarna för gemensamt avlopp (kommunalt eller likvärdigt) är uppfyllda
bör tomten kunna bebyggas.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden lämnar negativt
förhandsbesked. Sökande har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Detta
har sökande utnyttjat. Sökandens avsikt är att ordna ett gemensamhetsavlopp. Avloppet
kommer att dimensioneras för tre hushåll.
Yrkanden
Thomas Åberg (s) och Magnus Larsson (c) yrkar att ärendet återremitteras till
förvaltningen för utredning av avloppsfrågan.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot återremiss och finner att
nämnden beslutar återremittera ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av VA-situationen.
_____
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Sökande
Akten

1136/06

§ 138
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Hälleviksäng 1:11
Handlingar: Ansökan (2006-03-06), ritning, situationsplan, karta, tillstånd till
avlopp, grannemedgivanden (4 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen inom ett mindre bebyggelseområde för vilket plan och
bygglagens generella regler gäller. Utöver detta har noterats att förordnande jämlikt
Miljöbalken bestämmelser i 7 kapitel 17 §.
Vid granskning har noterats att det på den redan etablerade fastigheten, som ligger mer
än 100 meter från stranden har bygglov givits 2004-01-09 på delegation för en om- och
tillbyggnad. Sökanden inkommer nu med en bygglovsansökan avseende ett helt nytt
hus dock i princip lika den byggnad som man kunnat bygga med stöd av
tillbyggnadslovet 2004.
Utöver vad som tidigare varit känt har nu konstaterats att gränsen för strandskyddet går
omedelbart väster om den ianspråktagna fastigheten och inte öster om, varför
nämndens beslut krävs.
Grannemedgivande har inkommit ifrån samtliga berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens då den aktuella tomten/fastigheten är mindre än 3 000
kvm och redan är ianspråktagen för bebyggelse i sin helhet
att bevilja bygglov för den sökta ersättningsbyggnaden.
_____
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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Sökande
Berörd granne
Akten

621/06

§ 139
Rivningsanmälan för befintligt fritidshus samt bygglov och strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Mjövik 3:40
Handlingar: Ansökan (2006-01-26), ritning, situationsplan, karta, yttrande från granne
(2006-03-20), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller uppförande av ett 1½ plans fritidshus på 53 kvm. Fastigheten utgörs av
en avstyckad tomt med ett mindre fritidshus av mycket enkel karaktär samt en mindre
gäststuga. Det äldre fritidshuset kommer att rivas och ersättas med det som ansökan
avser. Byggnaden är placerad ca 85 meter från Östersjön. Fastigheten skall anslutas till
det kommunala avloppsnätet som är under uppbyggnad i området. Fastigheten ligger
utom detaljplanelagt område.
På platsen gäller strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap 16 § i miljöbalken.
Fastigheten har en yta som understiger 3 000 kvm varför frågan om
strandskyddsdispens skall behandlas av miljö- och byggnadsnämnden.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 § Miljöbalken för uppförande av
fritidshus varvid föreskrives att som tomt får den avstyckade fastigheten tas i anspråk
samt
att bevilja bygglov med villkor:
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutats,
att anslutning ska göras till kommunalt VA. Före byggstart ska ett skriftligt avtal om
att ansluta till den allmänna avloppsanläggningen ha tecknats med huvudmannen för
Karlskrona kommuns allmänna VA-anläggning, vilket ska föreligga senast vid
byggsamrådet; ingen form av enskilt avlopp kan påräknas.
_____
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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Fastighetsägaren
Akten

2889/01

§ 140
Olovligt uppförande av inglasad altan på fastigheten Saleboda 1:161
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 juni 2003, § 182 att förelägga ägaren
till fastigheten Saleboda 1:161 vid ett vite av 20 000 kronor att senast två månader efter
delfåendet av beslutet riva den inglasade altan som uppförts utan bygglov.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som beslöt att ej ändra miljö- och byggnadsnämndens beslut. Länsstyrelsens beslut överklagades till länsrätten som den 13
december 2004 fastställde länsstyrelsens beslut. Härvid gjordes förtydligandet att
byggnaden efter vidtagen rättelse inte ska strida mot gällande bygglov och bestämmelserna i 8 kap 4 § plan- och bygglagen. Här sägs bland annat att ett skärmtak på
högst 12 kvm får byggas över en uteplats och att denna får kringgärdas av plank utan
att bygglov behöver sökas.
Vid besök på plats den 8 mars 2006 konstaterades att taket över uteplatsen delvis hade
demonterats så att det nu endast omfattar en yta på 12 kvm. Vidare hade fönster och
dörrar demonterats i sådan omfattning att det inte längre finns en tät klimatskärm
mellan uteplats och omgivning.
Den bedömningen få göras att det som återstår av uteplatsen är av en sådan beskaffenhet att det uppfyller kraven på bygglovbefriande åtgärder enligt 8 kap 4 § 1:a stycket
punkt 2 och 3 varför den olovligt utförda byggnationen är undanröjd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ärendet avskrivs då den olovligt utförda byggnationen är undanröjd.
_____
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Sökande
Akten

1219/06

§141
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av isverk, tillfällig åtgärd, fastigheten
Saltö 2:1
Handlingar: Ansökan (2006-03-10), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Byggnaden blir belägen på mark som ej få bebyggas, prickmark, och som endast får
användas vid hamntrafik. Förslaget strider mot gällande detaljplan varför permanent
bygglov ej kan beviljas.
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd.
Ny detaljplan som tillåter den sökta åtgärden väntas inom kort bli antagen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i sex månader från
beslutsdatum varvid förskrives:
att utsättning skall ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att färgsättning skall ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutas.
_____
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Sökande
Akten

4470/05

§142
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Senoren
23:2 och del av 23:1
Handlingar: Ansökan (2005-11-21), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivande,
beslut från länsstyrelsen, yttranden från sökande, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens andra kapitel 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 plan- och bygglagens tredje kapitel ska byggnader placeras på ett sätt som är
lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen.
Platsen utgör en lucka i befintlig bebyggelse invid väg 740 och bedöms sakna allmänt
intresse.
Miljöavdelningen anser att nytt tillstånd till enskilt avlopp ej kan beviljas. Bakgrunden
till detta är att fastigheten ligger inom förtätat område, inom vilket såväl avlopp, som
vattenförsörjning lösts med enskilda anläggningar. Enskilda avloppsanläggningar har
endast berättigande i utpräglad glesbygd där tillräckliga skyddsavstånd kan uppnås.
Miljöavdelningen anser att det är nödvändigt att bibehålla nuvarande oexploaterade
ytor som buffertzoner. Nya tillstånd till enskilda avlopp kan därför inte medges. Endast
när förutsättningarna för gemensamt avlopp (kommunalt eller likvärdigt) är uppfyllda
bör tomten kunna bebyggas.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden lämnar negativt
förhandsbesked. Sökande har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Yrkanden
Thomas Åberg (s) och Magnus Larsson (c) yrkar på återremiss för utredande om
sökanden kan uppvisa en godtagbar avloppslösning.
(forts.)
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§ 142 (forts.)

4470/05

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras
och finner att nämnden beslutar återremittera ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av VA-situationen.
_____
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Sökande
Akten

4061/05

§ 143
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Småsnäppan 1
Handlingar: Ansökan (2005-10-14), ritning, situationsplan, karta, fullmakt,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Tidigare beslut: 8 mars 2006, § 105 (Au-besök)
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens andra kapitel sägs att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade. 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.
På platsen i sin helhet gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalkens 7 kap 12 -16
§§.
På denna del av Ringö finns ingen bostadsbebyggelse väster om Ringövägen, inom
strandskyddsområdet. Marken kan inte bedömas vara privatiserad och något särskild
skäl att bryta den obebyggda strandlinjen kan inte anses föreligga.
Förslaget bryter helt mot det befintliga bebyggelsemönstret inom norra delen av Ringö
och kan inte anses vara en naturlig komplettering. Enligt förvaltningen bedöms den
föreslagna byggnaden vara olämplig på platsen.
Arbetsutskottet har den 7 april 2006 företagit syn på platsen och delar förvaltningens
uppfattning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och
bygglagens kap 2 om att markområden skall användas för de ändamål vilka de är mest
lämpade.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

4376/05

§ 144
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 6:21
Handlingar: Ansökan (2005-11-09), ritningar, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2006-04-05), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller.
I plan- och bygglagens andra kapitel 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 plan- och bygglagens tredje kapitel ska byggnader placeras på ett sätt som är
lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalkens 7 kapitel 13, 14 och 16
§§.
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § i naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken kapitel 4. Enligt miljöbalken
4 kap 4 § ligger platsen inom det kust- och skärgårdsområde där fritidshus endast får
tillkomma som kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper.
Platsen utgörs av orörd naturmark med träd- och buskvegetation och är
allemansrättsligt tillgänglig. Ingen bebyggelse finns i anslutning till platsen närmaste
byggnad ligger på drygt 150 m avstånd. En byggnad på plats utgör inte någon naturlig
komplettering och skulle strida mot vad som sägs i plan- och bygglagens 2 kap 1 § och
4 kap 4 §.
Med hänvisning till ovan anförda föreslår förvaltningen att nämnden lämnar negativt
förhandsbesked. Sökanden har haft möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan och
bygglagens kap 2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är
mest lämpade och vad som sägs i miljöbalken kap 4 om lokalisering av fritidshus i
kust- och skärgårdsområdet.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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§ 145
Informationer
•

Utredningschef Tommy Sandin, tekniska förvaltningen, informerar om
Karlskrona Stadsmiljöprogram 2006.

•

Projekteringschef Jan-Anders Glantz, tekniska förvaltningen, informerar om
TRAST-projektet, Trafikstrategi för en Attraktiv Stad – Pilotstudie Karlskrona.

•

Miljöchef Kenneth Gyllensting informerar om det pågående ärendet om
fladdermöss.

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

12 april 2006 Sid. 29(31)

Sökande
Uteserveringshandläggaren
Akten

3716/05

§ 146
Bygglov för tillfällig åtgärd, fastigheten Karlskrona 4:5
Handlingar: Ansökan (2005-09-22), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller tillfällig uppställning på Fisktorget av en flyttbar paviljong med
iglooliknande utformning avsedd för caféverksamhet. Byggnaden skall placeras på
samma plats som i tidigare beviljade lov.
Enligt gällande detaljplan utgörs marken av allmän platsmark som inte får bebyggas.
Den föreslagna bebyggelsen strider mot detaljplanen.
Enligt plan- och bygglagens 8 kapitel 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då
möjlighet att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd. Placering av en flyttbar paviljong får
anses vara en sådan tillfällig åtgärd som lätt kan återställas då bygglovet upphör.
Då byggnaden inte kan anses ha en sådan utformning att den passar in i stadsbilden och
ger en god helhetsverkan som föreskrivs i plan – och bygglagens 3 kap 1 §, bedöms det
inte vara lämpligt att den är uppställd annat än under sommarsäsong för uteserveringar
(1/4 – 31/10).
Sökande har haft möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har inget att erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd till och med den 31 oktober 2006 varvid
föreskrives:
att byggnaden skall vara borttagen senast 1 november 2006, samt
att byte av kulör på tak ska ske i samråd med bygglovarkitekt.
_____

12 april 2006 Sid. 30(31)

Sökande
Akten

3591/05

§ 147
Bygglov för tillfällig åtgärd - uppförande av uteservering (Sjökrog), fastigheten
Karlskrona 4:5
Handlingar: Ansökan (2005-09-16), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller permanent bygglov för Lisas Sjökrog på befintlig plats vid Fisktorget,
alternativt bygglov för tillfällig åtgärd i minst fem år.
Enligt gällande detaljplan är platsen belägen inom vattenområde som inte får utfyllas
eller överbyggas annat än vad som erfordras för bryggor.
Förslaget strider mot gällande detaljplan, varför permanent bygglov ej kan beviljas.
Miljö- och byggnadsnämnden har då möjlighet att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd.
Förslaget överensstämmer med tidigare beviljade lov för tillfällig åtgärd.
Enligt förvaltningens bedömning är det inte lämpligt att bevilja bygglov för tillfällig
åtgärd längre än till och med 31 oktober 2006.
Sökanden har getts möjligheter att yttra sig över förslaget till beslut och har inget att
erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd till och med 31 oktober 2006 varvid föreskrives:
att anläggningen skall vara borttagen senast den 1 november 2006, samt
att en godkänd brandskyddsdokumentation omgående inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen, dock senast före säsongstarten 2006.
_____

12 april 2006 Sid. 31(31)

Övriga frågor
§ 148
Ordföranden informerar om den planerade studiedagen den 31 maj 2006.
Avsikten är att studera pågående projekt i Kalmar och på Öland.
_____

10 maj 2006

Sid. 1(44)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 10 maj 2006
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162

Detaljplan för del av kvarteret Dockan på Trossö
Detaljplan för del av Jämjö 6 :1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 163
Planuppdrag för del av fastigheten Karlskrona 6:27, Backabo, Karlskrona kommun
§ 164
Detaljplan för Mursleven 6 m fl, Torskors, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 165
Detaljplan för Södra Backe på Verkö (skola), del av Verkö 3:1 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 166
Detaljplan för Södra Backe på Verkö (bostäder), del av Verkö 3:1 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 167
Ändring av detaljplan för del av stadsplanen för kvarteret Wattrang, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 168
Pågående planer
§ 169
Upphävande av tomtindelning, fastigheten Focken 8 och 10
§ 170
Upphävande av tomtindelning, fastigheten Åran 1
§ 171
Yttrande till Länsstyrelsen; Ansökan från Affärsverken Karlskrona AB om tillstånd enligt
miljöbalken för anläggning för värmeproduktion på fastigheten Rödeby 3:1, remiss 2006-0404, dnr 551-212-05
§ 172
Yttrande till Länsstyrelsen angående Eolus Vind AB´s ansökan om uppförande av två
vindkraftverk på Sturkö-Bredavik 21:27 och 21:45
§ 173
Föreläggande med vite angående undanröjande av olägenhet från fladdermöss, Axel W
Anderssons väg 15 A, lägenhet 54
§ 174
Karlskrona kommuns miljöbokslut 2005
§ 175
Förslag till policy vid bedömning av enkelt avhjälpta hinder
§ 176
Svar på medborgarförslag angående saluhall på Gasverkstomten vid Fisktorget
§ 177
Svar på medborgarförslag om hundrastplats
§ 178
Svar på medborgarförslag om hundrastplats på Trossö
§ 179
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 180
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 181
Meddelanden
§ 182
Förhandsbesked för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Aspö 1:48
§ 183
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Aspö 3:14
§ 184
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:64
§ 185
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt och strandskyddsdispens,
fastigheten Hasslö 8:16
§ 186
Bygglov för nybyggnad av skrovhall på fastigheten Karlskrona 4:17
§ 187
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Marielund 3:2
§ 188
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Mjövik 2:51
§ 189
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Fridlevstads-Ryd 1:15
§ 190
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Saleboda 1:136
§ 191
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten Verkö 3:1
§ 192
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Vrängö 1:15. Utgår.
§ 193
Informationer
§ 194
Övriga frågor
______________

10 maj 2006

Sid. 2(44)

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
10 maj 2006, kl. 08.30–13.30. Beslutsammanträde kl. 13.00 -13.30.

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Gerthie Olsson (s), jäv § 183
Magnus Manhammar (s), ordf. § 183
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Bengt-Åke Persson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman (v), jäv § 164
Chatarina Holmberg (s)
Per-Gunnar Holgersson (s)
Eva Öman (s), §§ 164, 183
Eva Öman (s), ej §§ 164, 183
Rolf Ferner (s)
Erik Gisslén (m), till kl. 12.15
Henrik Larsen (m)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Cecilia Åkesson (c)
Tommy Rönn (v), till kl. 11.30

Tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Sven-Olof Petersson, Agenda 21-samordnare
Anna Olausson, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Elina Tyrberg, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Tina Ekmark planarkitekt
Bo Karlson, miljöinspektör
Lotta Karlsson, miljöinspektör
Jennie Saleskog, miljöinspektör
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten
Anna Magnusson, Lantmäterimyndigheten
Håkan Aronsson, sekreterare
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Magnus Larsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 17 maj 2006
kl. 08.30.

10 maj 2006

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Håkan Aronsson

Sekreterare

……………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson, §§ 159-182, 184-194

Ordförande

……………………………………
Magnus Manhammar § 183

Justerare

…………………………………….
Magnus Larsson

§§ 159 – 194

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 18 maj 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:

Håkan Aronsson
Håkan Aronsson
Sekreterare

Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

Sid. 3(44)

10 maj 2006

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 4(44)

4923/05

§ 159
Detaljplan för del av kvarteret Dockan på Trossö
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 april 2000 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att återuppta detaljplanearbetet i kvarteret Dockan.
Området bedömdes lämpa sig för flerbostadshus. Ett förslag till detaljplan behandlades av Byggnadsnämnden den 8 september 1993 då aktuellt område
undantogs från antagande. Gällande detaljplan, som fastställdes den 2 oktober
1931, anger Kvartersmark, tillhör Kungl Maj:t och Kronan.
Underhand har synpunkter kommit in där man motsätter sig förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som anförts avskriva ärendet.
_____

10 maj 2006

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 5(44)

3066/05

§ 160
Detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl Jämjö, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Rubricerade detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 20 februari t o m
den 17 mars 2006.
Det finns idag en efterfrågan på centralt belägna bostäder i Jämjö lämpliga för
äldre personer som önskar bo kvar på orten. Förslaget har stöd i kommunens
översiktsplan från 2002 som anger förtätningsområde för bostadsändamål.
Detaljplanen syftar till att skapa ett seniorboende med 24 stycken friliggande
hus med intilliggande förråd och carport samt tillhörande gemensamhetshus och
miljöhus. Bebyggelsen föreslås trafikmatas via en befintlig väg, Ekedalsvägen.
Planområdet är beläget i västra delen av Jämjö samhälle norr om E22. Området
avgränsas i norr, väster och söder av privata bostadsfastigheter och i öster till
naturområdet Ådalen. Planområdet omfattar cirka 2,3 ha.
Marken inom planområdet ägs av Karlskrona kommun och är idag utarrenderad
för jordbruksändamål. Bostadsrättsföreningen Ådalen avser att köpa marken och
uppföra seniorboende.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa ut detaljplanen för del av Jämjö 6:1 m fl, Jämjö, Karlskrona kommun,
för allmän granskning.
_____

10 maj 2006

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 6(44)

166/06

§ 161
Detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan har varit föremål för programsamråd under tiden 27 januari
t o m den 24 februari 2006.
Karlskrona har positiv befolkningsutveckling. Efterfrågan på bostäder i centrala
Karlskrona är mycket stor. Projektet syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse
i ett centralt och attraktivt läge. Detaljplanearbetet har inletts med ett programskede bland annat för att utreda förutsättningar i området.
Planområdet, som benämns Vämöstrand, ligger på norra delen av ön Vämö i
centrala Karlskrona. I sydost och sydväst begränsas det av Sunnavägen och
Gamla Infartsvägen. Mot norr ligger inloppet till Sunna kanal. Närmaste bebyggelse finns cirka 150 m österut, på Lindesnäs. Bostadsområdet Annebo
ligger cirka 200 m mot sydväst och Västra Mark ungefär 500 m mot väster.
Avståndet till centrum på Trossö är cirka 3 km. Området är cirka 1,3 ha (cirka
3,5 ha inkl. vattenområde).
Planområdet omfattar delar av Karlskrona 5:10, 5:11 och 5:48 som ägs av
Karlskrona kommun.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta detaljplanen för del av Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand, Karlskrona
kommun, bli föremål för samråd.
_____

10 maj 2006

Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 7(44)

3326/05

§ 162
Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård, m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 27 mars t o m
den 24 april 2006.
Planen syftar till att pröva möjligheten att utöka användningsområdet för fastigheten
Karlskrona 5:53. Gällande detaljplan från 1986 anger för fastigheten användningen
H, Restaurang och därmed samhörigt ändamål.
Planområdet är beläget utmed Hästövägen söder om entrén till Vämöparken.
Planområdet är cirka 5 000 kvm.
Karlskrona kommun äger all mark inom planområdet. Fastigheten Karlskrona 5:53 är
upplåten med tomträtt.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplanen för
fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård, m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad februari 2006.
_____

10 maj 2006

Sökande
Akten

Sid. 8(44)

4922/05

§ 163
Planuppdrag för del av fastigheten Karlskrona 6:27, Backabo, Karlskrona
kommun
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om upprättande av
detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 6:27. Ansökan avser uppförande av
bostadshus/radhus utmed Rosenholmsvägen.
Föreslaget område är beläget i Backabo norr om Rosenholmsvägen och öster om
den norrgående kraftledningsgatan. Området är inte planlagt. Angränsande detaljplaner anger användning villabebyggelse i öster och i söder bostäder för flerfamiljshus i tre våningar. Karlskrona kommun äger fastigheten Karlskrona 6:27.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan
över Rosenholmsområdet och västra Backabo, Nordvästra stadsbygden.
Utredningsområdet är inte begränsat till Vasallens markinnehav utan omfattar även
omgivande stadsdelar och kommunikationsstråk samt översiktligt Fortifikationsverkets markområde.
Eftersom föreslaget planområde ingår i utredningsområde för fördjupad översiktsplan och eventuellt även ingår i översiktsplanen föreslås att detaljplaneläggning för
sökt område avvaktar framtagande av översiktsplanen. Arbetet med fördjupad översiktsplan pågår och antas bli föremål för samråd efter sommaren.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avstyrka ansökan om upprättande av detaljplan för del av fastigheten Karlskrona
6:27 med hänvisning till pågående planarbete med den fördjupade översiktsplanen
för Nordvästra stadsbygden.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

10 maj 2006

Sökande
Akten

Sid. 9(44)

154/06

§ 164
Detaljplan för Mursleven 6 m fl, Torskors, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd fr o m den 20 mars t o m den 17
april 2006.
Planen syftar till att utvidga befintligt industriområde för att skapa utrymme för
Bergkvarabuss bussdepå med plats för cirka 90 bussar och 100 personbilar.
Anledningen är att Bergkvarabuss har tagit över kollektivtrafiken i Blekinge.
Planområdet är beläget i Torskors industriområde mellan riksväg 28 och Tennvägen. Planområdet avgränsas i norr av Silvervägen, i öst av Kaliumvägen, i
söder av planlagd industrimark och i väst av naturmark. Marken inom planområdet ägs av Bergkvarabuss, Jedhammars Byggtjänst samt Karlskrona kommun.
Planområdet omfattar cirka 2,6 ha.
Planarkitekt Elina Tyrberg föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för Mursleven 6 m fl bli föremål för utställning.
_____
På grund av jäv deltar ej Kurt Lindman (v) i beredning och beslut i detta ärende.

10 maj 2006

Sökande
Akten

Sid. 10(44)

7472/03

§ 165
Detaljplan för Södra Backe på Verkö (skola), del av Verkö 3:1 m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Planprogram för Södra Backe på Verkö har varit föremål för samråd under tiden 18
maj 2005 t o m den 20 juni 2005.
Kommunstyrelsens fastighetsutskott har den 25 mars 2004 gett miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för ny förskola och skola på Verkö
för framtida behov. En analys av möjliga områden har resulterat i att ett område
väster om befintlig skola föreslås för ny förskola/grundskola.
Planområdet är beläget inom nordvästra Verkö. Avståndet till Karlskrona centrum
är 9 km. Planområdet avgränsas i söder av naturområde/föreslagen bostadsbebyggelse, i öster av Verköskolan och naturområde, i norr av befintlig och planerad
bostadsbebyggelse samt i väster av Verkö Gård och naturområde.
Marken ägs i huvudsak av Karlskrona kommun.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplan för Södra Backe på Verkö (skola), del av Verkö 3:1 m fl, daterad
april 2006 blir föremål för samråd samt
att komplettera förslaget beträffande genomfart/förbifart skola/förskola inför samrådet.
_____

10 maj 2006

Sökande
Akten

Sid. 11(44)

2068/06

§ 166
Detaljplan för Södra Backe på Verkö (bostäder), del av Verkö 3:1 m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Planprogram för Södra Backe på Verkö har varit föremål för samråd under tiden
18 maj till 20 juni 2005.
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för ny villabebyggelse och att befintliga bostadsfastigheter inom planområdet ansluts till det kommunala nätet för
vatten och avlopp. Den nya bostadsgatan, som ansluter till gatan Södra backen,
ersätter befintlig grusväg över ABB´s fastighet och kommer således att utgöra utfart även för befintliga bostadsfastigheter utmed Verkös västra strand.
Planområdet är beläget inom nordvästra Verkö. Avståndet till Karlskrona centrum
är 9 km. Planområdet avgränsas i söder av naturområde/skyddsområde mellan
industri och bostäder, i öster av Verköleden, i norr av befintlig och planerad skola
och naturområde samt i väster av naturområde.
Marken är dels kommunägd och dels privatägd.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplan för Södra Backe på Verkö (bostäder), del av Verkö 3:1 m fl. daterad
april 2006 blir föremål för samråd.
_____

10 maj 2006

Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 12(44)

4278/05

§ 167
Ändring av detaljplan för del av stadsplanen för kvarteret Wattrang,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Ändring av detaljplan för del av stadsplanen för kvarteret Wattrang har varit
föremål för samråd under tiden 24 februari t o m den 24 mars 2006.
Gällande detaljplan anger användningen A, allmänt ändamål. Denna beteckning
användes i äldre planer för offentliga organ som huvudman (stat, landsting, kommun och statskyrka). Efter plan- och bygglagens (PBL) införande krävs att markens
användning närmare anges i detaljplan för att bygglov ska kunna ges.
Syftet med aktuell planändring är att genom tillägg till planbestämmelserna medge
användningen KH, kontor och handel och därmed samhörigt ändamål.
Fastigheten Wattrang 21 ägs av Galliaden AB och i fastigheten har Länsstyrelsen i
Blekinge län sina kontorslokaler samt en restaurang .
Idag finns tomma kontorsutrymmen och för att fastighetsägaren ska kunna hyra ut
dessa lokaler till privata företag måste en planändring komma till.
Planområdet är beläget på centrala Trossö och gränsar söder till Ronnebygatan, i
öster till Drottninggatan och i norr till Stenbergsgränd.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga ändring av detaljplan för del av kvarteret Wattrang, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____

10 maj 2006

Fastighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 168
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

Sid. 13(44)

10 maj 2006

Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 14(44)

1516/06

§ 169
Upphävande av tomtindelning, fastigheten Focken 8 och 10
Handlingar: Ansökan (2006-03-31), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Förslaget gäller att överföra västra delen av fastigheten Focken 10 till Focken 8.
Åtgärden strider mot gällande tomtindelning. Förändringen stämmer med gällande
detaljplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd tillstyrkt att prickmarksområde överförs från Focken 10 till Focken 8.
Byggrättsområdet på Focken 10 är litet, och det kan inte anses lämpligt att byggrätten i något avseende minskar genom fastighetsregleringen. Ej heller möjligheten
att bygga på område betecknat med punkt- och korsprickning bör minska. Den nya
fastighetsgränsen bör inte placeras närmare byggnad eller byggrättsområde än 4.5 m.
Förslag till upphävande har upprättats av lantmäterimyndigheten, och handlagts
genom enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 § plan- och bygglagen.
Samtliga berörda fastighetsägare har skriftligen godkänt förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta förslaget till upphävande av tomtindelning för Focken 8 och 10.
Det förutsättes att den kommande fastighetsregleringen utförs på ett sådant sätt
att den nuvarande byggrätten på Focken 10 inte i något avseende minskar.
_____

10 maj 2006

Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 15(44)

1518/06

§ 170
Upphävande av tomtindelning, fastigheten Åran 1
Handlingar: Ansökan (2006-04-03), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Förslaget gäller att överföra en del av fastigheten Långö 1:1 till Åran 1. Åtgärden
strider mot gällande tomtindelning. Förändringen innebär i princip ett fullföljande
av detaljplanens intentioner, och stämmer således överens med gällande detaljplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd tillstyrkt att gällande tomtindelning
upphävs.
Förslag till upphävande har upprättats av lantmäterimyndigheten, och handlagts
genom enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 § plan- och bygglagen.
Samtliga berörda fastighetsägare har skriftligen godkänt förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta förslaget till upphävande av tomtindelning för Åran 1.
_____

10 maj 2006

Länsstyrelsen
Akten

Sid. 16(44)

303/05

§ 171
Yttrande till Länsstyrelsen; Ansökan från Affärsverken Karlskrona AB om
tillstånd enligt miljöbalken för anläggning för värmeproduktion på fastigheten
Rödeby 3:1, remiss 2006-04-04, dnr 551-212-05
Länsstyrelsen begär miljö- och byggnadsnämndens yttrande över en ansökan från
Affärsverken i Karlskrona AB om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Ansökan
avser en anläggning för värmeproduktion.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 23 april 2006, lämnat förslag till yttrande
och anför bland annat:
Utbyggnad av fjärrvärme är enligt samhällsbyggnadsförvaltningen det näst största
området, där lokala åtgärder kan påverka miljösituationen positivt. Detta genom att
ett stort antal lokala värmeanläggningar med varierande, ofta dåliga, prestanda, kan
tas ur bruk och ersättas av en större anläggning där såväl teknik som driftförhållanden kan optimeras, samtidigt som miljökontrollen underlättas.
Enligt förvaltningen är de tre viktigaste driftförutsättningarna ur miljö- och hälsosynpunkt:
1. Att driften garanterar en jämn och optimal förbränning
2. Att reningstekniken är beprövad och tillförlitlig
3. Att kontroll av bränslet sker på ett sådant sätt att risken för förbränning av
oönskade ämnen minimeras.
I ansökan anges att bästa möjliga beprövade teknik kommer att användas. Här gäller
i huvudsak kraven i miljöbalkens 1:a och 2:a kapitel. Vidare styrs drift och utsläppsnivåer av ett antal myndighetsföreskrifter, t ex NFS 2002:26 och NFS 2002:28.
Förvaltningen bedömer därför att punkterna 1 och 2 kommer att tillgodoses.
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet.
Yrkande
Den borgerliga gruppen bestående av Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m),
Eva Röder (fp), Margareta Rodin (fp), Bengt-Åke Persson (kd) samt Magnus Larsson
( c ) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition och beslut
Nämnden beslutar först att godkänna förvaltningens yttrande. Därefter beslutar
nämnden att den borgerliga gruppens särskilda yttrande får bifogas protokollet,
protokollsbilaga 1.
(forts.)

10 maj 2006

§ 171 (forts.)

Sid. 17(44)

303/05

Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att tillstyrka uppförande och drift av rubricerade kraftvärmeverk, att ske i enlighet med vad sökanden har angivit i ansökan och därefter gjorda kompletteringar.
att den borgerliga gruppens särskilda yttrande bifogas protokollet.
_____
Vid justeringen har inget yttrande inkommit från den borgerliga gruppen.

10 maj 2006

Länsstyrelsen
Akten

Sid. 18(44)

1039/06

§ 172
Yttrande till Länsstyrelsen angående Eolus Vind AB´s ansökan om uppförande
av två vindkraftverk på Sturkö-Bredavik 21:27 och 21:45
Eolus Vind AB (EVAB) har ansökt om tillstånd att etablera och driva två vindkraftverk på rubricerade fastigheter. Vindkraftverken ska ha en totalhöjd på cirka 90 m
(varav tornets navhöjd är 65 m och rotordiametern är 47-48 m). Verken skall ha en
effekt om vardera 0.8 MW. Transportvägar fram till vindkraftverkens etableringsplatser finns men måste i vissa delar förstärkas eller breddas. En kilometer norr om
de planerade verken finns den kraftledning där inmatning av producerad el kommer
ske. Dock är nätets kapacitet ej tillräcklig att ta emot all producerad energi. Sommartid måste effekten från verken reduceras till 0.5 MW vardera. El- och teleledningar
från vindkraftverken förläggs under mark fram till befintligt nät. En transformatorkiosk kommer att uppföras vid varje vindkraftverk. Försvarsmakten och berörda
teleoperatörer har godkänt lokaliseringen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 21 april 2006 lämnat förslag till yttrande:
Förvaltningen bedömer att ur störningssynpunkt (ljud, skuggor etc vid bostäder)
och ur naturvårds- och kulturmiljösynpunkt föreligger inga hinder att uppföra
verken. Totalförsvaret har också godkänt lokaliseringen. Viktigaste bedömningsfaktor i detta ärende är påverkan på visuella värden i landskapsbilden. Inverkan på
landskapsbilden är i mycket en subjektiv bedömning.
För östra kusten har berörda kommuner och länsstyrelser utarbetat Kalmarsundspolicyn för havsbaserad vindkraft, ett av målen har varit att få ett gemensamt och
likartat synsätt på hur vindkraftverken skall lokaliseras. Någon liknande policy för
södra kusten finns ej. I Länsstyrelsen i Blekinge läns ”Planeringsunderlag för storskalig vindkraftsetablering i Blekinge län, Lokalisering på land, 2005:7” har Sturkö
ej bedömts som lämpligt utbyggnadsområde. Observera dock att aktuell tillståndsansökan ej klassas som storskalig. (Storskalig anläggning på land = 10 MW vilket i
praktiken skulle innebära 12.5 verk av den storlek som avses i aktuell ansökan).
Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götaland har utarbetat ett planeringsunderlag för utbyggnad av stora vindkraftsanläggningar till havs,
”remissutgåva Sydhavsvind, arbetsupplaga 9”. I förslaget till planeringsunderlag
undantas hela Karlskrona södra kust och skärgård från storskalig etablering till
havs med hänvisning till naturvården, fri havsutsikt samt totalförsvarets intressen.
Observera att aktuell tillståndsansökan ej klassas som storskalig och ej är havsbaserad.
(forts.)

10 maj 2006

§ 172 (forts.)

Sid. 19(44)

1039/06

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka Eolus Vind AB´s ansökan om tillstånd att etablera och driva två
vindkraftverk på fastigheterna Sturkö-Bredavik 21:27 och 21:45 såvida nämnden
vid bygglovtillfället bedömer att vindkraftverkens inverkan på landskapsbilden i
den inre skärgården som godtagbar
att Eolus Vind AB ska bekosta och genomföra skuggoptimering om rekommendationerna för faktisk skuggeffekt, d v s 8 timmar per år, vid bostadsfastigheter
överskrids.
_____
Mot detta beslut reserverar sig Anna Ottosson (m).

10 maj 2006

Bostadsrättsföreningen
SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum)
Bostadsrättsinnehavaren
Akten

Sid. 20(44)

4522/02

§ 173
Föreläggande med vite angående undanröjande av olägenhet från fladdermöss, Axel W Anderssons väg 15 A, lägenhet 54
Den 1 april 2005 förelade miljö- och byggnadsnämnden bostadsrättsföreningen
S:t Jacobi att bland annat se till att tillfredställande luftväxling av lägenhet 54
erhålls utan risk att fladdermöss tar sig in. Föreningen överklagade föreläggandet
till Länsstyrelsen i Blekinge län som fastställde föreläggandet. Föreningen överklagade Länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt. Den 7
februari 2006 fastställde även Miljödomstolen föreläggandet. Eftersom domen inte
överklagats vann den laga kraft den 1 mars 2006. Detta innebär att senast den 1 april
2006 skulle Brf S:t Jacobi ha sett till att tillfredsställande luftväxling av lägenhet 54
erhålls utan risk att fladdermöss tar sig in. Förvaltningen företog den 3 april 2006
en inspektion av lägenheten för att kontrollera om åtgärder vidtagits. Närvarande
vid inspektionen var även bostadsrättsinnehavaren samt en granne. Vid inspektionstillfället kunde det konstateras att nätningen för fönstren fortfarande var bristfällig och några tilluftsventiler inte hade installerats. Eftersom åtgärder inte vidtagits
inom utsatt tid föreslår förvaltningen att föreläggandet skall förenas med vite.
Miljöinspektör Jennie Saleskog föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 26 kap 9 och 14 §§ och med hänvisning till 9 kap 9 § Miljöbalken
förelägga bostadsrättsföreningen xxxxxxxxxxx, organisationsnummer xxxxxxxxx,
att vid ett vite av 25 000 kronor senast en månad efter delfåendet av beslutet se till
att tillfredsställande luftväxling av lägenhet nr 54 erhålls utan risk för att fladdermöss tar sig in.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

10 maj 2006

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 21(44)

1960/06

§ 174
Karlskrona kommuns miljöbokslut 2005
Detta är tredje året som Karlskrona kommun lämnar ett fristående miljöbokslut.
Bokslutet innehåller uppgifter om kommunen som organisation men också om
kommunen som geografiskt område.
Det är positivt att notera att tekniska förvaltningen, som första kommunala förvaltning fastställde sin miljöcertifiering enligt ISO 14001 under år 2005. Vidare noteras
att det övergripande miljöarbetet i kommunen fortsätter även om spåren ibland byts
så går utvecklingen framåt. Ett ökat samarbete har skett inom ramen för Miljöresurs
Linné, bland annat vad avser konferenser om boende och byggande liksom inom
området ekologiska livsmedel.
Kommunens förvaltningar arbetar inom vitt skilda områden och deras miljöpåverkan
är av olika slag. Största direkta miljöpåverkan har dock tekniska förvaltningen vilka
inom sitt verksamhetsområde omfattar bland annat vatten och avlopp liksom olika
trafikanläggningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen påverkar mera miljön indirekt
genom sin myndighetsutövning. Detta gäller givetvis inom det direkta miljöområdet
men också genom exempelvis planläggning av olika områden inom kommunen.
Dock påverkar samtliga kommunens förvaltningar och verksamheter miljön på
olika sätt.
Det kan gälla resor, uppvärmning, avfall med mera.
Denna miljöredovisning ger en överblick av vad som under år 2005 har hänt inom
Karlskrona kommuns verksamheter och inom Karlskrona kommuns geografiska
gränser.
Det är viktigt att understryka att det i vissa fall är svårt att få tillgång till relevant
underlagsmaterial och rättvisande statistik. Det är flera olika aktörer och källor,
såväl inom som utom kommunen, som bidrar med underlag. Beräkningsgrunderna
varierar mellan åren och olika bokföringssystem förändras. Möjligheterna att i vissa
fall få ut sammanhållen statistik är svåra att hantera.
Karlskrona kommun är medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM).
Detta medlemskap innebär att Karlskrona kommun ingår i ett nätverk med vid
årsskiftet 67 kommuner som medlemmar. Inom SEKOM har man enats om att årligen ta fram 12 olika nyckeltal för att kunna jämföra de olika kommunerna liksom
för att se utveckling och trender i varje enskild kommun. De 12 nyckeltalen är
följande:
(forts.)

10 maj 2006

§ 174 (forts.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10a
10b
11.
12.

Sid. 22(44)

1960/06

CO2-utsläpp från försålda fossila bränslen i kommunen (ton/innevånare)
Mängd farligt avfall från hushållen (kg/innevånare)
Andel åkermark med miljöstöd för ekologisk odling (%)
Andel miljöcertifierat skogsbruk (5)
Andel skyddad natur (%)
Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar
(kg/innevånare)
Total mängd hushållsavfall exklusive producentansvar (kg/innevånare)
Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg TS)
Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%)
Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare)
CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)
Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen (%)
Andelen miljöcertifierade skolor/förskolor (%)

Nyckeltalen från de olika kommunerna rapporteras årligen in till föreningens kansli
där de sedan sammanställs och redovisas vid föreningens årsmöte. De olika nyckeltalen för Karlskrona kommun redovisas i bokslutet under respektive rubriker.
Olika styrdokument lägger fast principerna för miljöarbetet i Karlskrona kommun
och är således en grund för kommunens engagemang och arbete inom miljöområdet.
Bland dessa dokument återfinns:
Miljöplan, antagen av kommunfullmäktige 20 december 2001
Agenda 21 – måldokument, antagen av kommunfullmäktige 20 december 2001
Miljöpolicy, antagen av kommunfullmäktige 23 mars 2000, rev 23 september 2002
Till detta kommer Karlskrona kommuns översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige augusti 2002, liksom kommunens energiplan antagen av kommunfullmäktige 26
augusti 1999.
Bland övriga åtgärder inom miljöområdet under år 2005 kan nämnas:
• Stumholmens badplats certifierades under året och erhöll av Stiftelsen Håll
Sverige Rent utmärkelsen Blå Flagg.
• En stadsvandringsled togs i bruk och invigdes den 6 juni.
• Vandringsväg för fisk förbi kraftverket och vattenfallet i Tving har
iordningställts.
• Utbildningar i egenkontroll för kökspersonal.
• Kontinuerlig komplettering av nya maskiner och utrustningar för lokalvården.
• Ökad sortering av avfall i kommunens skolor.
Agenda21-samordnaren Sven-Olof Peterson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

10 maj 2006

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 23(44)

1721/06

§ 175
Förslag till policy vid bedömning av enkelt avhjälpta hinder
Handlingar: Inventering av enkelt avhjälpta hinder, förslag till policy vid bedömning av enkelt avhjälpta hinder.
Förslaget till policy är framtaget för att identifiera och åtgärda enkelt avhjälpta
hinder i stadsmiljön. Förslaget bygger på en inventering av centrala Trossö vad
gäller enkelt avhjälpta hinder. Inventerade gator är del av Ronnebygatan, Landbrogatan, Norra Smedjegatan, Stortorget samt Norra Kungsgatan.
Syftet är att identifiera och göra fastighetsägare uppmärksamma på enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler på centrala Trossö. Arbetet har i första hand
avhandlat entréer till publika lokaler.
Målet är att påskynda avhjälpandet av enkelt avhjälpta hinder enligt 17 kap
§ 21 a i plan- och bygglagen och BFS 2003:19 hin 1 samt att utforma en policy
för att hantera dessa ärenden och bedöma vad som är enkelt avhjälpta hinder.
Efter att inventeringsarbetet är avslutat och ett policybeslut är taget skall det
följas av en informationsfas till berörda fastighetsägare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 5 maj 2006 lämnat förslag till policy:
Förslag till policy vid bedömning av enkelt avhjälpta hinder.
1. Där ramper skall anordnas skall material och utformning ha en stadsmässig
karaktär, så att en god anpassning till den aktuella fastigheten och den omgivande stadsmiljön erhålles. Referensobjekt skall vara rampen vid fastigheten
Riksbanken 12.
2. Ramper som kräver mer än ett löp dvs. längre än 6 meter (höjdskillnad mer
än 0,5 meter) är inte lämpliga då dom innebär för stor påverkan i stadsmiljön.
3. Ramper som i hög grad gör skyltfönster otillgängliga är ej lämpliga ur stadsmiljösynpunkt.
4. Förbipassage när ramp anordnas skall vara min. 1,5 meter.
5. Kontrastmarkering skall utföras så att god anpassning till stadsmiljö erhålles.
6. Balansstöd skall utformas så att god anpassning till stadsmiljön erhålles.
7. Trapphissar skall ej användas i gaturummet.
8. Mindre nivåskillnader bör i första hand lösas genom upphöjning av gångytan
i gaturummet eller inom fastigheten.
(forts.)
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§ 175 (forts.)

Sid. 24(44)

1721/06

Policyn kommer att användas för att lokalisera enkelt avhjälpta hinder, och vid
bedömning av bygglovsansökningar gällande ändrad verksamhet i befintliga
lokaler kommer policyn att ingå i bedömningsgrunderna.
Byggnadsinspektör Mats Cronmalm föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa föreliggande förslag till policy vid bedömning av enkelt avhjälpta
hinder.
_____

10 maj 2006

Kommunfullmäktige (Ks 2005.643.210)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 25(44)

728/06

§ 176
Svar på medborgarförslag angående saluhall på Gasverkstomten vid
Fisktorget
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Saluhallen återupprättas
på Gasverkstomten vid Fisktorget och att det planerade hotellet placeras vid
Lokstallarna. Innehållet i saluhallen skulle kunna varieras och anpassas efter
moderna behov, t ex IT-företag m m. Gärna också kulturella inslag som en
musikscen osv samt ett grönområde vid sidan om och även en cafeteria.
Hotellet skulle kunna stå där lokstallarna är, med fin utsikt och tillgång till bra
kommunikationer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 20 april 2006 lämnat förslag till svar på
medborgarförslaget:
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov för hotell i kvarteret Axel (vid
Fisktorget) den 12 april 2006. För kvarteret väster om bangården gäller detaljplan
som vann laga kraft den 28 september 2005 och som anger bebyggelse i en respektive två våningar. Rivningsförbud gäller för lokstallarna.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_____

10 maj 2006

Kommunfullmäktige (Ks 2004.440.310)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 26(44)

4160/05

§ 177
Svar på medborgarförslag om hundrastplats
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ett medborgarförslag om hundrastplats i Karlskrona till miljö- och byggnadsnämnden för beredning och beslutsförslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 12 april 2006 lämnat förslag till svar på
medborgarförslaget:
Förvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen utrett frågan och
kommit fram till att en lokalisering av en hundrastplats skulle vara möjlig inom
Wämöområdet. Tekniska nämnden har i yttrande till samhällsbyggnadsförvaltningen
meddelat att hundrastplats eventuellt kan lokaliseras inom Wämöområdet och att
drift och underhåll bör lösas genom självförvaltning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga erinringar mot en lokalisering av en hundrastplats inom Wämöområdet. Eventuella störningar i form av lukt eller skällande
hundar bedöms ha ringa omgivningspåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
_____

10 maj 2006

Kommunfullmäktige (Ks 2004.519.310)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 27(44)

164/05

§ 178
Svar på medborgarförslag om hundrastplats på Trossö
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ett medborgarförslag om hundrastplats på Trossö till miljö- och byggnadsnämnden för beredning och beslutsförslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 12 april 2006 lämnat förslag till svar på
medborgarförslaget:
Förvaltningen har inhämtat tekniska förvaltningens och tekniska nämndens yttrande
i ärendet. Det är svårt att ange lämpliga centralt belägna platser för en hundrastplats
på Trossö. Medborgarförslaget om en gräsyta vid Chapmansplan kan inte komma i
fråga då denna yta, i detaljplan, är redovisad som parkering till planerat hotell på
Gasverkstomten.
Övriga grönytor och parkområden bedöms inte vara lämpliga för att anlägga en
hundrastplats med hänsyn till övriga förekommande aktiviteter.
Tekniska förvaltningen med stöd av tekniska nämnden menar dock att en möjlig
alternativ lokalisering utanför Trossö skulle kunna vara inom Wämöområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att en hundrastplats inte är
möjlig inom Trossö med hänvisning till detaljplaner och annan markanvändning.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_____

10 maj 2006

§ 179
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bilaga A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

Sid. 28(44)

10 maj 2006

§ 180
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bilaga A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

Sid. 29(44)

10 maj 2006

Sid. 30(44)

§ 181
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 2006-03-30; § 29 Revidering av ”Taxor för
miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljöbalken, djurhållande
verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, strålskyddslagen,
tobakslagen, samt övrig verksamhet, t ex uppdragsverksamhet”
2. Kommunstyrelsen, beslut 2006-04-11; § 70 Taxor för kommunarkivets
tjänster
3. Kommunstyrelsen, beslut 2006-04-11; § 71 Revidering av kommunstyrelsens delegationsförteckning
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-03-24; Nedgrävning av avlivat
hästdjur
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-03-27; Beslut att verksamheten
vid Foodia Fisk AB, Karlskrona omfattas av bestämmelserna för farlig
verksamhet, enligt lag om skydd mot olyckor
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-03-27; Överklagande miljö- och
byggnadsnämndens beslut ang. förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
på fastigheten Möllehall 1:5 i Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-03-27; Beslut enligt 6 kap miljöbalken ang. ansökan om nätkoncession för linje för 20 kV kraftledningar
vid Västerudd i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-03-29; Ansökan om strandskyddsdispens för flyttning av två stycken friggebodar samt sjöbod på fastigheten
Ytterön 1:56 i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-03-30; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 35:1 i Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-04-04; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens i Karlskrona kommun delegationsbeslut om avgift
för handläggning av ärende rörande tillsyn enligt miljöbalken (nämndens
dnr 4522/02)
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-04-06; Tillstånd till fortsatt och
utvidgad täktverksamhet (SNI-kod 14.2-0) av berg på fastigheten Augerum
1:1 i Karlskrona kommun
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-04-18; Ansökan om tillstånd för
uppförande av gäststuga på fastigheten Hålan 18:76 i Karlskrona kommun
(forts.)

10 maj 2006

Sid. 31(44)

§ 181 (forts.)
13. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2006-04-06; Överklagande av länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 26 oktober 2004, dnr 403-5999-04. Saken:
Förhandsbesked om bygglov enligt- plan och bygglagen (1987:10 PBL)
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Möcklö 8:6 i Karlskrona
kommun; nu fråga om avskrivning av målet
14. Växjö tingsrätt, miljödomstolen, DOM 2006-02-07; Överklagande av
länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 27 september 2005, dnr 5053472-05. Saken: Föreläggande angående olägenheter av fladdermöss i
bostadshus
15. Växjö tingsrätt, miljödomstolen, DOM 2006-04-12; DOM; Sökande:
Vägverket region sydöst. Saken: Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för bro över Nättrabyån vid Nättraby kyrka på väg 676, Karlskrona kommun, Blekinge län
16. Kammarrätten i Jönköping, protokoll 2006-03-07; Överklagande av
Länsrätten i Blekinge län, dom den 12 december 2005 i mål nr 1320-04.
Saken: Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.; fråga om prövningstillstånd
17. Kammarrätten i Jönköping, DOM 2006-03-24; Överklagande av Länsrättens i Blekinge län dom den 13 juni 2005 i mål nr 479-05. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag
18. Internationella åklagarkammaren, beslut 2006-04-06; Förundersökning
läggs ned (Miljöbrott/grovt miljöbrott)
19. Försvarsmakten, beslut 2006-04-03; Angående planerad vindkraft på
Berntorp 4:1, Tornby 2:2
20. Försvarsmakten, beslut 2006-04-03; Angående planerad vindkraft på
Bredavik 1:5 och 3:3
21. Livsmedelsverket, beslut 2006-03-24; Dispens att sälja energidrycker i
Sverige.
_____

10 maj 2006

Sökande
Berörd granne
Akten

Sid. 32(44)

4068/2005

§ 182
Förhandsbesked för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Aspö 1:48
Handlingar: Ansökan (2005-10-14), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
granne (2006-05-02), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
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.
Platsen utgörs av betesmark och ligger i anslutning till befintlig samlad bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg och miljöavdelningen har bedömt
att enskild avloppsanläggning går att anordna på fastigheten. En gäststuga på
platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av en gäststuga på den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast 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.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

10 maj 2006

Sökanden
Akten

Sid. 33(44)

1243/2006

§ 183
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på
fastigheten Aspö 3:14
Handlingar: Ansökan (2006-03-15), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av två enbostadshus på platsen i beslut den 12 maj 2004, § 207.
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar som låg till grund för detta har inte förändrats.
Yrkanden
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till förlängningen av förhandsbeskedet.
Carl-Göran Svensson (m) och Ulla Ohlsson (s) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus till den
föreslagna platsen (alternativ 1) med villkor:
att byggnadernas utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till byggnadstraditionen i trakten
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas
till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med
bygglovansökan
att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet
enligt 19 § NVL skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av
sökanden
att tillstånd från Vägverket att anordna utfarter mot väg 705 ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
_____
På grund av jäv deltar ej Gerthie Olsson (s) i beredning och beslut i detta
ärende.
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta
beslut eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

10 maj 2006

Sökanden
Akten

Sid. 34(44)

4848/2005

§ 184
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:64
Handlingar: Ansökan (2005-12-13), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
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.
Platsen är idag ianspråktagen för bostadsändamål och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Fastigheten som idag är 3430 kvm stor avses delas i två delar. Den
nya fastigheten får efter avstyckningen en area av cirka 975 kvm och den gamla en
area av 2455 kvm. På platsen bedöms inte finnas några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan, men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet.
_____
OBS! 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.

10 maj 2006

Sökanden
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Lantmäterimyndigheten
Vägverket
Akten

Sid. 35(44)

4860/2005

§ 185
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt och
strandskyddsdispens, fastigheten Hasslö 8:16
Handlingar: Ansökan (2005-12-14), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse som
är kopplad till kommunens VA-nät och också belägen närmare stranden än
100 meter, varför ”strandskydd” jml. Miljöbalken gäller.
Vid granskningen har noterats att ansökan innebär att befintligt bostadshus
avses rivas och ersättas med ett nytt och lägre, varför några grannar/sakägare
icke anses som berörda.
Vidare har noterats att mellan den redan hävdade och bebyggda tomten på
2634 kvm och stranden, sträcker sig Kompassvägen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att lämna strandskyddsdispens då fastigheten redan är ianspråktagen och avskiljs
från stranden med en större väg, dels
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att utsättning av byggnaden sker av person med erforderlig kompetens enligt
mätningskungörelsen
att en anmälan sker till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetena 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
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

10 maj 2006

Sökanden
Akten

Sid. 36(44)

914/2006

§ 186
Bygglov för nybyggnad av skrovhall på fastigheten Karlskrona 4:17
Handlingar: Ansökan (2006-02-21), ritning, situationsplan, yttrande från Riksantikvarieämbetet (2006-02-21), yttrande från länsstyrelsen (2006-04-10),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller nybyggnad av skrovhall för förvaring av ubåtsräddningsfarkost
(URF). Dessutom ska en traversförsedd kaj anläggas, för sjösättning och upptagning av farkosten. Dessa anordningar är inte bygglovpliktiga.
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område. Den ligger inom Karlskrona
Örlogsbas i närheten av Trolle småbåtshamn. Området ligger inom riksintresse
för totalförsvaret och för kulturmiljövården enligt 3 kap. miljöbalken.
Länsstyrelsen har yttrat sig över ansökan. Vad gäller skrovhallens placering
och utformning anser länsstyrelsen att byggnaden väl ansluter till den befintliga bebyggelsemiljön och till kulturmiljöintressena.
Ansökningar är redan gjorda om övriga nödvändiga tillstånd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att 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 miljö- och byggnadsnämnden
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 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 maj 2006

Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Lantmäterimyndigheten
Vägverket
Akten

Sid. 37(44)

5005/2005

§ 187
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Marielund 3:2
Handlingar: Ansökan (2005-12-22), ritning, karta, fullmakt, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Den aktuella åtgärden, att dämma bäcken/diket, avses utföras i ett område som
inte är föremål för några speciella regleringsåtgärder eller krav enligt plan- och
bygglagen, varför endast ”strandskyddsdispens” enligt Miljöbalken erfordras.
Vid granskningen och efter samråd med kommunekologen har noterats att den
föreslagna åtgärden dels i mycket ringa grad påverkar allmänhetens tillgång
till området, dels att effekterna på miljön samt dess växt och djurliv bedömes
som klart positiva.
Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar den sökta strandskyddsdispensen,
då effekterna på miljön blir av positiv art.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som anförts medge strandskyddsdispens.
_____

10 maj 2006

Sökanden
Akten

Sid. 38(44)

4351/2005

§ 188
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Mjövik 2:51
Handlingar: Ansökan (2005-11-07), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
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 en ändamålsenlig struktur av bland annat bebyggelse
och grönområden främjas.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i nära anslutning till ett större område med
sammanhållen bebyggelse, vilket är detaljplanelagt. Tillskott med enstaka byggnader kan tillåtas 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.
Det angränsande, detaljplanelagda området ger en naturlig avgränsning av tätbebyggelsen mot den omgivande naturmarken respektive jordbruksmarken. Den
föreslagna byggnadsplatsen utgörs av ett kuperat skogsparti som får anses vara
viktigt som närrekreationsområde för tätbebyggelsen. En byggnation här skulle
på ett olämpligt sätt bryta den befintliga, ändamålsenliga strukturen av bebyggelse
och mark för rekreation.
Om en utvidgning av byggnationen i anslutning till det tätbebyggda området i
framtiden kommer att aktualiseras, måste detta kunna ske på ett planmässigt sätt,
där en lämplig struktur kan studeras i ett större sammanhang. Den föreslagna
bebyggelsen försvårar på ett olämpligt sätt en planmässig utbyggnad av tätbebyggelsen. Under nuvarande förutsättningar bedöms marken inte vara lämpad för
det föreslagna ändamålet, då det inte är fråga om en enkel, naturlig komplettering
av befintlig bebyggelse.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden lämnar
negativt förhandsbesked. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget men har ej utnyttjat detta.
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.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

10 maj 2006

Sökanden
Akten

Sid. 39(44)

4921/2005

§ 189
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten
Fridlevstads-Ryd 1:15
Handlingar: Ansökan (2005-12-19), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2006-04-24), yttrande från granne (2006-05-02), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
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.
Platsen utgörs av betesmark och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas från befintlig väg och miljöavdelningen har bedömt att enskild
avloppsanläggning går att anordna på fastigheten. Ett enbostadshus på platsen får
anses vara en lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra
sig över ansökan. En granne har hört av sig och är positiv till byggnationen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovansökan
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska 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.

10 maj 2006

Sökanden
Akten

Sid. 40(44)

4176/2005

§ 190
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Saleboda
1:136
Handlingar: Ansökan (2005-10-25), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2006-05-02), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
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.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13,
14 och 16 §§.
Platsen ligger inom strandskyddsområde till Västersjön. Marken är av ängskaraktär med mycket inslag av sly, och är allemansrättsligt tillgänglig. Strand- och
vattenområdet är lättillgängligt och får anses vara ett av de mer intressanta för
allmänheten vid denna del av Västersjön. Det bedöms vara av vikt att allmänheten
även fortsättningsvis har möjlighet att fritt vistas på platsen.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden lämnar
negativt förhandsbesked. Sökandena har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
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.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

10 maj 2006

Sökande
Akten

Sid. 41(44)

1788/2006

§ 191
Bygglov för nybyggnad av pumpstation på fastigheten Verkö 3:1
Handlingar: Ansökan (2006-04-24), ritningar, situationsplan, länsstyrelsens
beslut avseende strandskyddsdispens (2006-03-16), grannemedgivande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten ligger inom ett detaljplanelagt område. Vid granskningen har noterats att den nu aktuella pumpstationen icke avses byggas på den plats som
ursprungligen avsetts i den gällande detaljplanen, då avloppsnätets lågpunkt
ej sammanfaller med det läge som ursprungligen avsetts.
Sökanden har därför sökt och erhållit erforderlig dispens från strandskyddet
av Länsstyrelsen och även hört berörd granne på fastigheten Verkö 3:81.
Förvaltningen anser att bygglov bör beviljas då avvikelsen är så ringa att den
kan anses utgöra en sådan mindre avvikelse som är förenlig med detaljplanens
syfte.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov
varvid föreskrivs:
att utvändig färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 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 maj 2006

Sökanden
Berörda grannar
Akten

4163/2005

§ 192
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Vrängö 1:15
Ärendet utgår från dagordningen då sökanden återkallat ansökan.
_____

Sid. 42(44)

10 maj 2006

Sid. 43(44)

§ 193
Informationer
a) Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om budgetuppföljning mars
2006.
b) Förvaltningschef Hans Juhlin redovisar resultatet från den psykosociala
enkäten 2005 på samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____

10 maj 2006

Sid. 44(44)

§ 194
Övriga frågor
Ordföranden informerar om förvaltningens och miljö- och byggnadsnämndens
gemensamma studieresa till Öland den 31 maj 2006.
_____

14 juni 2006

Sid. 1(66)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 juni 2006
§ 224
Detaljplan för fastigheten Aspö 6:54 m fl Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 225
Detaljplan för Fiskhamnen 3 och del av Saltö 2:1, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 226
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Karlskrona kommun, Blekinge län. Omedelbar
justering
§ 227
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II), Karlskrona kommun, Blekinge län. Utgår.
§ 228
Detaljplan för utvidgning av Torskors industriområde i anslutning till fastigheten Vedeby 2:1 m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 229
Detaljplan för del av fastigheten Stora Vörta 1:72, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 230
Fördjupning av Översiktsplan för Karlskrona kommun, Trummenäsområdet, Blekinge län. Omedelbar
justering.
§ 231
Fördjupade översiktsplaner för Handelshamnen och Oljehamnen, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 232
Remissvar; Yttrande över Ronneby kommuns översiktsplan 2006, utställning
§ 233
Yttrande angående avstyckning av fastigheten Grönadal 14:20
§ 234
Yttrande angående avstyckning av fastigheten Mörtön 1:8
§ 235
VA-utredning inom delar av Kristianopel
§ 236
Svar på medborgarförslag om uthyrning av mark för djurcirkus och om förbättring av djurskyddstillsyn av
cirkusar
§ 237
Miljöpris 2006
§ 238
Revidering av Råd och riktlinjer för uteserveringar och serveringsvagnar
§ 239
Revidering av regler för tomtkön
§ 240
Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2006
§ 241
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 242
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 243
Meddelanden
§ 244
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö S:4, alternativ A, östra
§ 245
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö S:4 alternativ B, västra
§ 246
Förlängning av bygglov för uppsättande av bodar, tillfällig åtgärd, på fastigheten Aspö 5:68
§ 247
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:319
§ 248
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Augerums-Ryd 1:18
§ 249
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bjälkatorp 2:2.Utgår.
§ 250
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kristianopels-Bredavik 1:5
§ 251
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sturkö-Bredavik 24:4
§ 252
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av flerbostadshus (etapp 1, hus B-E), garage, 15 st markparkeringar
samt schaktbyggnad, fastigheten Flundran 3
§ 253
Förhandsbesked för nybyggnad av 12 enbostadshus på fastigheten Frändatorp 25:14
§ 254
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Frändatorp 25:14
§ 255
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Färmanstorp 1:50
§ 256
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 15:6 del av, lotten C
§ 257
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gängletorp 15:1
§ 258
Strandskyddsdispens för nybyggnad av ”friggebod” på fastigheten Hoboda 1:8
§ 259
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Hästholmen 1:4
§ 260
Nybyggnad av simulatorbyggnad med komplementbyggnader på fastigheten Karlskrona 4:17 (Örlogsbasen)
§ 261
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Karlskrona 6:2
§ 262
Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus/stall på fastigheten Kråkerum 1:1
§ 263
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Kättilsmåla 1:59.
Utgår.
§ 264
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Torhamns-Långören 1:26
§ 265
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Lösen 3:3, förlängning
§ 266
Ovårdad tomt med skrotupplag, fastigheten Nättraby 23:59. Utgår.
§ 267
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 22:1. Utgår.
§ 268
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 23:2 del o 23:1 del av
§ 269
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Stubbetorp 1:8
§ 270
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Säby 21:1
§ 271
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tjurkö 9:19
§ 272
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Uttorp 1:121
§ 273
Förhandsbesked för nybyggnad av parhus på fastigheten Verstorp 2:56 – 2:62
§ 274
Informationer
§ 275
Övriga frågor

14 juni 2006

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
14 juni 2006, kl. 08.30– 14.15.
Beslutsammanträde kl. 13.30 – 14.15.

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Sid. 2(66)

Gerthie Olsson (s)
Magnus Manhammar (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Margareta Rodin (fp) t o m § 226
Eva Röder (fp)
Bengt-Åke Persson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman (v)
Chatarina Holmberg (s) till kl. 13.30
Eva Öman (s) från kl. 13.30
Erik Gisslén (m)
Jerry Hansson (fp) fr o m § 227
Eva Öman (s) till kl. 13.30
Rolf Ferner (s)
Henrik Larsen (m)
Jerry Hansson (fp) t o m § 226
Lars-Ove Carlsson (kd)
Tommy Rönn (v) till kl. 13.30

Tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Anna Olausson, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Tina Ekmark planarkitekt
Ola Swärdh, planarkitekt
Eva-Lena Luthander, planarkitekt
Caroline Johansson, miljöinspektör
Bo Karlson, miljöinspektör
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten
Håkan Aronsson, sekreterare
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Carl-Göran Svensson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre torsdagen den 22 juni 2006,
kl. 07.30.

14 juni 2006

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Håkan Aronsson

Sekreterare

……………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson,

Justerare

…………………………………….
Carl-Göran Svensson

§§ 224- 275
§§ 226, 230
omedelbart justerade

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 22 juni 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Håkan Aronsson
Håkan Aronsson
Sekreterare

Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

Sid. 3(66)

14 juni 2006

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 4(66)

5326/04

§ 224
Detaljplan för fastigheten Aspö 6:54 m fl Karlskrona kommun, Blekinge
län
En ansökan gällande nybyggnad av åtta enbostadshus inkom den 15 september
2004. Innan förslaget till negativt förhandsbesked beslutats inkom en förfrågan
om planläggning för bebyggelse på fastigheten Aspö 6:54.
Planen syftar till att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Aspö 6:54 i anslutning till befintlig bebyggelse. Förslaget innebär en
komplettering med åtta friliggande villor.
Planområdet är beläget på sydöstra delen av Aspö strax norr om Ällenabben i
direkt anslutning till Lotsbacksvägen. Marken ägs av privata fastighetsägare
och utgörs av naturmark med skogsvegetation och öppet strandområde. Mot
norr angränsar området till fyra bostadsfastigheter och mot söder till två
bostadsfastigheter. Inom planområdet finns en avgränsad bostadsfastighet och
mot öster avslutas området i strandlinjen. Området omfattar ca 40 000 kvm.
Planarkitekt Tina Ekmark föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplan för Aspö 6:54 m fl, Drottningskär, blir föremål för samråd
_____

14 juni 2006

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 5(66)

2321/06

§ 225
Detaljplan för Fiskhamnen 3 och del av Saltö 2:1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
En ansökan om ändring av detaljplanen för Fiskhamnen 3 och del av Saltö 2:1
har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden. Befintliga byggnader vid Saltö
torg, Fiskhamnen 3, avses rivas och ersättas av en betydligt större byggnad.
Avsikten är att ge möjlighet till bostäder och handel inom Fiskhamnen 3. Saltö
2:1 påverkas i mindre omfattning.
Gällande detaljplan för Fiskhamnen 3 som vann laga kraft 9 september 1987
anger att byggnader får uppföras till en höjd av sju meter och med användningssätt handel och småindustri. Detaljplanen för Saltö 2:1 har precis vunnit
laga kraft och anger bostäder i fyra till fem våningar på ett parkeringshus i två
våningar.
Ansökan medför att pågående användningssätt för Fiskhamnen 3 kompletteras
med bostäder. Parkeringsbehovet ökar och tillgodoses genom att gården bebyggs med ett parkeringshus i två våningar. All bebyggelse kommer att utgöra
en enhet bestående av två byggnadsdelar med bostäder placerade på en ”sockel”
i två våningar som inrymmer garage samt butikslokaler mot Saltö Torg.
Ansökan få anses ha stöd i översiktsplanen där det anges att en förtätning av
staden ska eftersträvas. Användningssätten bostäder och handel finns redan
inom aktuellt område.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan
för Fiskhamnen 3 och del av Saltö 2:1
_____

14 juni 2006

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 6(66)

7559/03

§ 226
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 17 mars t o m den 14
april 2006.
Detaljplanen syftar till att skapa en stadsmarina med utökat antal båtplatser samt
byggrätter för handel och kontor med i första hand maritim anknytning. Detaljplanearbetet har inletts med ett programskede bland annat för att utreda stadsmarinans utformning och gestaltning.
Planområdet är beläget på nordöstra Trossö och omfattar del av Skeppsbrokajen.
Planområdet avgränsas av Österleden i väster, Skeppsbrokajens vägområde och
Handelshamnen i söder samt vattenområde i norr och öster. Planområdet omfattar
cirka 2,0 ha. Marken ägs av Karlskrona kommun.
Förslag till utformning, arkitektonisk gestaltning, detaljutformning och materialval
framgår av gestaltningsprogram för Stadsmarina, daterat 31 mars 2005. Området
föreslås innehålla verksamheter med maritim anknytning, handel, kontor, restaurang
etc. Byggnader föreslås i en till två våningar med möjlighet att bygga en indragen
tredje våning på 50 % av takets yta. Inom denna tredje våning kan bostad för tillsyn,
övernattnings- eller representationsvåning kopplad till verksamheten i byggnaden
inrymmas.
En bilaga till gestaltningsprogrammet har tillförts i form av en illustrationsplan
innehållande ett större byggnadskvarter i öster som avser att rymma bland annat ny
kustbevakning. Denna byggrätt skall utformas efter samma principer som framgår
av upprättat gestaltningsprogram. Kajplatser för kustbevakningens fartyg finns
utmed Handelshamnens norra del i anslutning intill föreslagen byggrätt. Att förlägga
kust-bevakningen och dess fartyg i detta område bedöms på ett mycket positivt sätt
bidra till den maritima karaktären som eftersträvas.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Yrkanden
Magnus Larsson ( c ) och Bengt-Åke Persson (kd) yrkar återremiss av ärendet.
Protokollsbilaga 1.
Margareta Rodin (fp) och Eva Röder (fp) yrkar avslag till ärendet. Protokollsbilaga
2.
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till framställningen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras
och finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
(forts.)

14 juni 2006

Sid. 7(66)

§ 226 (forts.)
7559/03
Votering begärs och skall verkställas. Följande voteringsproposition fastställes:
Den som anser att ärendet skall avgöras i dag röstar ja. Den som anser att ärendet
skall återremitteras röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Manhammar (s), Carl-Göran Svensson (m), Katarina
Möller (s), Gert Olsson (s), Ulla Ohlsson (s), Eva Öman (s), Erik Gisslén (m),
Margareta Rodin (fp), Eva Röder (fp)och Gerthie Olsson (s).
Röstar nej gör Bengt-Åke Persson (kd), Magnus Larsson ( c ) och Kurt Lindman (v).
Med 10 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden att ärendet skall avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall mot avslag till framställningen och
finner att nämnden beslutar bifalla framställningen.
Votering begärs och skall verkställas. Följande voteringsproposition fastställes: Den
som anser att ärendet skall bifallas röstar ja. Den som anser att ärendet skall avslås
röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Manhammar (s), Carl-Göran Svensson (m), Katarina
Möller (s), Gert Olsson (s), Ulla Ohlsson (s), Eva Öman (s), Erik Gisslén (m), Kurt
Lindman (v) och Gerthie Olsson (s). Röstar nej gör Margareta Rodin (fp), Eva
Röder (fp), Bengt-Åke Persson (kd) och Magnus Larsson ( c ).
Med 9 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden att bifalla framställningen.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden för egen del
att godkänna detaljplanen för Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen daterad februari 2006
och reviderad maj 2006.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, daterad februari 2006 och
reviderad maj 2006.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

14 juni 2006

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1719/05

§ 227
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II), Karlskrona
kommun, Blekinge län
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sid. 8(66)

14 juni 2006

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 9(66)

907/06

§ 228
Detaljplan för utvidgning av Torskors industriområde i anslutning till
fastigheten Vedeby 21:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om upprättande av
ny detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl. Efterfrågan på verksamhetstomter
har ökat i Karlskrona kommun och ett större företag efterfrågar ett område om
ca 5 ha. Kommunen har brist på större sammanhängande markytor för industriändamål, och förslaget innebär att allmän plats, natur och gata, ändras till
kvartersmark för industriändamål.
Området är beläget i Torskors industriområde och trafikmatas via Titanvägen.
Industriområdet är anslutet till kommunalt VA-nät.
Området omfattas av detaljplan lagakraftvunnen den 1 november 1989.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan
för del av Vedeby 21:1 m fl samt genomföra samråd.
_____

14 juni 2006

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 10(66)

1262/06

§ 229
Detaljplan för del av fastigheten Stora Vörta 1:72, Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
En ansökan om planläggning för nya bostäder på Stora Vörta 1:72 har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden. Området ligger mellan befintlig
bostadsbebyggelse och Skärva by och omfattar ca tre hektar. Området
avgränsas i norr av en kraftledning och i söder av Gamla landsvägen
Förslaget medför att det uppstår en sammanhängande tätbebyggelse från
Nättraby till Skärva by. En förtätning i enlighet med ansökan bedöms innebära
en naturlig komplettering även om den inte har direkt stöd i översiktsplanen.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan
för bostäder på del av stora Vörta 1:72 i Nättraby.
_____

14 juni 2006

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 11(66)

3523/00

§ 230
Fördjupning av Översiktsplan för Karlskrona kommun, Trummenäsområdet,
Blekinge län
Fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun, Trummenäsområdet, har
varit utställd för granskning fr o m den 13 januari t o m den 10 mars 2006.
Syftet med en fördjupning av översiktsplanen för Trummenäsområdet är att belysa
förutsättningarna för att utveckla området, framför allt mot bakgrund av vattenoch avloppsförsörjningen. Det råder ett stort tryck på att utveckla Trummenäs och
Torsnäs, både vad gäller omvandling av befintlig fritidshusbebyggelse till permanentboende som nyexploatering. Med en sådan utveckling följer krav på vissa
servicefunktioner såsom infrastruktur, dagis och skola etc. Inom området finns även
höga värden för växt- och djurlivet, friluftslivet och kulturmiljön som skall vägas
samman i planeringen. En fördjupning av översiktsplanen gör det möjligt att ta ett
helhetsgrepp för Trummenäs och Torsnäs och förenklar den efterföljande
detaljplaneringen av området.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun, Trummenäsområdet, daterad 29 maj 2006.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun, Trummenäsområdet,
daterad 29 maj 2006.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

14 juni 2006

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 12(66)

2360/06

§ 231
Fördjupade översiktsplaner för Handelshamnen och Oljehamnen,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 9 maj 2006, § 68, i samband
med exploateringsärende avseende Skeppsbrokajen beslutat att beställa en
fördjupad översiktsplan för Handelshamnen och en för Oljehamnen samt att
det i kommande arbetet med dessa fördjupade översiktsplaner, utöver reglerade
samrådsmöten, särskilt utveckla formerna för dialog med medborgarna och
andra intressenter.
De aktuella områdena har behandlats i gällande översiktsplan antagen av
Kommunfullmäktige i augusti 2002. Fördjupade översiktliga utredningar för
Handelshamnen och Oljehamnen med omnejd föreslås kunna inarbetas i kommande revidering av översiktsplan för Karlskrona kommun. Handelshamnen
ingår på ett naturligt sätt i en fördjupning för Trossö. Oljehamnen föreslås
kunna behandlas i fördjupning för Stadsbygden och ingå i ett större utvecklingsområde från Pantarholmen till Bryggareberget innefattande Tullen, Blåport, Muddret, Oljehamnen och Bryggareberget.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till fördjupade översiktliga utredningar för Handelshamnen och Oljehamnen med
omnejd som inarbetas i förestående revidering av en kommuntäckande
översiktsplan.
_____

14 juni 2006

Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 13(66)

1649/06

§ 232
Remissvar; Yttrande över Ronneby kommuns översiktsplan 2006,
utställning
Ronneby kommun har översänt sin nu utställda översiktsplan till Karlskrona
kommun för yttrande. Utställningstiden varar till den 31 juli 2006. Handlingen
är granskad och kommenteras av Karlskrona kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Karlskrona kommun yttrade sig över förslaget i dess samrådsskede
2003 och framförde då främst synpunkter angående flygplatsens och tågtrafikens utveckling samt Europavägens och riksvägarnas betydelse för hela
regionen.
Översiktsplanen behandlar grundligt planeringsförutsättningar, allmänna intressen och övriga frågor som ligger grund för planeringen i Ronneby. Utifrån
dessa redogörs för en föreslagen fortsatt utvecklingsstrategi och dess konsekvenser. Stora delar av detta berör inte Karlskrona kommun. Några delar av
planen föranleder dock synpunkter ur Karlskronas perspektiv.
I översiktsplanen framgår att Ronneby vill satsa på lokal tågtrafik. Karlskrona
kommun ser tanken som positiv men gör samtidigt den bedömningen att det är
viktigare med en snabb regional trafik. Kommunerna i Blekinge bör prioritera
snabba kommunikationer med tåg till arbetsmarknaderna i Kristianstad och
Öresundsregionen före en lokal trafik som exempelvis kan lösas med förbättrade bussförbindelser. I övrigt deltar Karlskrona kommun gärna i en strategisk
utveckling som stärker sambanden mellan orterna i Blekinge.
Planarkitekt Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och översända det till
Ronneby kommun.
_____

14 juni 2006

Lantmäterimyndigheten
Akten

Sid. 14(66)

1402/06

§ 233
Yttrande angående avstyckning av fastigheten Grönadal 14:20
Handlingar:Ansökan (2006-01-23), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten om att få dela fastigheten i två
lotter. Lantmäterimyndigheten önskar få miljö- och byggnadsnämndens yttrande i
frågan.
Fastigheten Grönadal 14:20 har en yta på 3 064 kvm. Enligt gällande detaljplan får
tomter inte ges mindre yta än 2 000 kvm. Om särskilda omständigheter föranleder
det får ytan göras mindre, dock minst 1 500 kvm.
I beslut den 9 maj 2001,§ 173, har miljö- och byggnadsnämnden prövat en ändring
av tomtindelningen för del av planområdet, där en del av de nya tomterna får en yta
mindre än 2 000 kvm. De flesta av dessa avviker endast i mindre omfattning från
tillåten yta, och den allra minsta är 1 632 kvm.
Det kan inte anses föreligga särskilda omständigheter som ger anledning att nu
sänka den nedre gränsen ytterligare, och tillåta två tomter som ligger på gränsen till
1 500 kvm.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 april 2006 § 129 att återremittera
ärendet till förvaltningen för att ge sökanden möjlighet att redovisa de särskilda
omständigheter han vill åberopa. En skrivelse har inkommit, där inledningsvis
personliga omständigheter framförs, vilka inte är relevanta för sakfrågan. Vidare
konstateras att för det nyexploaterade planområdet längre norrut på Skillingenäs
är minsta tillåtna tomtstorlek 1 200 kvm. Bestämmelserna i ett helt annat planområde av annan karaktär kan emellertid inte anses ha någon som helst koppling
till tolkningen av planbestämmelserna i den nu aktuella planen. Det hänvisas också
till att en utredning av lantmäteriet visar att fyra stycken tomter inom planområdet
har en yta mindre än 1 500 kvm. Dessa fyra tomter ligger i en helt annan del av
planområdet, där den planmässiga strukturen är helt annorlunda än vad fallet är där
den aktuella tomten är belägen. Dessa båda delar av planområdet är inte på något
sätt jämförbara med varandra. Båda har idag en enhetlighet vad gäller tomtstorlekar,
men på helt olika sätt. Inte heller i övrigt framkommer någonting i skrivelsen som
ger en planmässig motivering till att det för den aktuella tomten finns några särskilda omständigheter som motiverar att göra en delning enligt förslaget.
Bygglovsarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avstyrka förslaget till den föreslagna avstyckningen
_____

14 juni 2006

Lantmäterimyndigheten
Akten

Sid. 15(66)

2345/06

§ 234
Yttrande angående avstyckning av fastigheten Mörtön 1:8
Handlingar: Ansökan (2006-02-20), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden avstyrkte den 14 december 2005, § 421, en ansökan om att för en mindre torpbyggnad få stycka av en tomt på 16 000 kvm,
till stor del belägen inom strandskyddsområde. Nämnden förordade en avstyckning på ca 5 000 kvm belägen utanför strandskyddsområdet.
Fastighetsägaren har inkommit med förtydligande till lantmäterimyndigheten,
där det anges att den nybildade fastigheten är tänkt att användas för mindre
djurhållning, och att sådan verksamhet redan bedrivs på området.
Det föreslås att en tomtplatsavgränsning görs som motsvarar den avstyckning
som miljö- och byggnadsnämnden förordade i det tidigare beslutet. Detta innebär att den övriga marken i den yrkade avstyckningen även fortsättningsvis blir
allemansrättsligt tillgänglig.
Bygglovsarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka den föreslagna avstyckningen, under förutsättning att en tomtplatsavgränsning görs som omfattar ett 50 meter brett område som sträcker sig fram
till strandskyddsgränsen i enlighet med bilagd karta.
_____

14 juni 2006

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsägare Rörsäng 1:14

Sid. 16(66)

MHA/2006.2334

§ 235
VA-utredning inom delar av Kristianopel
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning har under april och maj 2006
genomfört en utredning av vatten- och avloppsförhållandena inom delar av området Kristianopel. I det aktuella området finns 70 fastigheter. Av de 52 som
inspekterats är 22 permanentbostäder och 30 fritidsbostäder. I området finns
tolv borrade brunnar, sju grävda och sex fastigheter med kommunalt vatten.
Två av fastigheterna har inget indraget vatten och saknar därför avloppsanläggning. Det är sammanlagt 18 fastigheter som har nyare anläggning än 1995.
Dessa har inte inspekterats ute i fält, men får antas fungera utan problem.
Efter inspektion av fastigheternas avloppsanläggningar har förvaltningen gjort
följande bedömning;
20 avloppsanläggningar uppvisar inga synbara driftstörningar. Anläggningarnas
ålder innebär dock att reningsgraden sannolikt är nedsatt och att driftstörningar
kan förväntas.
30 avloppsanläggningar har varit föremål för anmärkningar. Anmärkningarna
gäller otillräcklig slamavskiljning och/eller infiltration (enbart stenkista), hög
vattennivå i slamavskiljaren osv.
I området finns förutsättning för nybyggnationer, dock bör nya fastigheter
anslutas till kommunalt spillvattennät. Då Tekniska förvaltningen har planer på
att lägga ner Kristianopels ARV och dra ledningar längs Fågelmaravägen till
Söremåla ARV är tanken att det i samband med detta sker en kommunal
anslutning, i synnerhet för de anläggningar som fick anmärkningar. Detta ska
också gälla eventuella nybyggnationer som under denna tid bör invänta det
kommunala spillvattennätet. Efter möte med Tekniska Förvaltningen framkom
att det yrkas för anslag i budgeten för projektet och att ett slutgiltigt beslut bör
vara taget i november 2006. Tekniska Förvaltningen planerar för att ledningen
ska vara klar för påkopplingar sommaren/hösten 2007.
Miljöinspektörerna Caroline Johansson och Bo Karlson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka bilagd VA-utredning
(forts.)

14 juni 2006

§ 235 (forts.)

Sid. 17(66)

MHA/2006.2334

att fastighet Rörsäng 1:14 vars brister är akuta till samhällsbyggnadsförvaltningen ska inkomma med förslag till lösning av avloppssituationen senast den
15 juli 2006,
att för återstående fastigheter avvakta med åtgärder till beslut fattats om kommunalt spillvattennät
att nybyggnation inom det inventerade området inte bör ske förrän området
kan ansluta till det kommunala spillvattennätet.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

14 juni 2006

Kommunfullmäktige (Ks 2004.512)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 18(66)

167/05

§ 236
Svar på medborgarförslag om uthyrning av mark för djurcirkus och om
förbättring av djurskyddstillsynen av cirkusar
Ett medborgarförslag föreligger där det föreslås att Karlskrona kommun inte
skall hyra ut mark till cirkusar som håller djur för uppvisning eller liknande,
oavsett djurart. Vidare föreslås det att alla djurcirkusar annars skall inspekteras
vid varje besök.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 maj 2006 lämnat förslag till
yttrande och anför bland annat:
En cirkusföreställning betraktas enligt 2 kap 2 § i ordningslagen som en allmän
sammankomst. En kommun får, i enlighet med 3 kap ordningslagen meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen
på offentlig plats. Dock får en kommun inte fatta ett beslut genom vilket man
bestämmer att kommunen ej skall upplåta allmän mark till cirkusevenemang
där levande djur ingår. Ett sådant beslut strider mot 3 kap 8 § i ordningslagen
(dom i länsrätten i Jönköpings län den 13 maj 2005)
Inspektioner av djurcirkusar görs, med nuvarande rutiner, stickprovsmässigt
eller efter anmälan, eller genom kontakt med länsveterinärer eller andra kommuner. När en cirkus fått sitt tillstånd av länsstyrelsen i det län den anträder
eller utgår ifrån och påbörjar sin turné så inspekteras den av en lokal tillsynsmyndighet. I tillsynen av djurcirkusar ingår också kontroll av transportfordon
och transportvagnar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör den bedömningen att nuvarande tillsynsfrekvens av djurcirkusar väl uppfyller stipulerade tillsynskrav.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget avseende förbud att hyra ut kommunal mark till
djurcirkusar, samt
att medborgarförslaget skall anses vara besvarat avseende kommunens tillsyn
av djurcirkusar.
_____

14 juni 2006

Pristagaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 19(66)

2662/06

§ 237
Miljöpris 2006
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse miljöpristagare 2006.
1:e vice ordförande Magnus Manhammar (s) redogör för juryns motivering att
utse Göran Svensson till pristagare av Karlskrona kommuns miljöpris 2006.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med juryns förslag tilldela Göran Svensson 2006 års miljöpris.
_____

14 juni 2006

Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 20(66)

2604/06

§ 238
Revidering av Råd och riktlinjer för uteserveringar och serveringsvagnar
Miljö- och byggnadsnämnden har den 14 april 1999, § 100, fattat beslut om
antagande av Råd och regler för uteserveringar och serveringsvagnar. Ett par
mindre revideringar i policyn har genomförts i februari 2004. Syftet har varit
att åstadkomma ett tydligare regelverk med riktlinjer för utformningen som
den sökande skall följa under eget ansvar.
Efterlevnaden av riktlinjerna har inte alltid varit tillfredställande och en mer
omfattande revidering bedöms angelägen för att möta dagens krav på
utformning och gestaltning. Policyn tas fram av en arbetsgrupp med
handläggare inom berörda förvaltningar och i samråd med Krögarföreningen i
Karlskrona för att förslaget skall bli väl förankrat och efterlevnaden bättre.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till revidering
av Råd och regler för uteserveringar och serveringsvagnar.
_____

14 juni 2006

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 21(66)

2488/06

§ 239
Revidering av regler för tomtkön
Miljö- och byggnadsnämnden fastställde den 8 december 2004 regler för
tomtkön.
Gällande regler anger att fördelningen av tomter sker i turordning efter registreringsdatum och sökandens intresseanmälan avseende bostadsområde. På
ansökningsblanketten till tomtkön finns möjlighet att ange inom vilken del
av kommunen man önskar tomt. De intresseområden som redovisas på ansökningsblanketten är i första hand ett stöd för kommunens planering utifrån
efterfrågan och bedöms inte relevant som underlag för tomtfördelning.
Under rubriken på ansökningsblanketten ”Fördelning av tomter”, föreslås
ändring av texten. Ny lydelse: ”Fördelning av tomter sker i turordning efter
registreringsdatum.”
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ändra reglerna avseende fördelning av tomter enligt förslaget,
att den nya regeln skall gälla från och med 1 september 2006.
_____

14 juni 2006

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 22(66)

1974/06

§ 240
Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2006
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna
upprätta delårsbokslut och lämna budgetuppföljningsrapport med prognos för
årets utfall per april månads utgång.
Rapporterna har överlämnats till kommunledningsförvaltningen den 12 maj
2006.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning med resultatprognos per den
30 april 2006 enligt bilagda handlingar,
att uppdra åt förvaltningens verksamhetsansvariga att noga följa intäktsutvecklingen
_____

14 juni 2006

§ 241
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

Sid. 23(66)

14 juni 2006

§ 242
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

Sid. 24(66)

14 juni 2006

Sid. 25(66)

§ 243
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 27 april 2006, § 53; Budget- och
verksamhetsuppföljning i februari 2006
2. Kommunfullmäktige, beslut 27 april 2006, § 61; Svar på motion om
familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona
3. Kommunfullmäktige, beslut 27 april 2006, § 62; Svar på medborgarförslag om saluhall vid Lokstallarna/Gamla Långöbron
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-04-11; Beslut om betydande
miljöpåverkan (Foodia Fisk AB, Saltö)
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-04-18; Meddelande om att
ärende avskrivs rörande prövning om Karlskrona kommuns verksamhet
vid Vattenverket i Lyckeby omfattas av bestämmelserna för farlig verksamhet, enligt lag om skydd mot olyckor
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-04-18; Meddelande om att
ärende avskrivs rörande prövning om Karlskrona kommuns verksamhet
vid Vodafone Arena Rosenholm i Karlskrona omfattas av bestämmelserna
för farlig verksamhet, enligt lag om skydd mot olyckor
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-04-21; Beslut att verksamheten
vid Affärsverken AB:s gasolstation på Verkö i Karlskrona omfattas av
bestämmelserna för farlig verksamhet, enligt lag om skydd mot olyckor
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-04-21; Beslut att verksamheten
vid Aura Light International AB, Karlskrona omfattas av bestämmelserna
för farlig verksamhet, enligt lag om skydd mot olyckor
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-05-22; Beslut att verksamheten
vid Ragn-Sells Specialavfall AB, Sydostsanering, i Karlskrona omfattas av
bestämmelserna för farlig verksamhet, enligt lag om skydd mot olyckor
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-04-27; Detaljplan för Aspö 5:68
m fl (Aspö Mad samt området kring färjeläget) i Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-04-27; Detaljplan för Bastasjö,
del av Avelsgärde 1:3 m fl i Karlskrona kommun
(forts.)

14 juni 2006

Sid. 26(66)

§ 243 (forts.)
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-04-28; Detaljplan för del av
Lyckeby 1:1 m fl (norra Ringö), Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-05-02; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på Karlsholmen,
fastigheten Hästö 3:2 i Karlskrona kommun
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-05-04; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens arbetsutskott beslut om bygglov för uppförande
av enbostadshus på fastigheten Åran 4 i Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-05-10; Ansökan om tillstånd för
uppförande av enbostadshus på fastigheten Aspö 3:14 i Karlskrona kommun
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-05-09; Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus m m på fastigheten Sandhamn 3:4,
Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-05-10; Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4 § miljöbalken
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-05-12; Beslut att verksamheten vid
Kockums AB i Karlskrona omfattas av bestämmelserna för farlig verksamhet,
enligt lag om skydd mot olyckor
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut (utkast) 2006-03-16; Beslut om betydande
miljöpåverkan avseende förstudie väg 742, anläggning av parkeringsplats vid
bageriet på Sturkö, i Karlskrona kommun, Blekinge län
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-05-16; Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4 § miljöbalken
21. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DELDOM 2006-05-04; Miljödomstolen
avslutar prövotiden vad gäller utsläpp av dagvatten och föreskriver villkor
för tillståndet den 17 januari 2002. Sökande: Affärsverken i Karlskrona AB.
Saken: Tillstånd till verksamheten vid Bubbetorps avfallsanläggning, Karlskrona kommun, Blekinge län, uppskjutna frågor. Mål nr M114-01.
(forts.)

14 juni 2006

Sid. 27(66)

§ 243 (forts.)
22. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DELDOM 2006-05-04; Tillstånd:
Miljödomstolen lämnar Affärsverken i Karlskrona AB tillstånd enligt
miljöbalken. Saken: Tillstånd till fortsatt deponering på Bubbetorps
avfallsanläggning, Karlskrona kommun, Blekinge län
23. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2006-05-17; Överklagande av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 2 februari 2006, dnr 521-6836
och 526-4540-05. Saken: Fråga om strandskyddsdispens och föreläggande
att ta bort brygganläggning
24. Regeringen, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, regeringsbeslut
2006-05-04; Redovisning till EG-kommissionen med förslag på nya områden och förslag till ändringar i redan beslutade områden för bevarande
av livsmiljöer samt vilda djur och växter
25. Regeringsrättens underrättelse, mål nr 1609-05; Regeringsrätten har den
8 maj 2006 i Stockholm beslutat att inte meddela xxxxxxxxxx och
xxxxxxxx prövningstillstånd i mål om förhandsbesked enligt planoch bygglagen. (Aspö 4:273)
26. Jordbruksverket, Foderkvalitetsenheten, beslut 2006-05-10; Godkännande
av förbränningsanläggning med låg kapacitet på jordbruksföretag
_____

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 28(66)

955/06

§ 244
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö S:4
alternativ A, östra
Handlingar: Ansökan med skrivelse (2006-02-22), ritning, karta, yttrande
från sökande genom ombud (2006-06-02), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
En likadan ansökan har behandlats den 2 april 2001, § 147, då miljö- och
byggnadsnämnden lämnade negativt förhandsbesked. Vidare behandlades en
likadan ansökan av miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträde den 7 juni
2004, § 251. Förvaltningen föreslog ett negativt förhandsbesked. Nämnden
beslutade att återremittera ärendet för hörande av grannar. Denna ansökan
återkallades av sökanden den 18 augusti 2004.
Inga förutsättningar har förändrats, varför förvaltningen gör samma bedömning
nu som då de tidigare ärendena behandlades.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
gäller. I plan- och bygglagens kapitel 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.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kapitel,
paragraferna 13, 14 och 16.
Området består av öppen skog, och är väl tillgängligt för allmänheten för att
vandra vidare längs stranden eller ner till havet. Det får bedömas vara av vikt
att området i sin helhet även fortsättningsvis hålls allemansrättsligt tillgängligt,
och att den öppna kontakten med strandområdet bibehålls. Den föreslagna
platsen bedöms inte vara lämpad för bostadsbebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i planoch bygglagens 2 kapitel om att markområden ska användas för de ändamål för
vilka de är mest lämpade.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 29(66)

1961/06

§ 245
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö S:4
alternativ B, västra
Handlingar: Ansökan (2006-02-22), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
gäller. I plan och bygglagens 2 kapitel 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 plan- och bygglagens 3 kapitel ska byggnader placeras på ett sätt som är
lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen utgör en lucka mellan två bebyggda tomter, och är bevuxen med relativt
tät och snårig skogsvegetation.
Marken inrymmer inga särskilda naturvärden eller allmänna intressen i övrigt.
Tillfartsväg finns, och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. En
byggnad på platsen får bedömas utgöra en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den
föreslagna platsen med villkor;
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
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.

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 30(66)

1724/06

§ 246
Förlängning av bygglov för uppsättande av bodar, tillfällig åtgärd, på
fastigheten Aspö 5:68
Handlingar: Ansökan (2006-04-19), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalkens 7 kapitel
paragraferna 13, 14 och 16.
Strandskyddsdispens från länsstyrelsen föreligger. Platsen ligger inom ett
område där ett förslag till detaljplan föreligger. Möjligheten att påbörja
exploateringsarbetet utan onödigt dröjsmål bör hållas öppen.
Det har bedömts vara lämpligt att samordna bygglovets varaktighet med
beslutet om upplåtande av allmän platsmark, vilket varar t o m den 31 oktober
2006.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet t o m den 31 oktober
2006.
_____

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 31(66)

579/06

§ 247
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:319
Handlingar: Ansökan (2006-01-24), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
gäller. I plan- och bygglagens 2 kapitel 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 plan- och bygglagens 3 kapitel ska
byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Platsen ligger i ett
mindre skogsparti, och ligger i närheten av annan bebyggelse. Den bedöms inte
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan
anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala VAnätet. Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. Berörda
grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna platsen med villkor;
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet,
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska 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.

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 32(66)

124/06

§ 248
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Augerums-Ryd 1:18
Handlingar: Ansökan (2006-01-11), ritning, situationsplan, karta, yttrande
från sökande (2006-06-02), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
gäller. I plan- och bygglagens 2 kapitel sägs att markområden ska användas
för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade.
Ansökan gäller en stuga på ca 25 kvm avsedd för bostadsändamål. Bostadsutrymmena har en storlek och inredningsstandard som inte i något avseende
uppfyller de tekniska egenskapskraven för bostadshus.
Byggnaden är redan uppförd på platsen. Frågan om olovligt byggande behandlas i ett särskilt ärende.
Platsen är belägen vid norra änden av Silvervägen, norr om Torskors industriområde. Marken utgörs i huvudsak av en oplanerad grusyta med visst inslag
av gräs.
Enligt översiktsplanen för Karlskrona kommun skall marken användas för tillverkningsindustri med möjlighet till järnvägsanknuten verksamhet. Användning
av marken för bostadsändamål får anses strida fullständigt mot översiktsplanens
intentioner.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tre år från beslutsdatum varvid föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning ska göras till kommunalt VA
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

14 juni 2006

Sökande
Akten

1476/06

§ 249
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Bjälkatorp 2:2
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sid. 33(66)

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 34(66)

1220/05

§ 250
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Kristianopels- Bredavik 1:5
Handlingar: Ansökan (2005-03-15), ritning, situationsplan, karta, yttranden
från sökande (2005-05-31, 2005-11-02), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Tidigare beslut: 9 juni 2005, § 232 (Återremiss)
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
gäller. I plan- och bygglagens 2 kapitel 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 plan- och bygglagens 3 kapitel
ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn
till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. På platsen gäller
strandskyddsförordnande enligt miljöbalkens 7 kapitel, paragraferna 13, 14
och 16.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalkens 3 kapitel om skydd
av riksintressen och ekologiskt känsliga områden. Platsen ligger inom ett
område som är av riksintresse för naturvården, och som är särskilt känsligt ur
ekologisk synpunkt. Den föreslagna byggnadsplatsen är en del av en betesäng
som ingår i ett vackert, strandnära landskap, vilket innehåller de typiska naturvärden som omfattas av riksintresset. Den föreslagna byggnaden blir belägen
vid den ena kanten av den öppna ängen, och har vare sig stöd i landskapet eller
anknytning till befintlig bebyggelse. Den kan inte anses vara en naturlig komplettering, utan skulle utgöra ett främmande inslag i landskapet. Med hänvisning
till vad som sägs ovan bedöms den föreslagna lokaliseringen vara olämplig.
Förvaltningen föreslår att nämnden avslår framställningen. Sökanden har getts
möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget och har inkommit med en skrivelse.
Det som sägs i skrivelsen påverkar inte förvaltningens bedömning.
Vid sammanträde den 9 juni 2005 uttalade miljö- och byggnadsnämnden att
man delade förvaltningens uppfattning, men att man var beredd att ta upp en
diskussion med sökanden om en annan placering. Ärendet återremitterades till
förvaltningen, som meddelade sökanden att en prövning i en lucka mellan två
bebyggda fastigheter var tänkbar. Detta avvisades av sökanden.
(forts.)

14 juni 2006

§ 250 (forts.)

Sid. 35(66)

1220/05

Sökanden har därefter redovisat ett antal alternativa placeringar, som besiktigats på platsen tillsammans med sökanden. Förvaltningen kunde ställa
sig positiv till en av de placeringar som sökanden själv föreslagit, då den låg
i direkt anslutning till en bebyggd fastighet. Slutligen förklarade emellertid
sökanden att han inte önskade få denna placering prövad av miljö- och
byggnadsnämnden, utan att han ville ha ett beslut som avser placeringen i den
ursprungliga ansökan, vilken nämnden vid sammanträdet den 9 maj 2005
förklarat sig vara negativ till.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i planoch bygglagens 2 kapitel om att markområden ska användas för de ändamål
för vilka de är mest lämpade, vad som sägs i plan- och bygglagens 3 kapitel
om lämplighet med hänsyn till landskapsbilden och naturvärdena på platsen
samt vad som sägs i miljöbalkens 3 kapitel om skydd av riksintressen och
ekologiskt känsliga områden.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 36(66)

3986/05

§ 251
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten SturköBredavik 24:4
Handlingar: Ansökan (2005-10-07), ritning, situationsplan, karta, yttranden från
sökande (2006-03-31, 2006-05-29), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Tidigare beslut: 12 april 2006, § 137 (Återremiss)
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
gäller. I plan- och bygglagens 2 kapitel 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 plan- och bygglagens 3 kapitel ska
byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse invid väg 738, och bedöms
sakna allmänt intresse.
Miljöavdelningens bedömning: Den aktuella fastigheten ligger inom ett förtätat
område, inom vilket såväl avlopp, som vattenförsörjning lösts med enskilda anläggningar. Utförda inventeringar bland annat på Sturkö uppvisar en mycket
hög andel icke fungerande avloppsanläggningar, med åtföljande negativ påverkan på miljön. Enskilda avloppsanläggningar har endast berättigande i utpräglad glesbygd, där tillräckliga skyddsavstånd kan uppnås. Miljöavdelningen
anser, mot denna bakgrund, att det är nödvändigt att bibehålla nuvarande oexploaterade ytor som buffertzoner. Nya tillstånd till enskilda avlopp kan därför
inte medges. Endast när förutsättning för gemensamt avlopp (kommunalt eller
likvärdigt) framledes kan komma att föreligga, bör tomten kunna bebyggas.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget och har
inkommit med en skrivelse, där det föreslås en gemensam avloppsan-läggning
för tre hushåll. Dock ska bara en befintlig fastighet anslutas utöver
nybyggnationen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt den 12 april 2006, § 137, att återremittera
ärendet till förvaltningen för utredning av VA-situationen.
(forts.)

14 juni 2006

§ 251 (forts.)

Sid. 37(66)

3986/05

Miljöavdelningens utredning av VA-situationen: Sökanden redovisar att man
avser dimensionera anläggningen för tre hushåll. I ett första skede kommer
dock bara två hushåll att vara anslutna, vilket innebär att även policyn om att
antalet avloppsanläggningar inom närområdet skall minska, inte uppfylles.
Policyn, att antalet anläggningar skall minska, är emellertid tänkt att i första
hand tillämpas vid ansökningar i anslutning till smärre grupper ( <10 hus )
inom ett område. I det aktuella fallet ligger fastigheten inom ett större
sammanhållet område, närmare 200 fastigheter, som med undantag av ett par
smärre luckor sträcker sig från kvarnen ända till V. Skällö. Vid de VAutredningar som förvaltningen genomfört, har vi konstaterat att ca 60 procent
av avloppsanläggningarna är behäftade med brister. Vattenförsörjningen inom
denna del av Sturkö tillgodoses av enskilda vattentäkter, vilka med hänsyn till
avloppens status befinner sig i riskzonen. Man kan jämföra nuvarande situation
inom Bredaviksområdet, med den som rådde på östra Aspö före den kommunala saneringen. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att det är absolut
nödvändigt att kommunen tillämpar en planmässig syn på nyetableringar inom
stora delar av Sturkö, inklusive det aktuella området och inte tillåter ytterligare
byggnation förrän kommunalt eller likvärdigt spillvattennät finns utbyggt. I
sammanhanget kan nämnas att det bl.a. har gjorts framställningar om att få
exploatera vissa närbelägna områden för stugbebyggelse och där avloppsfrågan
planeras bli löst med minireningsverk. Det skulle således knappast saknas
underlag för att ta ett samlat grepp på avloppssituationen inom denna del av
Sturkö.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) yrkar på återremiss för utredande om sökanden kan
uppvisa en godtagbar avloppslösning
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för att ge sökanden möjlighet att
presentera en godkänd VA-lösning.
_____

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 38(66)

1149/06

§ 252
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av flerbostadshus (etapp 1,
hus B-E), garage 15 stycken markparkeringar samt schaktbyggnad,
fastigheten Flundran 3
Handlingar: Ansökan (2006-03-07), ritning, reviderad situationsplan (2006-0529), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller nybyggnad av flerbostadshus, med upplåtelseformen
bostadsrätter, på Saltö. Ansökan avser etapp 1 som innehåller 4 stycken
flerbostadshus, 1 styck garage, 15 stycken markparkeringar samt 1 styck
schaktbyggnad.
Hela projektet innehåller 7 stycken flerbostadshus i bostadsrättsform samt 2
stycken flerbostadshus i hyresrättsform. Bostadsrättshusen innehåller totalt 136
lägenheter fördelat på 18 stycken lägenheter med 2 rum och kök, 47 stycken
lägenheter med 3 rum och kök, 56 stycken lägenheter med 4 rum och kök samt
15 stycken med 5 rum och kök. I etapp 1 ingår 80 stycken av lägenheterna.
Byggnationen i etapp 1 har en byggnadsarea på 2 235 kvm samt en bruttoarea
på 13 649 kvm. Garaget har en byggnadsarea på 1 121 kvm.
Varje byggnadskropp har ett varierat våningsantal mellan som lägst 3 våningar
och som högst 7 våningar. Garaget består av 1 soutterängvåning.
Förslaget avviker från gällande detaljplan i några avseenden. Byggnadernas
totalhöjd är 65-90 cm högre än vad planen säger. Det är dock endast ett hisschakt samt ett ventilationsrör på varje byggnad som överskrider totalhöjden.
Byggnadernas tak överensstämmer med detaljplanen. På några ställen ligger
inglasade balkonger/inglasade uteplatser/öppna balkonger till viss del på prickmark. Detta är dock marginellt och ingen del av själva byggnadskroppen ligger
på prickmark. Enligt detaljplanen skall husen placeras med ett inbördes avstånd
på minst 15 meter. Avståndet mellan huskropparna är 11-15 meter samt 13-14,5
meter beroende på om man mäter med balkonger och burspråk eller utan. Parkeringsgaragets ena hörn är placerat på mark som inte får användas för parkering. Denna del är dock överbyggd med en terrass. Detta bedöms vara sådana
mindre avvikelser som överensstämmer med planens syfte och som kan medges
av miljö- och byggnadsnämnden.
Det redovisade antalet bilplatser för etapp 1 är något i underkant i förhållande
till vad som skulle behövas. I områdets närhet finns inga möjligheter till parkering på gator så som det t.ex. finns på Trossö.
(Forts.)
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Sid. 39(66)

§ 252 (forts.)
1149/06
Avsikten är att bygga fler garageplatser i de två hyreshusen i områdets norra
del. När dessa garage är färdigbyggda kommer området som helhet att ha 0,92
bilplatser/lägenhet i garage. Dessutom kommer det att finnas 20 parkeringsplatser i form av markparkeringar, dessa är dock i första hand avsedda för besökare. I etapp 1 finns det 0,74 bilplatser per lägenhet fördelat på 44 platser i
södra garaget samt 15 markparkeringar. Byggnadernas utformning och placering bedöms vara lämplig vad gäller hänsyn till stadsbilden och kan inte anses
medföra någon olägenhet för omgivningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov med
villkor:
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att anslutning ska göras till kommunalt VA,
att före byggstart skall en formell nybyggnadskarta inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande,
att mur skall uppföras med en höjd på lägst 1,1 meter i områdets östra del och
utformas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att parkeringsplatser på mark skall vara avskärmade inom 15 meter från bostad,
att byggnaderna skall utföras så att de kan anslutas till fjärrvärmeverk,
att fasaderna skall utföras så att ekvivalentnivån för buller uppgår till högst 30
dB(A) i boningsrum. Maximalnivån får uppgå till högst 45 dB(A) i boningsrum,
att bostadsbyggnaderna uppförs i radonsäkert utförande,
att ventilationen i bostadsbyggnaderna är så konstruerad att den kan stängas av
centralt,
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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Sökande
Akten

Sid. 40(66)

967/06

§253
Förhandsbesked för nybyggnad av 12 enbostadshus på fastigheten
Frändatorp 25:14
Handlingar: Ansökan (2006-02-24), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller nybyggnad av 12 enbostadshus, varav sju belägna omedelbart
norr om väg 738 och fem cirka 300 meter söder om vägen, på två olika skiften
av fastigheten. De aktuella markområdena utgörs av allemansrättsligt tillgänglig
naturmark. Området har problem vad gäller VA-förhållandena. Förslaget innehåller sådana frågeställningar som måste studeras i ett större sammanhang.
De föreslagna bostadshusen utgör ny sammanhållen bebyggelse. Förslaget i sin
helhet får anses innebära betydande inverkan på omgivningen. Detta gör att
prövning av markens lämplighet för de föreslagna åtgärderna skall ske genom
detaljplan.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget
men har ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och
bygglagens 5 kapitel 1 § om krav på detaljplaneläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 41(66)

504/06

§ 254
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Frändatorp 25:14
Handlingar: Ansökan (2006-01-20), ritning, situationsplan, karta, tillståndsbevis VA (från 1986), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
På den aktuella delen av fastigheten ansöks i ett annat ärende (dnr 967/06) om
förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus. Byggnadsplatsen i den nu
aktuella ansökan ligger i direkt anslutning söder om dessa fem hus.
Det aktuella markområdet utgörs av allemansrättsligt tillgänglig naturmark.
Området har problem vad gäller VA-förhållandena. Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig komplettering av befintlig
bebyggelse. Förslaget innehåller sådana frågeställningar som måste studeras i
ett större sammanhang tillsammans med de fem husen som föreslås i det andra
ärendet.
Även med tanke på efterfrågetrycket får det anses motiverat att tillkomsten av
ny bebyggelse i området sker på ett planmässigt sätt.
De bostadshus som föreslås på fastigheten i de båda ärendena utgör sammantaget ny sammanhållen bebyggelse. Förslaget i sin helhet får anses innebära
betydande inverkan på omgivningen. Detta gör att lämpligheten med ett eller
flera enbostadshus på den föreslagna platsen endast kan avgöras med prövning
genom detaljplaneläggning.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget
men har ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till vad som sägs i plan- och bygglagens
kapitel 5 om kravet på detaljplaneläggning för ny enstaka byggnad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

14 juni 2006

Sökande
Berörda grannar
Akten

Sid. 42(66)

995/06

§ 255
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Färmanstorp 1:50
Handlingar: Ansökan (2006-02-24), ritning, situationsplan, karta,
grannemedgivande (1 st), yttranden från 2 grannar (2006-05-18, 2006-0522), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen inom ett område som utgörs av sammanhållen bebyggelse och som är sammankopplad med kommunens VA-nät. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare medgivit att ursprungsfastigheten delats i tre tomter. Två
av dessa som är belägna närmare sjön är redan bebyggda. Vid granskningen har
noterats att man nu avser exploatera fastigheten med ett enplanshus och ett större
uthus samt att man även avser uppföra en stenmur mot angränsande väg. I övrigt
har noterats att den föreslagna stenmuren ej få ges en sådan höjd att trafiksäkerheten äventyras varför den ej bör vara högre än cirka 80 cm och placeras på ett
sådant sätt i tomtens nordöstra hörn att muren ansluter till respektive tomtgräns
med 45 graders vinkel 3 m från tomthörnet, så att mötes- och siktmöjligheten i
”vägkröken” (sikttriangeln) ej störs. Den aktuella förtätningen är av en sådan art
att de närmsta sakägarna/ grannarna har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Detta har nyttjats av ägarna till Färmanstorp 1:41, och 1:34 som anför att byggnadens placering är sådan att ”sjöutsikten” försvinner från 1:41 och att det finns
alternativa placeringar med hänvisning till ett Regeringsrättsfall. Vidare anser man
att uppfyllnaden av tomten är för hög. Bedömningen görs att det som sakägarna anför inte är av en sådan dignitet att betydande olägenhet kan anses uppstå. Framställningen strider därmed inte mot plan- och bygglagens krav och intentioner vad
gäller utformning och anpassning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att färdig tomtmark ej ges en höjd som är belägen högre än cirka 0,3 meter över
angränsande väg,
att stenmuren placeras på den egna tomten och ej görs högre än 80 cm med så
kallad hörnavskärning,
att utsättning av byggnaden sker av person med erforderlig kompetens enligt
mätningskungörelsen,
(forts.)
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Sid. 43(66)

995/06

att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att anmälan görs 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.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

14 juni 2006

Sökande
Berörd granne
Akten

Sid. 44(66)

815/06

§ 256
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Grönadal 15:6 del av, lotten C
Handlingar: Ansökan (2006-01-10), ritning, situationsplan, karta, yttranden
från 2 st grannar (2006-05-30, 2006-06-07), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
gäller. I plan- och bygglagens kapitel 2 sägs bland annat 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, avlopp samt annan samhällsservice. Enligt
plan- och bygglagens 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen. På platsen gäller strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap 16 §, Miljöbalken.
Fastigheten Grönadal 15:6 har en total area på ca 9 000 kvm och är bebyggd
med ett äldre enfamiljshus. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14
december 2005 att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus på fastighetens södra del. Fastighetsägaren söker nu förhandsbesked för att lokalisera ytterligare ett hus på fastigheten (tvåvånings), den här
gången på den östra delen. Den nya fastigheten (lotten C) får en storlek på ca
3 700 kvm och den del av den gamla fastigheten som blir kvar får en storlek på
ca 2 900 kvm.
Platsen för byggnationen utgörs av en del av trädgården till det befintliga bostadshuset och upplevs som helt privatiserad. Den ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms inte inrymma några allmänna intressen. Infart
kan ordnas från befintlig väg och anslutning till det kommunala VA-nätet kan
göras. Ett enbostadshus till på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Yttrande har inkommit från fastighetsägaren till Grönadal 8:2. Han yrkar avslag
på förhandsbesked för den typen av byggnad som ansökan gäller eftersom han
befarar att hans sjöutsikt minskar. Han påpekar att med hänsyn till grannar och
miljön runt omkring vore det lämpligare med ett enplanshus.
(forts.)
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§ 256 (forts.)

Sid. 45(66)

815/06

Han skriver också att hänsyn bör tas till att det från sjösidan inte skulle
dominera med ett enplanshus utan bättre smälta in i övrig bebyggelse. Med
hänvisning till detta får det anses vara lämpligt att frågan om antal våningar
avgörs i samband med bygglovansökan, då grannar får yttra sig över exakt
placering och utformning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att frågan om antal våningar inte ingår i beslutet, utan detta skall avgöras i
samband med bygglovansökan,
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet,
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden,
att strandskyddsdispens från Länsstyrelsen ska 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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Sökande
Akten

Sid. 46(66)

989/06

§ 257
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Gängletorp 15:1
Handlingar: Ansökan (2006-02-24), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
gäller. I plan- och bygglagens kapitel 2 sägs att markområden ska användas för
de ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Enligt plan- och bygglagens
kapitel 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen i dess äldre lydelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen bebyggelse som är detaljplanelagd (Högamo). Den angränsar också
till det detaljplanelagda området för Trummenäs golfbana. Tillskott med enstaka byggnader kan tillåtas endast om åtgärden kan anses vara en naturlig
komplettering. Byggnaden föreslås placerad i en relativt brant, skogsbevuxen
sluttning, som tydligt avgränsar det detaljplanelagda bebyggelseområdet mot
det omgivande, öppna landskapet. Den obrutna skogsridån på sluttningen är
ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden. Platsen får anses vara svår att
exploatera utan att olämpliga ingrepp måste göras i vegetation och marknivåer.
Vidare skulle den tydliga avgränsningen mellan bebyggelse och öppen mark
brytas på ett onaturligt sätt. Marken bedöms inte vara lämpad för det föreslagna
ändamålet, då det inte är fråga om en enkel, naturlig komplettering, och då den
karaktäristiska landskapsbilden kommer att påverkas negativt.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget
men har ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i planoch bygglagens kapitel 2 om att markområden ska användas för de ändamål
för vilka de är mest lämpade samt vad som sägs i plan- och bygglagens kapitel
3 om lämplighet med hänsyn till landskapsbilden.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Lantmäterimyndigheten
Vägverket
Akten

Sid. 47(66)

982/06

§ 258
Strandskyddsdispens för nybyggnad av ”friggebod” på fastigheten
Hoboda 1:8
Handlingar: Ansökan (2006-02-23), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen i ett område där plan- och bygglagens generella regler
gäller samt förordnande jämlikt Miljöbalkens 7 kapitel, paragraferna 13, 14,
och 16, ”strandskydd”.
Vid granskningen har noterats att komplementbyggnaden är belägen på en
redan ianspråktagen sjötomt mindre än 3 000 kvadratmeter som inte är allemansrättsligt tillgänglig, varför miljö- och byggnadsnämnden har att besluta
i ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja den sökta dispensen från strandskyddet, då fastigheten är helt ianspråktagen, samt är så liten att den inte är att anse som allemansrättsligt tillgänglig och då inga speciellt skyddsvärda växter eller djur finns på platsen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

Sid. 48(66)

1000/06

§ 259
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten
Hästholmen 1:4
Handlingar: Ansökan (2006-02-24), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2006-05-16), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten/tomtplatsen är belägen inom ett område som utgörs av en sammanhållen bebyggelse varför plan- och bygglagens generella regler gäller. Detta
innebär bland annat det skall prövas om platsen/marken är av sådan karaktär
att det är av vikt den bevaras tillgänglig och ej heller ger en sådan påverkan på
omgivningen att ”allemansrätten” sätts ur spel. Vidare skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänvisning till att det exempelvis skall gå att ordna vatten och framför allt avlopp. Utöver detta är miljöbalkens kapitel 7, paragraferna 13, 14, och 16 tillämpliga. Det har även noterats
att området ingår i ett Natura 2000-område och också är utpekat som ett ekologiskt särskilt känsligt område. Enligt Kommunöversikten är platsen/området
klassat som av riksintresse för kulturmiljövården, det rörliga friluftslivet och
naturvården.
Vid granskningen och efter besök på platsen kan konstateras att den föreslagna
tomtplatsen är beväxt med gles tallskog och att området är småkuperat. Byn
som utgörs av en sammanhållen bebyggelse är ej belägen i direkt anslutning till
lokaliseringen, men ny bebyggelse på platsen skulle ändå uppfattas som olämplig i ett andra led och också genom en påtaglig påverkan på bland annat avloppssituationen som inte är löst på ett tillfredställande ekologiskt sätt för hela
bebyggelsen.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökande har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget
och har argumenterat för sin sak dels på det ”privata” planet, dels gjort gällande
att det finns avloppsanläggningar som kan fungera på platsen. Förvaltningen
anser med anledning av dessa synpunkter att avloppsfrågorna bör lösas för hela
den sammanhållna bebyggelsen och inte som punktinsatser.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen då den ej överensstämmer med plan- och bygglagens
krav enligt kapitel 2, på om att markområden skall användas till det de är bäst
lämpade för samt att lokaliseringen skulle innebära att miljöbalkens syfte med
strandskyddet skulle bli åsidosatt, liksom kravet på att lösa avloppet på tillfredställande sätt.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

Sid. 49(66)

1726/06

§ 260
Nybyggnad av simulatorbyggnad med komplementbyggnader på
fastigheten Karlskrona 4:17 (Örlogsbasen)
Handlingar: Ansökan (2006-04-19), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller en större nybyggnad för Marinens utbildningsverksamhet, vilken
här till stor del sker genom simulatorförfarande. Anläggningen utgörs av två byggnadskroppar som är sammanlänkade med varandra, en med utbildningslokaler och
en med kontorslokaler. Den är placerad på den öppna ytan mellan Repslagarebanan
och Inventariekammare nr 2.
Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område. Den ligger inom riksintresseområde för totalförsvaret och för kulturmiljövården enligt 3 kap. miljöbalken. På
platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Länsantikvarien har beretts möjlighet att yttra sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att 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 miljö- och byggnadsnämnden
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 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.
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Sökande
Akten

Sid. 50(66)

762/06

§ 261
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Karlskrona 6:2
Handlingar: Ansökan (2006-02-06), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller att få göra en avstyckning från en större fastighet som är ianspråktagen för bostadsändamål och som har en yta på ca 5 500 kvm och en
bredd på ca 60 m.
Den föreslagna avstyckningen får en yta på ca 800 kvm och en bredd på cirka
15 m. Tomtbredden kan inte anses vara tillräcklig för en ändamålsenlig byggnation av enbostadshus med nödvändiga avstånd till tomtgränser. Det i ärendet
illustrerade bostadshuset har avstånden 1 m respektive 3 m till de föreslagna
fastighetsgränserna. Ett lämpligt breddmått på en avstyckning vore i detta sammanhang åtminstone 25 m. Den befintliga fastigheten har mått som skulle möjliggöra en sådan avstyckning.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget
men har ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att den föreslagna avstyckningen är olämplig för bostadsändamål, då den har en bredd som omöjliggör en ändamålsenlig byggnation.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

Sid. 51(66)

4844/05
§ 262
Förhandsbesked för nybyggnad av ridhus/stall på fastigheten
Kråkerum 1:1
Handlingar: Ansökan (2005-12-13), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
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.
Platsen utgörs av en beteshage, och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.
Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg, och miljöavdelningen har bedömt att enskild avloppsanläggning för verksamheten går att anordna. Ett ridhus/
stall på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ridhus/stall till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovansökan
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden
att lagringsutrymme för gödsel som förhindrar avrinning/läckage till omgivningen skall finnas.
_____
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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Sökande
Akten

733/06

§ 263
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på fastigheten Kättilsmåla 1:59
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sid. 52(66)
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Sökande
Akten

Sid. 53(66)

732/06

§ 264
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten TorhamnsLångören 1:26
Handlingar: Ansökan med bilaga (2006-02-01), ritning, foton, situationsplan,
karta, yttrande från sökande (2006-06-05), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Långören är av riksintresse för naturvården, friluftslivet och kulturminnesvården.
Strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) kap 7 gäller, liksom landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och som ger en god helhetsverkan.
Enligt MB 3 kap 6 § skall områden som är av riksintresse skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Platsen ligger längs bygatan, i närheten av lotsutkiken och lotsbosättningen. Ansökan gäller att få stycka av en tomt på ca 170 kvm och bebygga denna med ett
mindre fritidshus på ca 30 kvm. Huset skulle enligt förslaget placeras i direkt närhet till bygatan med gaveln mot denna.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för skärgården skiljer sig bebyggelsen längs
Långörens huvudgata, med sin mäktiga grönska, från bebyggelsen på de andra
öarna. Enligt Blekinge museums utredning ”Kulturmiljöer i Karlskrona skärgård”
har ön den bäst bevarade bebyggelsemiljön i Östra skärgården. I beskrivningen av
riksintresset för kulturminnesvården nämns särskilt Långörens lotsboställe, som är
tillkommet som en följd av Karlskronas bildande.
En avstyckning och en byggnad med en sådan storlek och placering som förslaget
avser, skulle bli ett främmande inslag i det traditionella bebyggelsemönstret längs
bygatan, särskilt med tanke på närheten till de kulturhistoriskt betydelsefulla lotsbyggnaderna.
Förslaget bedöms inte vara lämpligt med hänsyn till kulturvärdena på platsen,
och kan inte anses ge en god helhetsverkan. Det bedöms också komma att ge
påtaglig skada på riksintresset för kulturminnesvården.
(forts.)

14 juni 2006

§ 264 (forts.)

Sid. 54(66)

732/06

Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap
3 om lämplighet med hänsyn till kulturförhållandena på platsen och kravet på
en god helhetsverkan, samt vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 55(66)

1066/06

§ 265
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten
Lösen 3:3, förlängning
Handlingar: Ansökan (2006-03-01), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Tidigare beslut: 10 mars 2004, § 127.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av tre enbostadshus på platsen i beslut den 10 mars 2004 , § 127.
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar som låg till grund för detta har inte förändrats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att en förutsättning för att bygglov ska beviljas är att skriftligt avtal om att ansluta till den allmänna avloppsanläggningen har tecknats med huvudmannen för
Karlskrona kommuns allmänna VA-anläggning; ingen form av enskilt avlopp
kan påräknas
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska 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.

14 juni 2006

Fastighetsägaren
Akten

Sid. 56(66)

4280/05

§ 266
Ovårdad tomt med skrotupplag, fastigheten Nättraby 23:59
Ärendet utgår från dagordningen. Vid besiktning konstateras att uppstädningen
nu är slutförd.
_____

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 57(66)

1245/06

§ 267
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 22:1
Ärendet utgår från dagordningen då sökanden återkallat detsamma.
_____

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 58(66)

4470/05

§ 268
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren
23:2, del av och 23:1, del av
Handlingar: Ansökan (2005-11-21), ritning, situationsplan, karta, komplettering
från sökande (2006-02-07), granneintyg (3 st), strandskyddsdispens från länsstyrelsen (2006-02-13), skrivelser och yttranden från sökande (2006-04-03, 200604-10, 2006-05-04 och 2006-05-15), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Tidigare beslut: 12 april 2006, § 142 (Återremiss)
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.
Platsen utgör en lucka i befintlig bebyggelse invid väg 740, och bedöms sakna
allmänt intresse.
Miljöavdelningens bedömning:
Den aktuella tomten ligger inom ett förtätat område, inom vilket såväl avlopp, som
vattenförsörjning lösts med enskilda anläggningar. Utförda inventeringar uppvisar
en hög andel icke fungerande avloppsanläggningar, med åtföljande negativ påverkan på miljön. Enskilda avloppsanläggningar har endast berättigande i utpräglad
glesbygd, där tillräckliga skyddsavstånd kan uppnås. Miljöavdelningen anser, mot
denna bakgrund, att det är nödvändigt att bibehålla nuvarande oexploaterade ytor
som buffertzoner. Nya tillstånd till enskilda avlopp kan därför inte medges. Endast
när förutsättning för gemensamt avlopp (kommunalt eller likvärdigt) framledes kan
komma att föreligga, bör tomten kunna bebyggas.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget och har
den 3 april 2006 inkommit med en skrivelse.
(forts.)

14 juni 2006

§ 268 (forts.)

Sid. 59(66)

4470/05

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 april 2006, § 142 att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av VA-situationen.
Sökanden har efter diskussion med miljöavdelningen inkommit med ett brev
samt diverse material som visar exempel på olika avloppsanläggningar.
Miljöavdelningens förnyade bedömning:
De presenterade avloppsanläggningarna uppfyller inte kraven på en planmässig
VA-lösning för hela området.
Arbetsutskottet ställer sig positiva till framställningen under förutsättning att
avloppsfrågan löses.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovansökan, varvid avlopp skall anordnas i form av en gemensamhetsanläggning
tillsammans med minst två grannfastigheter så att antalet enskilda avloppsanläggningar i området minskar
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden
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.

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 60(66)

193/06

§ 269
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Stubbetorp 1:8
Handlingar: Ansökan (2006-01-16), foton, karta, yttrande från sökande
(2006-06-07), yttrande från länsstyrelsen (2006-06-13), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 61(66)

1059/06

§ 270
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Säby 21:1
Handlingar: Ansökan (2006-02-27), ritning, karta, yttrande från sökande genom
ombud (2006-06-07), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Trummenäsområdet ligger platsen i
anslutning till ett av utvecklingsområdena för ny bebyggelse, beläget i skogsområdet mellan Gängletorp och Säby. I direkt anslutning i öster ligger ett möjligt
område för golfbana, bebyggelse eller bibehållen jordbruksmark, där för närvarande
detaljplaneläggning för bostadsändamål diskuteras.
I översiktsplanen betonas också vikten av att skapa fler tvärförbindelser av vägar
inom planområdet, för att binda samman de olika bebyggelseområdena och öka
framkomligheten för såväl bilister som gång- och cykeltrafikanter. Diagonalt över
den föreslagna platsen finns i översiktsplanen illustrerat en möjlig sträckning av ett
översiktligt planerat gång- och cykelvägnät. Det förefaller också troligt att ett lämpligt läge för en av tvärförbindelserna för biltrafik kan komma att bli i den direkta
närheten.
Sammantaget får den bedömningen göras, att platsen ligger i ett område där det
finns ett flertal frågeställningar som måste lösas i ett större sammanhang. Vid en
utbyggnad av området måste en ändamålsenlig struktur av bland annat bebyggelse
och biltrafik samt gång- och cykeltrafik studeras på ett planmässigt sätt.
Förvaltningens bedömning är att den föreslagna bebyggelsen kan försvåra detta,
vilket gör att lämpligheten med ett enbostadshus på den föreslagna platsen endast
kan avgöras med prövning genom detaljplaneläggning. Förvaltningen föreslår därmed att nämnden avslår framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig
över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för att ta upp en diskussion med sökanden beträffande möjligheten att placera byggnad i anslutning till befintlig bebyggelse, inhämta synpunkter från berörda grannar samt för utredning av VA-frågan.
_____

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 62(66)

2547/05

§ 271
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Tjurkö 9:19
Handlingar: Ansökan (2005-06-16), ritning, karta, yttranden från sökanden
(2005-09-07, 2006-03-31), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
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.
Platsen utgör en lucka i befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Fastigheten är belägen inom ett förtätat område enligt definitionen i kommunens
policy för nya enskilda avlopp. Detta innebär att stor restriktivitet ska gälla för
nytt tillstånd för enskild avloppsanläggning med WC. Det aktuella området har
ett stort inslag av berg, vilket innebär dåliga förutsättningar för infiltration av
spillvatten.
Miljöavdelningen har bedömt att anordnande av egen anläggning på fastigheten
inte är lämplig. Om inte anslutning till kommunalt VA kan göras, skall förutsättningarna för gemensamhetsanläggning med grannfastigheter prövas.
Utgångspunkten är att antalet enskilda avloppsanläggningar i området ska minska.
Ytterligare byggnation bör inte medges förrän kommunalt eller likvärdigt spillvattennät byggs ut i området.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Skrivelser har inkommit där sökanden önskar att lösningen av VA-frågan inte ska
avgöras förrän i bygglovärendet. Förvaltningen anser att då någon lösning av VAfrågan som uppfyller kraven i VA-policyn inte har presenterats kan positivt förhandsbesked inte lämnas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att marken inte är lämpad
för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att anordna enskild avloppsanläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 63(66)

3688/05

§ 272
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Uttorp 1:121
Handlingar: Ansökan (2005-09-21), ritning, karta, yttrande från sökanden (200605-22), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Den föreslagna tomtplatsen/fastigheten är belägen inom ett område där plan- och
bygglagens generella regler gäller, vilket bland annat innebär att mark skall användas till det som den är bäst lämpad för. Vidare har platsen enligt Kommunöversikten
utlagts som av riksintresse för naturvården och friluftslivet. Platsen är också belägen
inom ett område som utpekats som särskilt känsligt ur ekologisk synpunkt.
Utöver detta berörs platsen av förordnande jml Miljöbalkens kap 16, ”strandskydd”.
Vid granskningen och efter besök på platsen har noterats att det på platsen finns ett
glest bestånd av ek och en samt att matjordslagret är mycket tunt då det förekommer
mycket berg i dagen. Platsen bedöms ha stor betydelse för det rörliga friluftslivet
bland annat genom sitt strandnära läge och då stora områden utan bebyggelse gränsar till platsen.
Vidare har noterats att sökanden avser göra en inkoppling till en ny föreslagen
gemensamhetsanläggning för avlopp på en plats cirka 300 meter från tänkt byggplats.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har getts möjlighet att bemöta detta och har bland
annat anfört, att det strandnära läget ej kommer att begränsa framkomligheten
och att åretruntbebyggelse behövs för att få en levande skärgård.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked då framställningen ej överensstämmer med
plan- och bygglagens allmänna krav om att marken skall användas till det den är
mest lämpad för vilket framgår av kap 2. samt Miljöbalkens krav på att strandskyddade områden skall förbli allemansrättsligt tillgängliga.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

14 juni 2006

Sökande
Akten

Sid. 64(66)

4932/05

§ 273
Förhandsbesked för nybyggnad av parhus på fastigheten Verstorp
2:56 – 2:62
Handlingar: Ansökan (2005-12-20), ritning, situationsplan, skrivelse och
yttrande från granne (2006-03-10, 2006-06-02), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller att få lägga samman sju avstyckade tomter till en större fastighet,
och bebygga den nybildade fastigheten med fyra parhus med vardera ca 100 kvm
byggnadsyta samt tillhörande förråd på 8 kvm per parhus. Upplåtelseformen ska
vara bostadsrätt.
Enligt gällande detaljplan är största byggnadsarea per fastighet 160 kvm. Förslaget
kommer att strida mot denna planbestämmelse, då den sammanlagda byggnadsytan
på den nya fastigheten skulle bli ca 430 kvm. Ett planenligt byggande på de sju
nuvarande fastigheterna skulle dock tillåta en byggnadsyta på 1120 kvm på samma
markyta.
Detaljplanens intention är att det kan vara lämpligt att bygga parhus inom det
aktuella byggnadskvarteret. Planbestämmelserna är dock utformade så att varje
parhus måste ha en egen avstyckning.
Förslaget strider mot gällande detaljplan, men det får bedömas helt överensstämma
med planens syfte. Den färdiga byggnationen enligt förslaget kommer i praktiken
att innebära en betydligt lägre exploateringsgrad än ett planenligt byggande.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. En skrivelse har
inkommit från ägarna till Verstorp 2:33, som anser att biluppställningsplatsen mitt
för vägkorsningen bör flyttas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked till att bygga fyra parhus om vardera ca 100 kvm
på den föreslagna fastigheten varvid föreskrives:
att exakt placering av byggnader och parkeringsplatser skall avgöras vid bygglovprövningen.
_____
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.

14 juni 2006

Sid. 65(66)

§ 274
Informationer
Miljöchef Kenneth Gyllensting lämnar lägesrapport beträffande PM10 –mätaren.
Partikelmätaren är på plats och mäter föroreningshalten (PM10) på Landbrogatan.
För närvarande mäts timmedelvärden och dygnsmedelvärden. I och med detta
uppfylls kraven som ställts enligt förordningen om miljökvalitetsnormer. Efter
tre veckors drift kan summariskt konstateras att mätplatsen hitintills med marginal
klarar miljökvalitetsnormen. Högsta partikelhalter uppträder normalt sett under
vinterhalvåret.
Bygglovchef Jan Hammarfors informerar om ett aktuellt ärende där en fastighetsägare utan lov har rivit en 1700-talsstuga på Björkholmen. Olika aspekter på hur
förvaltningen går vidare med ärendet belystes.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____

14 juni 2006

Övriga frågor
§ 275
Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och skön semester.
1:e vice ordförande önskar ordföranden med familj en trevlig sommar.
_____

Sid. 66(66)

9 augusti 2006 Sid. 1(27)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 9 augusti 2006
§ 289
Detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand, Karlskrona kommun, Blekinge
län
§ 290
Inriktningsbeslut avseende framtida användning av fastigheterna Mejeristen 2 och
Kopparslagaren 1 (Arla-tomten), Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 291
Detaljplan för Mursleven 6 m fl, Torskors, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 292
Detaljplan för Södra Backe (bostäder) på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 293
Detaljplan för Södra Backe (skola) på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 294
VA-utredning inom Padderyd Nabb
§ 295
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 296
Delegeringsbeslut fattade av ordföranden
§ 297
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 298
Meddelanden
§ 299
Marklov avseende anläggande av köryta/parkering för bussar på fastigheten AugerumsRyd 1:18. Omedelbar justering!
§ 300
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sturkö-Bredavik 24:4
§ 301
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hästholmen 1:2
§ 302
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Lösen 5:1
§ 303
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Milasten 1:65
§ 304
Bygglov för nybyggnad av radhus på fastigheten Spårvägen 9. Utgår!
§ 305
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Stubbetorp 1:8
§ 306
Informationer
§ 307
Övriga frågor
________________________

9 augusti 2006 Sid. 2(27)

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
9 augusti 2006, kl. 08.30 – 11.30.
Beslutsammanträde 11.15 – 11.30.

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Gerthie Olsson (s)
Magnus Manhammar (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Bengt-Åke Persson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman (v), ej §§ 291, 299
Chatarina Holmberg (s)
Per-Gunnar Holgersson (s) §§ 291 och 299
Per-Gunnar Holgersson (s) ej §§ 291 och 299
Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Erik Gisslén (m)
Henrik Larsen (m)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Tommy Rönn (v) till kl. 10.30

Tjänstemän

Kenneth Gyllensting, miljöchef och t f förvaltningschef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Anna Olausson, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Ola Swärdh, planarkitekt
Elina Tyrberg Flink, planarkitekt
Caroline Johansson, miljöinspektör
Bo Karlson, miljöinspektör
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten
Kristin Håkansson, Lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Gert Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre tisdagen den 15 augusti 2006,
kl. 15.00.

9 augusti 2006 Sid. 3(27)

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Gert Olsson

§§ 289 - 307
(§ 299 omedelbart
justerad)

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 15 augusti 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

9 augusti 2006 Sid. 4(27)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

166/06

§ 289
Detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Karlskrona har en positiv befolkningsutveckling. Efterfrågan på bostäder i
centrala Karlskrona är mycket stor. Projektet syftar till att möjliggöra
bostadsbebyggelse i ett centralt och attraktivt läge. Detaljplanearbetet har
inletts med ett programskede bland annat för att utreda förutsättningar i
området.
Planområdet som benämns Vämöstrand, ligger på norra delen av ön Vämö i
centrala Karlskrona. I sydost och sydväst begränsas det av Sunnavägen och
Gamla Infartsvägen. Mot norr ligger inloppet till Sunna kanal. Närmaste
bebyggelse finns cirka 150 meter österut, på Lindesnäs. Bostadsområdet
Annebo ligger cirka 200 meter mot sydväst och Västra mark ungefär 500
meter mot väster. Avståndet till centrum på Trossö är cirka 3 km. Området
är cirka 1,3 ha (cirka 3,5 ha inkl vattenområde).

Planområdet omfattar delar av Karlskrona 5:10, 5:11 och 5:48 som ägs
av Karlskrona kommun
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplanen för del av Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand, Karlskrona
kommun, ställs ut för allmän granskning.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2750/06

§ 290
Inriktningsbeslut avseende framtida användning av fastigheterna
Mejeristen 2 och Kopparslagaren 1 (Arla-tomten), Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade fastigheter nyttjas idag av Arla Foods för mejeri med tillhörande
kringytor. Mejeriet är dock föremål för avveckling, och fastigheterna är till
försäljning. Med anledning av detta har det till miljö- och byggnadsnämnden
inkommit en förfrågan avseende den framtida användningen av ovanstående
fastigheter från JA Mäklare AB, på uppdrag av en eventuell köpare. Gällande
detaljplan medger användning för industri samt handel. I den inkomna skrivelsen efterfrågas kommunens inställning till att tillåta bostadsändamål på
fastigheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 14 juli 2006 lämnat förslag till
beslut. Förvaltningen har övervägt sökandens fråga och konstaterar att
fastigheterna har ett mycket strategiskt läge i staden och omfattar relativt
stora sammanhängande markytor. Förvaltningen anser vidare att områdets
strategiska betydelse ökat i vikt i samband med utvecklingen av Rosenholmsområdet, då de nu aktuella fastigheterna och dess kringområden utgör
kopplingen mellan nordvästra stadsbygden och resten av staden. Utformningen och användningen av detta område är därför av stor vikt för upplevelsen av kopplingarna från staden och vidare västerut. Vidare kan
konstateras att de aktuella fastigheterna tillsammans med omgivningarna
åt både öster och väster kan anses vara underutnyttjade och ha stor förädlingspotential.
Det centrala och havsnära läget i staden tillsammans med andra närliggande
bostadsområden, goda kommunikationer och kvalitativa grönområden talar
för att ett nyttjande som bostäder vore lämpligt. Det väl exponerade, trafiknära och bullerutsatta läget talar dock snarare för en handelsverksamhet eller
liknande. Särskilt då Karlskrona i nuläget lider brist på lämplig mark för
större handelsetableringar. Områdets viktiga funktion att knyta samman
staden med Rosenholmsområdet gör att utformning och gestaltning inom
både de aktuella fastigheterna och kringliggande områden bör övervägas i
en helhet, och där en användning för bostadsändamål kan komma att medföra oönskade restriktioner på byggnaders utformning och placering, samt
förhindra användningar som kan komma att bedömas mer lämpliga.
Planarkitekt Ola Swärdh föredrar ärendet.
(forts.)

9 augusti 2006 Sid. 6(27)

§ 290 (forts.)

2750/06

Yrkande
Den borgerliga gruppen genom Carl-Göran Svensson (m) yrkar att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
Proposition och beslut
Nämnden beslutar först att godkänna förvaltningens yttrande. Därefter beslutar nämnden att den borgerliga gruppens särskilda yttrande får bifogas
protokollet, protokollsbilaga 1.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att meddela sökande att fastigheten bedöms ha stor utvecklingspotential men
att det fordras översiktliga utredningar innan ställningstagande kan göras avseende dess lämplighet för bostäder.
att den borgerliga gruppens särskilda yttrande bifogas protokollet.
_____
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Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

154/06

§ 291
Detaljplan för Mursleven 6 m fl, Torskors, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 19 maj t o m den 16
juni 2006.
Planen syftar till att utvidga befintligt industriområde för att skapa utrymme för
Bergkvarabuss bussdepå med plats för cirka 90 bussar och 100 personbilar.
Anledningen är att Bergkvarabuss har tagit över kollektivtrafiken i Blekinge.
Planområdet är beläget i Torskors industriområde mellan riksväg 28 och Tennvägen. Planområdet avgränsas i norr av Silvervägen, i öst av Kaliumvägen, i söder
av planlagd industrimark och i väst av naturmark. Marken inom planområdet ägs
av Bergkvarabuss, Jedhammars Byggtjänst samt Karlskrona kommun.
Planområdet omfattar cirka 2,6 ha.
Planarkitekt Elina Tyrberg Flink föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplanen för
Mursleven 6 m fl, Torskors, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad april
2006.
_____
På grund av jäv deltar ej Kurt Lindman (v) i beredning och beslut i detta ärende.
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2068/06

§ 292
Detaljplan för Södra Backe (bostäder) på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 29 maj t o m den 26
juni 2006.
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för ny villabebyggelse och att befintliga bostadsfastigheter inom planområdet ansluts till det kommunala nätet
för vatten och avlopp. Den nya bostadsgatan, som ansluter till gatan Södra
backen, ersätter befintlig grusväg över ABB´s fastighet och kommer således
att utgöra utfart även för befintliga bostadsfastigheter utmed Verkös västra
strand.
Planområdet är beläget inom nordvästra Verkö. Avståndet till Karlskrona
centrum är 9 km. Planområdet avgränsas i söder av naturområde/skyddsområde mellan industri och bostäder, i öster av Verköleden, i norr av befintlig och planerad skola och naturområde samt i väster av naturområde.
Marken är dels kommunägd och dels privatägd.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplan för Södra Backe (bostäder) på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl,
daterad juli 2006 ställs ut för allmän granskning.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

7472/03

§ 293
Detaljplan för Södra Backe (skola) på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 29 maj t o m den 26
juni 2006.
Kommunstyrelsens fastighetsutskott har den 25 mars 2004 gett miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för ny förskola och skola på Verkö
för framtida behov. En analys av möjliga områden har resulterat i att ett område
väster om befintlig skola föreslås för ny förskola/grundskola.
Planområdet är beläget inom nordvästra Verkö. Avståndet till Karlskrona centrum
är 9 km. Planområdet avgränsas i söder av naturområde/föreslagen bostadsbebyggelse, i öster av Verköskolan och naturområde, i norr av befintlig och planerad
bostadsbebyggelse samt i väster av Verkö Gård och naturområde.
Marken ägs i huvudsak av Karlskrona kommun.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplan för Södra Backe (skola) på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl, daterad
juli 2006 ställs ut för granskning.
_____
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Berörda fastighetsägare
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2953/06 (MHA)

§ 294
VA-utredning inom Padderyd Nabb
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning har under april/maj 2006
genomfört en utredning av vatten- och avloppsförhållandena inom Padderyd
nabb. I det aktuella området finns 20 fastigheter. Av de 17 fastigheter som
inspekterats fanns 3 permanentbostäder och 14 fritidsbostäder. Utav dessa har
11 fastigheter borrade brunnar och 3 grävda. Det är sammanlagt 3 fastigheter
som antingen saknar indraget vatten eller har nyare avloppsanläggning än
1995. Fastigheter med nyare avloppsanläggningar än 1995 har inte inspekterats ute i fält, men får antas fungera utan problem.
Efter inspektion av fastigheternas avloppsanläggningar har förvaltningen gjort
följande bedömning:
3 avloppsanläggningar uppvisar inga synbara driftstörningar.
Anläggningarnas ålder innebär dock att reningsgraden sannolikt är nedsatt
och att driftstörningar kan förväntas.
14 avloppsanläggningar har varit föremål för anmärkningar. Anmärkningarna
gäller otillräcklig slamavskiljning och/eller infiltration (enbart stenkista), hög
vattennivå i slamavskiljaren o s v.
Allt avloppsvatten i området mynnar så småningom i sjön Hörnen som är
reservvattentäkt till Karlskrona vattenverk. För de fastigheter som fått anmärkningar ska så långt det är tekniskt möjligt gemensamhetslösningar förordas. Detta är i vissa fall inte möjligt på grund av för långa avstånd, vilket
ur ekonomisk synpunkt troligtvis skulle vara oskäligt. I de fall gemensamhetslösningar inte är möjligt kommer fastighetsägarna att behöva åtgärda
befintliga avloppsanläggningar på egna tomter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 juli 2006 lämnat förslag till
beslut.
Miljöinspektör Caroline Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka bilagd VA-utredning
(forts.)
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§ 294 (forts.)

2953/06

att i de fall avloppsanläggningen har brister ska fastighetsägaren i första hand
utreda möjligheten till gemensam lösning av avloppsfrågan
att i de fall gemensam lösning av avloppsfrågan inte är möjlig ska avloppsanläggningar med brister åtgärdas, vilket kan innebära såväl utbyte av slamavskiljare som ombyggnad av infiltration
att de fastigheter vars avloppsanläggningar har brister till samhällsbyggnadsförvaltningen ska inkomma med förslag till lösning av avloppssituationen
senast den 16 oktober 2006 och att avloppsanläggningen ska vara tagen i bruk
senast den 4 juni 2007.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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§ 295
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 296
Delegeringsbeslut fattade av ordföranden
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 297
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 298
Meddelanden
1. Kommunstyrelsen, beslut 30 maj 2006, § 128; Placering av fotbollsplaner
inom Rosenholmsområdet
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-03-13; Exteriör och interiör
ombyggnad av byggnadsminne nr 5, Grevagården, på fastigheten
Wachtmeister 54 i Karlskrona, Karlskrona kommun (lagakraftbevis 200604-14)
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-05-15; Interiör renovering och
ombyggnad av byggnadsminne nr 44 Metodistkyrkan på fastigheten Dockan 9
i Karlskrona, Karlskrona kommun (lagakraftbevis 2006-06-09)
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-05-30; Beslut avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2005, att anta detaljplan för del av fastigheten Säby 4:14 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-06-01; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av garage och
tillbyggnad av enbostadshus samt ansökan om strandskyddsdispens på
fastigheten Tjurkö 8:33
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-06-01; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för nybyggnad av uthus
på fastigheten Östen 3 i Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-06-07; Ändring av detaljplan för
del av stadsplanen för kvarteret Wattrang i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-06-07; Detaljplan för fastigheten
Karlskrona 5:53 m fl, Krutvikens Gästgivaregård i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-06-12; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus, fastigheten Aspö 4:121 i Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-06-14; Beslut om statligt bidrag
till det lokala naturvårdsprojektet ”Silletorpsån del 2”
(forts.)
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§ 298 (forts.)
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-06-14; Beslut om statligt bidrag
till det lokala naturvårdsprojektet ”Allsjöleden”
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-06-14; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av förråd m m
på fastigheten Aspö 24:1 i Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-06-14; Beslut om statligt bidrag
till det lokala naturvårdsprojektet ”Sutaremåla ädellövskog och linbasta
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-06-15; Beslut om statligt bidrag
till det lokala naturvårdsprojektet ”Skärvaleden”
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-06-15; Beslut om statligt bidrag
till det lokala naturvårdsprojektet ”Strövstigar i skärgården – delprojekt
Marbäcken, Utlängan i Karlskrona kommun”
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-06-15; Beslut om statligt bidrag
till det lokala naturvårdsprojektet ”Skolan och närnaturen”
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-06-15; Beslut om statligt bidrag
till det lokala naturvårdsprojektet ”Ådalen”
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-06-21; Tillstånd till affischering
inom Blekinge län inför de allmänna valen den 17 september 2006
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-06-26; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för ändring av tak på
enbostadshus, fastigheten Bävern 7 i Karlskrona kommun
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-06-27; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus, fastigheten Tjurkö 6:21, Karlskrona kommun
21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2006-07-05; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus, fastigheten Småsnäppan 1 i Karlskrona kommun
(forts.)
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§ 298 (forts.)
22. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2006-05-31; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 1 februari 2006. Saken: Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992-1574) om bostadsanpassningsbidrag (BAB)
23. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2006-06-07; Saken: Ansökan om
tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att uppföra och driva en gruppstation för
vindkraft i Kalmarsund, ca 9 km från fastlandet i höjd med Bredaviksudde,
Karlskrona kommun, Blekinge län (Vattenfall AB)
24. Svea Hovrätt, Miljöverdomstolen, DOM 2006-06-12; Överklagat avgörande:
Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom den 1 juni 2005 i mål nr M 61-05.
Saken: Strandskyddsdispens (Lyckeby 2:16)
25. Regeringsrättens underrättelse, mål nr 2467-06; Regeringsrätten har den 12
juni 2006 i Stockholm beslutat att inte meddela miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun prövningstillstånd i mål om bostadsanpassningsbidrag beträffande xxxxx xxxxxxxxxx.
26. Livsmedelsverket, tillsynsavdelningen, inspektionsavdelningen, beslut 200606-09; Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning (Foodia Fisk AB,
Fiskhamnen, Saltö)
_____
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Sökande
Akten

2924/06

§ 299
Marklov avseende anläggande av köryta/parkering för bussar på fastigheten
Augerums-Ryd 1:18
Handlingar: Ansökan (2006-07-20), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan, vari det bland annat införts en
bestämmelse som begränsar kvartersmarkens omfattning mot sydväst genom att
ett stort område utlagts som ett så kallat ”grönområde”.
Kommunen/miljö- och byggnadsnämnden har gjort den bedömningen att kvartersmarken kan/bör utökas för att tillgodose behovet av att snabbt tillskapa godtagbara
körytor m m för Bergkvarabuss och har därför beslutat om en revidering av
detaljplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har framarbetat en detaljplan som under utställningstiden ej blivit föremål för några skriftliga anmärkningar eller kritik, varför
miljö- och byggnadsnämnden tidigare beslutat att antaga den reviderade detaljplanen.
Den nu aktuella framställningen om marklov överensstämmer därmed numera
med detaljplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja det sökta marklovet som följer den reviderade detaljplanen.
_____
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
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
På grund av jäv deltar ej Kurt Lindman (v) i beredning och beslut i detta ärende.
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Sökande
Akten

3986/05

§ 300
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten SturköBredavik 24:4
Handlingar: Ansökan (2005-10-07), ritning, situationsplan, karta, yttranden från
sökande (2006-03-31, 2006-05-29, 2006-07-25), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____
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Sökande
Akten

3182/05
§ 301
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hästholmen
1:2
Handlingar: Ansökan (2005-08-23), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten/tomtplatsen är belägen inom ett område som utgörs av en sammanhållen bebyggelse varför plan och bygglagens generella regler gäller. Detta
innebär bland annat det skall prövas om platsen/marken är av sådan karaktär att
det är av vikt den bevaras tillgänglig och ej heller ger en sådan omgivningspåverkan att ”allemansrätten” sätts ur spel. Vidare skall bebyggelse lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänvisning till att t ex. vatten och framför
allt avlopp går att ordna.
Utöver detta är Miljöbalkens kap 7, §§ 13, 14, och 16, ”strandskydd” tillämplig.
Det har även noterats att området ingår i ett Natura 2000-område och också är utpekat som ett ekologiskt särskilt känsligt område.
Enligt Kommunöversikten är platsen/området klassat som av riksintresse för kulturmiljövården, det rörliga friluftslivet och naturvården.
Vid granskningen och efter besök på platsen kan konstateras att den föreslagna
tomtplatsen är mycket starkt exponerad uppe på en berghäll i bybildningens
nordöstra hörn. Byn som utgörs av en sammanhållen bebyggelse avslutas idag på
ett lämpligt sätt genom att uthus bildar den yttre begränsningen av bebyggelsen en
bit in på berghällen varför ny bebyggelse på platsen skulle uppfattas som olämplig
genom en påtaglig siluettverkan.
Här kan även framföras svårigheten att på ett godtagbart sätt lösa avloppsfrågorna,
då det redan får anses föreligga problem inom den sammanhållna bebyggelsen att
lösa dessa.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökande har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget
men har ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked då den ej överensstämmer med plan- och
bygglagens krav enligt kap 2, på om att markområden skall användas till det de är
bäst lämpade samt att lokaliseringen skulle innebära att miljöbalkens syfte med
strandskyddet skulle bli åsidosatt.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

1688/06
§ 302
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Lösen 5:1
Handlingar: Ansökan (2006-04-13), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
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.
Platsen är belägen i anslutning till samlad bebyggelse, och är igenvuxen med lövträd och sly. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg. Anslutning kan göras
till kommunalt VA-nät.
Två enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
På markområdet söder om den aktuella platsen finns på karta markering för fornlämning. Innan bygglov kan beviljas måste sökanden samråda med länsstyrelsen
för att försäkra sig om att detta inte utgör hinder för bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att innan bygglov beviljas ska positivt besked från länsstyrelsen föreligga med
avseende på ev. fornlämning, vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____
OBS! 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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Sökande
Akten

1160/06

§ 303
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Milasten 1:65
Handlingar: Ansökan (2006-03-08), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
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.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och
bedöms sakna allmänt intresse. Något förhandsbesked för byggnation på platsen
finns ej.
Miljöavdelningens bedömning:
Fastigheten är belägen inom det område som samhällsbyggnadsförvaltningens
miljöavdelning nyligen har gjort en VA-utredning för. I utredningen konstateras
att det inom området finns förutsättningar för nybyggnationer, dock bör nya
fastigheter anslutas till kommunalt spillvattennät. Eftersom tekniska förvaltningen
har planer på att lägga ner Kristianopels avloppsreningsverk och dra ledningar
längs Fågelmaravägen till Söremåla avloppsreningsverk är tanken att det i samband med detta sker en kommunal anslutning, i synnerhet för de anläggningar som
fått anmärkningar. Detta ska också gälla eventuella nybyggnationer som under
denna tid bör invänta det kommunala spillvattennätet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2006, § 235, att nybyggnation inom det inventerade området inte bör ske förrän området kan ansluta s till det kommunala spillvattennätet.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökande har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget
men har ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om bygglov för fritidshus på fastigheten Milasten 1:65 med
hänvisning till miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14 juni 2006, § 235.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

9 augusti 2006 Sid. 23(27)

Sökande
Akten

1701/06

§ 304
Bygglov för nybyggnad av radhus på fastigheten Spårvägen 9
Ärendet utgår från dagordningen på sökandens begäran.
_____
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Sökande
Akten

193/06

§ 305
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Stubbetorp
1:8
Handlingar: Ansökan (2006-01-16), foton, karta, yttrande från sökande (2006-0607), yttrande från Länsstyrelsen (2006-06-09), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Tidigare beslut: 14 juni 2006, § 269 (au-besök)
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL 2 kap sägs bland annat 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, avlopp samt annan samhällsservice. Enligt PBL 3 kap ska byggnader
placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden
och natur- och kulturvärdena på platsen.
Ansökan gäller uppförande av ett envånings enbostadshus på ca 140-180 kvm.
Den del av fastigheten Stubbetorp 1:8 där byggnationen är tänkt att utföras utgörs
av en större åkerholme mitt ute i odlingslandskapet mellan Lösen och Stubbetorp.
Enligt 7 kap 11 § Miljöbalken är åkerholmar på en storlek upp till 0,5 hektar en
skyddad biotop. För många växt- och djurarter är dessa biotoper en livsnödvändighet och sista reträttplats. Samtidigt är de en värdefull rest av det äldre odlingslandskapet. Den berörda åkerholmen har en oregelbunden form och har en total yta på
ca 0,8 ha. Den delen av åkerholmen som avses bebyggas har en yta av ca 0,2 ha
och sitter ihop med resten av åkerholmen endast med en trädrad.
Den tilltänkta byggnationen är placerad helt ensam och har inget samband med
befintliga bebyggelsegrupper i omgivningen. En byggnation på platsen kan innebära restrektioner för det omkringliggande jordbruket vad gäller bullernivåer,
gödselhantering osv. Länsstyrelsens jordbruksenhet har yttrat sig i ärendet och
bedömer att en byggnad i det föreslagna läget skulle påverka möjligheten till att
rationellt bruka angränsande åkermark, - åkermark av mycket god kvalitet och
med goda förutsättningar att ingå i ett långsiktigt bestående lantbruksföretag. Den
avsedda platsen är belägen mitt i det öppna jordbrukslandskapet utan anslutning
till annan bebyggelse, vilket även skulle innebära att en relativt lång enskild väg
måste byggas. Av nämnda skäl avstyrker länsstyrelsen bebyggelse på den aktuella
platsen.
(forts.)
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§ 305 (forts.)

193/06

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 2 augusti 2006 företagit syn
på platsen och delar förvaltningens uppfattning.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att positivt
förhandsbesked lämnas.
Magnus Manhammar (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag om negativt förhandsbesked.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden
beslutar att lämna negativt förhandsbesked enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL 2 kap
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade
samt vad som sägs i PBL 3 kap om lämplighet med hänsyn till natur- och kulturförhållandena på platsen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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§ 306
Informationer
Planarkitekt Ola Swärdh informerar om revidering av översiktsplan för Karlskrona
kommun. Enligt plan- och bygglagen skall kommunen varje mandatperiod ta upp
översiktsplanen för en aktualitetsförklaring i fullmäktige. Karlskrona kommuns
nuvarande översiktsplan antogs av fullmäktige i augusti 2002. Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 23 maj 2005 lämnat yttrande och beslutsförslag för revidering av Översiktsplan för Karlskrona kommun. Inför fullmäktiges
aktualitetsförklaring av kommunens översiktsplan har länsstyrelsens synpunkter
inhämtats.
Miljöchef Kenneth Gyllensting informerar om ny livsmedelslagstiftning från och
med den 1 juli 2006 vilket innebär utökat ansvar för kommunen. En ny svensk
livsmedelslag och livsmedelsförordning började gälla den 1 juli. Den svenska
lagstiftningen stämmer nu överens med de EU-regler som kommit under senare år.
Definitionen av livsmedel innebär att spannmål i de nya reglerna blir livsmedel
redan vid skörd och att mjölken räknas som livsmedel direkt när den lämnar
spenarna. From farm to fork – från jord till bord – skall alla livsmedel kontrolleras.
Miljöchef Kenneth Gyllensting informerar även om den pågående provtagningen
vid kommunens badplatser beträffande förekomsten av kolerabakterier i badvattnet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____
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Övriga frågor
§ 307
Inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde.
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 september 2006
§ 318 Begäran om planändring för Sandhamns fiskhamn (Sandhamn 13:1 m fl), Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 319 Detaljplan för fastigheten Kronärtskockan 4, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 320 Pågående planer
§ 321 Budgetuppföljning juli 2006
§ 322 Förslag till budget 2007 samt plan för åren 2008-2009
§ 323 Förslag till verksamhetsmål för miljö- och byggnadsnämnden
§ 324 Jämställdhetsplan
§ 325 Förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för grundvattentäkt för Jämjö
§ 326 Motion angående gratis vattenprov till alla som väntar nytillskott i familjen
§ 327 Vatten och avloppsutredning Mölletorp. Utgår!
§ 328 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 329 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 330 Meddelanden
§ 331 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bjälkatorp 2:2
§ 332 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sturkö- Bredavik 24:4
§ 333 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gräbbegården 1:5
§ 334 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Kråkerum 3:19
§ 335 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Lösen 2:17 Utgår!
§ 336 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Östra Rödeby 1:56
§ 337 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Säby 21:1
§ 338 Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Torstäva 10:2 Utgår!
§ 339 Informationer
§ 340 Övriga frågor
________________________
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den 13 september 2006,
kl 08.30—12.10. Beslutmöte 11.15—12.10.
Beslutande ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
ledamöter

Gerthie Olsson (s)
Magnus Manhammar (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Margareta Rhodin (fp)
Eva Röder (fp)
Bengt-Åke Persson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (m)

Övriga närvarande
Ersättare

Per-Gunnar Holmberg (s)
Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Henrik Larsen (m)
Jerry Hansson (fp)
Lars- Ove Carlsson (kd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän
Hans Juhlin, förvaltningschef
Leif Larsson, bygglovsarkitekt
Jan Hammarfors, bygglovschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Edyta Arasimowicz, miljöinspektör
Jennie Saleskog, miljöinspektör
Malin Eriksson, planarkitekt
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Håkan Aronsson, nämndsekreterare
Utses att justera

Ulla Ohlsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre onsdagen den
20 september 2006.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

……………………………………
Ulla Ohlsson

Tillkännagivandet av justeringen har den 20 september 2006 anslagits på kommunens anslagstavla
betygar:
Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2593/2006

§ 318
Begäran om planändring för Sandhamns fiskhamn (Sandhamn 13:1 mfl),
Karlskrona kommun, Blekinge län
En begäran om planändring har inkommit för Sandhamns fiskhamn (Sandhamn 13:1
med flera) från Lindparken intressenter AB. Syftet är att pröva en ändring av
gällande plan (nr 413 från 1983) avseende en höjning av tillåten byggnadshöjd från
5,5 meter till 8 meter. Sökande avser etablera en vinterverksamhet med
inomhusförvaring och servning av båtar på platsen. Man önskar därför förvärva
marken och uppföra hallar som möjliggör en inomhushantering av ett flertal relativt
stora fritidsbåtar. En lokalisering av Sandahamn är vald då de lokala förutsättningarna för verksamheten anses goda. Vidare finns kommunägd mark med
tillräcklig byggrätt direkt invid hamnen vilket medför korta transporter. Det finns
även möjlighet till viss utomhusuppställning av båtar i samband med sjösättning
/upptagning utan att det lokala gatunätet påverkas. I en första etapp är en byggnad
om ca 2 500 kvadratmeter aktuell. Inom området finns det därutöver ungefär 89 000 kvadratmeter byggbar mark. Nu gällande byggnadsplan innehåller tillräckliga
byggrätter för den önskade verksamheten men planens byggnadshöjd är för låg.
Man önskar därför höja den så att inte byggnadens inomhushöjd medför en
begränsning i vilka båtar man kan ta emot. Vidare innehåller planen en bestämmelse
om att särskild hänsyn ska tas vid ny bebyggelse. En kontakt med försvarsmakten
skall därför tas inom ramen för ett nytt planuppdrag. Vidare är påverkan på
landskapsbilden viktig att studera, då den småskaliga miljön i Sandhamn kan
komma påverkas av de relativt stora byggnadsvolymerna som är aktuella.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer preliminärt att den önskade verksamheten
är lämplig för platsen och rekommendera därför att ett uppdrag för ändring av
detaljplan i enlighet med ansökan. Förvaltningen bedömer även att ändringen kan
prövas med enkelt förfarande samt att den inte kan befaras medföra betydande
miljöpåverkan.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av
plan för Sandhamns fiskhamn samt
att planarbetet inledes med enkelt förfarande och att planen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2138/2005

§ 319
Detaljplan för fastigheten Kronärtskockan 4, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för fastigheten Kronärtskockan 4 har varit utställd för granskning under
tiden 24 april- 19 maj 2006.
Detaljplanen avser fastigheten Kronärtskockan 4 som i gällande detaljplan får
bebyggas med bostäder i ett våningsplan och inreda vind. Fastigheten
kronärtskockan är bebyggd med ett bostadshus från slutet av 1700-talet. Halva
fastigheten är belagd med bestämmelsen att mark få ej bebyggas. Fastighetsägaren
har önskemål om att dela befintlig fastighet i flera mindre fastigheter för
bostadsändamål. Plan området omfattar 3 850 kvadratmeter.
Fastigheten har ett betydande lokalhistoriskt värde med sin koppling till det äldre
Lyckeby och ett bevarande av befintligt bostadshus är positivt för kulturmiljön.
Varsamhetsbestämmelser för befintliga byggnader har införts i planen som anger att
byggnadens exteriör ej får förvanskas och att underhåll av fasader skall ske med
ursprungliga material och tekniker. Vid placering av nya bostadshus bör stor hänsyn
tas till befintliga ekar så att dessa kan bevaras så långt det är möjligt. Detaljplanen
anger en bestämmelse om att marklov krävs för fällning av träd. Detaljplanen
möjliggör att befintligt bostadshus kompletteras med två stycken parhus alternativt
två stycken friliggande villor. Byggnader inom planområdet föreslås få uppföras till
maximalt två våningar. Utöver högsta antal våningar får vind ej inredas.
Detaljplanen anger att huvudbyggnaden skall placeras minst 4,5 meter från
tomtgräns eller sammanbyggas i tomtgräns. Uthus skall placeras minst sex meter
från gata och minst en meter från övrig tomtgräns. Högsta byggnadshöjd för uthus
anges till tre meter. Största tillåtna byggnadsarea är 25 procent av tomtarean.
Planområdet är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet och
affärsverket står för el-distribueringen och uppvärmning sker med individuella
lösningar. Genomförandetiden föreslås till 15 år från den dagen planen vinner laga
kraft.
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för
Kronärtskockan 4, Karlskrona kommun, Blekinge län daterad 2006-08-28.
_____
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Fastighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 320
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga informationen till dagens protokoll
_____
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Kommunstyrelsen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 321
Budgetuppföljning juli 2006
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar att miljö- och byggnadsnämndens
verksamheter (totalt) beräknas visa positiv avvikelse med plus 2 000 000 kronor till
2 700 000 kronor jämfört med budget år 2006.
Prognosen för planavgifter skrivs ned från intervallet 800 000kronor till 1 300 000
till 0 kronor till 500 000 kronor på grund av att tomterna i villaområdet Bastasjö
kommer för fördelning först efter nyår.
Intäktsutvecklingen avseende bygglov har hitintills varit mycket positiv. Den
tidigare prognosen 700 000 kronor till 1 300 000 kronor kan skrivas upp ytterligare
till 1 000 000 till 1 500 000 kronor.
Intäktsutvecklingen avseende miljöärenden, tillsyn och tillstånd enskilda avlopp blir
något sämre än tidigare prognos.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen med resultatprognos enligt bilagda handlingar
att uppdra åt förvaltningens verksamhetsansvariga att noga följa utvecklingen av
det ekonomiska resultatet.
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2514/06

§ 322
Förslag till budget 2007 samt plan för åren 2008-2009
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till budget för 2007 samt plan
för åren 2008-2009, bil A.
MBL-förhandling med fackliga organisationer ägde rum den 23 augusti 2006.
Grundförslaget har upprättats i enlighet med de ramar som beslutats i
kommunfullmäktige. Ramen utgörs av de ramar som tilldelats nämnden för år 2006
i den av fullmäktiges beslutade treårsbudgeten 2006-07. kommunbidraget för miljöoch byggnadsnämndens verksamhet är 10,2 mkr exklusive bidrag till
bostadsanpassning. Intäkterna budgeteras till 10,9- 11,1 mkr.
Verksamhetskostnaderna utgörs till stor del av personalkostnader. I föreliggande
förslag har under miljö- och byggnadsnämnden avsatt 70tkr i en reserv för oförutsett
i avsikt att i enlighet direktiven skapa en ökad säkerhetsmarginal och ökat
handlingsutrymme under året. I direktiven anmodas nämnderna att skapa ytterligare
reserv för rationaliseringsåtgärder eller neddragningar i verksamhet. För
verksamheterna inom miljö- och byggnadsnämndens ram har en reserv om 80 tkr
upprättats.
Därutöver framgår av de praktiska anvisningarna att nämnderna skall ta hänsyn till
de personalpolitiska målen för kommunen och dess ekonomiska konsekvenser för
nämnden. Insatser mot hög sjukfrånvaro och friska medarbetare påbjuds.
Förvaltningen har de senaste åren aviserat en ny tjänst som miljöinspektör med
ansvar för livsmedelstillsyn behöver tillskapas på grund av utökat kommunalt
ansvar inom livsmedelsområdet.
Bemanningen på miljöavdelningen är låg i förhållande till jämförbara kommuner.
En utredning pågår för att uppskatta resursbehoven som finns. Eventuella nya
tjänster kan vara svåra att finansiera fullt ut med tillsynsavgifter varför ökat
kommunbidrag förutsätts.
Från 2007 kommer ordförande arvode att betalas ut. Tilläggsförslaget innebär att
nämnden kompenseras för denna kostnad med utökat kommunalbidragsram. Det
förutsätts att ekonomiska resurser avsätts i kommunstyrelsens projektbudget för att
fortsätta det långsiktiga arbetet att utveckla Karlskrona som ekokommun.
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§ 322 (forts.)

2514/06

Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta
att utöka kommunbidragsramen med 150 000 kronor för ökade kostnader till följd
av att ordförandearvode kommer att utbetalas från 2007
att i övrigt antaga grundbudget för 2007 och planer för åren 2008 och 2009 i
enlighet med bilagda handlingar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att från 2007 inrätta en självfinansierad tjänst som miljöinspektör med anledning av
utökat kommunalt ansvar för livsmedelstillsyn.
_____

13 september Sid. 10(32)

Revisorerna
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

§ 323
Förslag till verksamhetsmål för miljö- och byggnadsnämnden
Enligt lagen om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting skall
kommuner och landsting ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning med syfte att pengarna skall användas till
rätt saker och samtidigt utnyttjas på ett effektivt sätt. Verksamhetsmålen och
riktlinjerna skall formuleras på ett sådant sätt att de blir tydliga och mätbara
samtidigt som de skall kunna följas upp och utvärderas. Miljö- och
byggnadsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att redovisa förslag till ett
par målsättningar för nämndens verksamhetsområde.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår följande verksamhetsmål enligt god
ekonomisk hushållning med fokus på handläggningstider.
Handläggningstiden (genomsnitt för normalt ärende med kompletta handlingar), för
detaljplan skall vara 15 månader, för bygglovsärende som behandlas med delegation
skall vara fyra veckor, för bygglov som behandlas av miljö- och byggnadsnämnden
skall vara åtta veckor, för förhandsbesked skall vara tolv veckor och för tillståndseller anmälningsärende enligt miljöbalken skall vara sex veckor.
Verksamhetsmålet vad gäller sjukdagar skall vara minst 90 procent av
förvaltningens personal är långtidsfriska, med det menas maximum fem sjukdagar
per år och att antalet sjukdagar skall understiga fem procent.
Yrkanden
Carl Göran Svensson yrkar för den borgerliga gruppen att verksamhetsmålen skall
innefatta att handläggningstiden för bygglov i detaljplanelagt område i Karlskrona
kommun ska vara högst 14 dagar, räknat från ansökans ankomstdag. Om
kommunen överskrider de 14 dagarna reduceras avgiften med tio procent. Vidare
yrkar Carl Göran Svensson (m) att för områden utanför detaljplanelagt område ska
handläggningstiden vara högst sex veckor. Överskrider kommunen denna så
reduceras avgiften också här med tio procent.
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Gerthie Olsson (s) yrkar på bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
verksamhetsmål samt föreslå som tillägg att miljö- och byggnadsnämnden för egen
del ger förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta förslag till servicegaranti vid
ansökan om förhandsbesked och bygglov. Förslaget ska presenteras inför
behandlingen av internbudgeten för 2007. Förslaget ska gå ut på att lämna bästa
möjliga service inom rimlig tid till kommunmedborgarna. Det ska också innehålla
förslag på reducerad avgift för den sökande om servicegarantin ej uppfylls. Den
borgerliga gruppen yrkar bifall till tilläggsförslaget.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Votering begärs och skall verkställas. Följande voteringsproposition fastställes: Den
som bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som bifaller den borgerliga
gruppens förslag röstar nej.
Följande röstar ja Magnus Manhammar (s), Katarina Möller (s), Gert Olsson (s),
Ulla Ohlsson (s), Thomas Åberg (s), Kurt Lindman (v) och Gerthie Olsson (s).
Röstar nej gör Carl-Göran Svensson (m), Erik Gisslén (m), Margareta Rhodin (fp),
Eva Röder (fp), Bengt-Åke Persson (kd) och Magnus Larsson ( c ).
Med sju ja röster mot sex nej röster beslutar nämnden enligt förvaltningens förslag.
Således föreslår miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen besluta
att godkänna förslaget till verksamhetsmål för miljö- och byggnadsnämnden
Vidare beslutar miljö- och byggnadsnämnden för egen del
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till servicegaranti vid
ansökan om förhandsbesked och bygglov
att förslaget skall presenteras inför behandlingen av internbudgeten för 2007.
_____

13 september Sid. 12(32)

§ 324
Jämställdhetsplan
Förslag på Jämställdhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen för perioden
1 september 2006 till och med 2007 presenterades.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna den föreslagna jämställdhetsplanen
_____

13 september Sid. 13(32)

Tekniska förvaltningen
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4618/2005

§ 325
Förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för
grundvattentäkt för Jämjö
Karlskrona kommun, Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen har inkommit till
Länsstyrelsen i Blekinge län med förslag till skyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter för grundvattentäkt för Jämjö. Samtidigt begär Karlskrona
kommun att gällande skyddsområde upphävs. Förslaget har lämnats till Miljö- och
byggnadsnämnden för yttrande.
Vattenförsörjningen i Jämjö baseras på grundvatten från fyra bergborrade brunnar
belägna på fastigheten Hammarby 1:48. Det finns även en reservbrunn på Binga
9:74 som i dagsläget inte är ansluten till vattenverket. För närvarande finns ett
skyddsområde med föreskrifter fastställt 1974-06-24. Skyddsområdet och
föreskrifterna bedöms idag inte vara tillräckligt för skyddet av vattentäkten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har följande synpunkter på föreslagna
skyddsföreskrifter för grundvattentäkt för Jämjö:
Vad gäller uppställning och tvätt av fordon med mera anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att ett förtydligande behöver göras. Det är inte heller är tillåtet enligt
miljöbalken att tvätta bilen på gatan eller andra hårdgjorda ytor så att vattnet går ner
i dagvattenbrunnar.
Vidare anser samhällsbyggnadsförvaltningen att luft/luft och luft/vatten
anläggningar behöver vara anmälningspliktiga.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet så som sitt eget och lämna det vidare till Länsstyrelsen som svar
på remissen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget svar på
länsstyrelsens remiss.
_____

13 september Sid. 14(32)

Kommunfullmäktige (Ks 2006.203.462)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA/2006.2180

§ 326
Motion angående gratis vattenprov till alla som väntar nytillskott i familjen
Maria Persson (c) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige där hon
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det ska vara gratis att ta vattenprover för
alla nyblivna föräldrar med egen brunn.
I Karlskrona kommun fanns det 2005-12-31 ungefär 150 0-åringar där familjen har
egen brunn. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är bra om kommunen kan
erbjuda gratis vattenprov till dessa familjer. Eftersom små barn är känsligare än
vuxna och dessutom har ett högre intag av vatten per kilo kroppsvikt än vuxna är
det viktigt att dricksvattnet håller en hög kvalitet. Ronneby och Kalmar kommun är
exempel på kommuner som erbjuder gratis vattenprov till familjer som väntar barn
eller har barn under ett eller två års ålder. Det är lite olika mellan kommunerna vilka
parametrar som ingår i provet och till vilken ålder på barnen som provet är gratis.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att följande parametrar bör ingå: Antal
mikroorganismer vid 22 ºC, Koliforma bakterier, E. coli, pH, alkalinitet, nitrat,
nitrit, fluorid samt radon för dem som har borrad brunn. Miljö- och
byggnadsnämnden anser också att gratis analys av dricksvattnet bör erbjudas alla
familjer med egen brunn som väntar barn eller har barn under ett års ålder.
Kostnaden för ett vattenprov på laboratoriet i Lyckeby där ovanstående parametrar
utom alkalinitet och radon ingår är 700 kr enligt 2006 års taxa. För att analysera
alkalinitet tillkommer 125 kronor och för att analysera radon i dricksvatten
tillkommer 365 kr. Alla ovanstående priser är inklusive moms. Vid en upphandling
kan kostnaden bli lägre. Antalet nyfödda varierar över åren vilket gör det svårt att
exakt kunna säga vilka kostnader det rör sig om men om man räknar 150 prov om
året blir analyskostnaden exklusive radon 123 750 kronor (inklusive moms). Med
tillägget att ca hälften har borrade brunnar blir den totala analyskostnaden 151 125
kronor (inklusive moms).
Det tillkommer även kostnader för samhällsbyggnadsförvaltningens information,
rådgivning, hantering av provsvar etc. med ca en timme per prov vilket innebär 12,5
procent av en tjänst till en kostnad av ca 62 500 kronor. Första året kan både
analyskostnaden och arbetsbelastningen bli högre eftersom underlaget är fördubblat
på grund av att både de familjer som väntar barn och de familjer som har barn under
ett år erbjuds gratis vattenprov.
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§ 326 (forts.)

DIA/2006.2180

Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att besluta
att bifalla motionen
att alla familjer med egen brunn som väntar barn eller har barn under ett års ålder
erbjuds gratis vattenprov.
att följande parametrar bör ingå i det vattenprov som erbjuds till familjer med egen
brunn som väntar barn eller har barn under ett år: Antal mikroorganismer vid 22 ºC,
Koliforma bakterier,
E. coli, pH, alkalinitet, nitrat, nitrit, fluorid samt radon för dem som har borrad
brunn.
att eftersom medel saknas i miljö- och byggnadsnämndens budget, överlämnas
frågan om finansiering till budgetberedningen för 2007.
_____

13 september Sid. 16(32)

§ 327
Vatten och avloppsutredning Mölletorp
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

13 september Sid. 17(32)

§ 328
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen
_____

13 september Sid. 18(32)

§ 329
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen
_____

13 september Sid. 19(32)

§ 330
Meddelanden (skrivelser och rapporter)
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 september 2006
1. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-07-27; Överklagande i anledning av
anmälan enligt miljöbalken om skjutbana, fastigheten Mörtenabben 1:3
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-08-01; Överklagan av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift m m, fastigheten Karlskrona 4:54 i
Karlskrona Kommun.
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-08-01; Överklagan av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, fastigheten
Östra Rödeby 2:241 i Karlskrona Kommun.
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-08-01; Överklagan av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus,
fastigheten Saleboda 1:136 i Karlskrona Kommun.
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-08-08; Överklagan av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
på fastigheten Färmanstorp 1:50 i Karlskrona Kommun.
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-08-11; Överklagan av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om rättelse enligt plan- och bygglagen,
fastigheten Saleboda 1:161 i Karlskrona Kommun.
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-08-17; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för utbyggnad av flerbostadshus,
fastigheten Borgmästaren 20 i Karlskrona Kommun.
8. Länsrätten i Blekinge län, dom 2006-07-17; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 7 april 2006. Saken; Bostadsanpassningsbidrag
enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
9. Länsrätten i Blekinge län, dom 2006-08-21; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 7 april 2006. Saken; Bostadsanpassningsbidrag
enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
10. Länsrätten i Blekinge län, dom 2006-08-23; Överklagande av länsstyrelsens
beslut den 14 mars 2006. Saken; Bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10)
gällande ombyggnad av enbostadshus på fastigheten Sextanten 2.
11. Kammarrätten i Jönköping; Beslut; Kammarrätten meddelar prövningstillstånd
2006-08-17. Saken; Miljö- och byggnadsnämnden överklagan på länsrätten i
Blekinges dom 2006-06-27 angående bostadsanpassningsbidrag.
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_____
Sökande
Akten

1476/2006

§ 331
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bjälkatorp 2:2
Handlingar: Ansökan (2006-03-30), ritning, yttrande från sökande,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagen andra kapitel 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 möjligheterna att ordna trafik,
vattenförsörjning och avlopp. Enligt plan- och bygglagen tredje kapitel ska
byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden
och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen utgörs av en beteshage, och ligger inte i direkt anslutning till befintlig
bebyggelse men i närheten av. Platsen ligger relativt nära Riksväg 28 och avståndet
mellan vägen och huset kommer att bli cirka 25 meter. Ansökan har därför sänts till
Vägverket för yttrande. Vägverket anser att föreslagen plats inte bör användas för
bostadsändamål eftersom beräknade bullernivåer utomhus klart beräknas överstiga
rekommenderade högsta nivåer.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En berörd granne,
ägare till Uddabygd 1:42 har yttrat sig. Han påpekar att åkermarken väster om
platsen för byggnation brukas och att gödning, gödsel och ogräsbesprutning kan
påverka den tilltänkta vattenbrunnen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar 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.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

3986/2005
§332
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten SturköBredavik 24:4
Handlingar: Ansökan, ritning, yttrande från sökande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens andra kapitel 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 Plan- och bygglagens tredje kapitel ska byggnader placeras på ett sätt som är
lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen. Den aktuella platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse invid väg
738, och bedöms sakna allmänt intresse.
Miljöavdelningens bedömning:
Den aktuella fastigheten ligger inom ett förtätat område, inom vilket såväl avlopp,
som vattenförsörjning lösts med enskilda anläggningar. Utförda inventeringar bl.a.
på Sturkö uppvisar en mycket hög andel icke fungerande avloppsanläggningar, med
åtföljande negativ påverkan på miljön. Enskilda avloppsanläggningar har endast
berättigande i utpräglad glesbygd, där tillräckliga skyddsavstånd kan uppnås.
Miljöavdelningen anser, mot denna bakgrund, att det är nödvändigt att bibehålla
nuvarande oexploaterade ytor som buffertzoner. Nya tillstånd till enskilda avlopp
kan därför inte medges. Endast när förutsättning för gemensamt avlopp (kommunalt
eller likvärdigt) framledes kan komma att föreligga, bör tomten kunna bebyggas.
Policyn, att antalet anläggningar skall minska, är emellertid tänkt att i förta hand
tillämpas vid ansökningar i anslutning till smärre grupper ( <10 hus ) inom ett
område. I det aktuella fallet ligger fastigheten inom ett större sammanhållet område,
närmare 200 fastigheter, som med undantag av ett par smärre luckor sträcker sig
från kvarnen ända till V. Skällö. Vid de va-utredningar som förvaltningen
genomfört, har vi konstaterat att cirka 60 procent av avloppsanläggningarna är
behäftade med brister. Vattenförsörjningen inom denna del av Sturkö tillgodoses av
enskilda vattentäkter, vilka med hänsyn till avloppens status befinner sig i
riskzonen. Man kan utan att överdriva jämföra nuvarande situation inom
Bredaviksområdet, med den som rådde på östra Aspö före den kommunala
saneringen. Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning anser därför att det är
absolut nödvändigt att kommunen tillämpar en planmässig syn på nyetableringar
inom stora delar av Sturkö, inklusive det aktuella området och inte tillåter
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ytterligare byggnation förrän kommunalt eller likvärdigt spillvattennät finns
utbyggt.
§ 332 (forts.)
3986/06
I sammanhanget kan nämnas att det bl.a. har gjorts framställningar om att få
exploatera vissa närbelägna områden för stugbebyggelse och där avloppsfrågan
planeras bli löst med minireningsverk. Det skulle således knappast saknas underlag
för att ta ett samlat grepp på avloppsituationen inom denna del av Sturkö.
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt den 14 juni 2006, § 251, att återremittera
ärendet till förvaltningen för att ge sökanden möjlighet att presentera en godkänd
VA-lösning. Vid sammanträde den nionde augusti 2006, § 300 beslöt miljö- och
byggnadsnämnden att arbetsutskottet skulle företa syn på platsen, vilket
arbetsutskottet gjorde den 11 september 2006. En avsiktsförklaring från tre
grannfastigheter att ansluta sig till en gemensam avloppsanläggning tillsammans
med sökanden inkom den tolfte september 2006
Ingen berörd granne har haft något att invända mot ansökan. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att miljö- och byggnadsnämnden lämnar positivt
förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med
villkor: byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska
inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband
med bygglovansökan, varvid avlopp ska anordnas i form av en
gemensamhetsanläggning tillsammans med de tre grannfastigheterna SturköBredavik 22:28, 22:32 samt 22:33. Tillstånd från Vägverket för att anordna utfart
skall inhämtas från Vägverket innan byggstart, tillståndet från vägverket skall
ombesörjas av sökanden.
Yrkanden
Kurt Lindman (v) yrkar på att förhandsbesked skall ges med villkor att fastigheten
kopplas in på kommunalt VA-nät
Propositioner och beslut
Ordförande ställer de båda förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 332 (forts.)

3986/06

Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor;
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med
bygglovansökan, varvid avlopp ska anordnas i form av en gemensamhetsanläggning
tillsammans med de tre grannfastigheterna Sturkö-Bredavik 22:28, 22:32 samt
22:33
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot befintlig väg ska 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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Sökande
Akten

1600/06

§ 333
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gräbbegården 1:5
Handlingar: Ansökan, ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
Plan- och bygglagens andra kapitel sägs bland annat 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 möjligheterna att ordna trafik,
vattenförsörjning, avlopp samt annan samhällsservice. Enligt Plan- och bygglagens
tredje kapitel ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl. a. med hänsyn
till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Vid bedömningen
gäller också vad som sägs i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. Enligt
miljöbalkens tredje kapitel 6 § skall mark- och vattenområden samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Vidare sägs att områden
som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall
skyddas mot sådana åtgärder. Platsen ligger inom område som är av riksintresse för
friluftslivet enligt miljöbalkens tredje kapitel 6 § samt inom riksintresse för
kustzonen enligt miljöbalkens fjärde kapitel 1 §. Exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön får endast ske i dessa områden om det inte påtagligt skadar
områdenas natur- och kulturvärden. Fritidshus får endast tillkomma som
kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper enligt miljöbalkens fjärde kapitel 4
§. Den tilltänkta byggnationen kan inte ses som en komplettering till en befintlig
bebyggelsegrupp. I Blekinges naturvårdsplan är platsen klassificerad som klass I
dvs. område med mycket stora naturvärden med få motsvarigheter i landet eller
landsdelen. Området är intressant ur följande aspekter: friluftsliv, landskapsbild,
zoologi samt botanik. Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen i dess
äldre lydelse. Den del av fastigheten som avses bebyggas ligger inom område där
strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalkens 7 kapitel 16 § gäller. Byggplatsen är
placerad ca 100 meter från havet och strandskyddet är på platsen 150 meter.

13 september Sid. 25(32)

Ansökan gäller uppförande av ett envånings fritidshus på cirka 70 kvadratmeter.
Den del av fastigheten Gräbbegården 1:5 där byggnationen är tänkt att utföras
utgörs av orörd naturmark bestående av yngre lövskog.
§ 333 (forts.)

1600/06

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och
bygglagens andra kapitel om att markområden ska användas för de ändamål för
vilka de är mest lämpade, vad som sägs i plan- och bygglagens tredje kapitel om
lämplighet med hänsyn till natur- och kulturförhållandena på platsen samt vad som
sägs i miljöbalkens kapitel tre om skydd av riksintressen, och vad som sägs i
miljöbalkens fjärde kapitel om lokalisering av fritidshus i kust- och
skärgårdsområdet.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen.

13 september Sid. 26(32)

Sökande
Akten

1890/06

§334
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten
Kråkerum 3:19
Handlingar: Ansökan, ritning, sökandes yttrande, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens andra kapitel sägs att markområden ska användas för de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Enligt plan- och bygglagens tredje
kapitel 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. En av de föreslagna tomterna är i
sin helhet belägen inom strandskyddsområde till Åbyån. Tomterna föreslås
placerade ute på ett öppet odlingsfält längs en säckgata från befintlig väg, och kan
inte anses bli ett naturligt inslag i landskapet. De ligger inom ett område som är
ekologiskt särskilt känsligt, och gränsar direkt till en nyckelbiotop som måste betas
för att bibehålla sitt värde. De ligger vidare inom skyddsområde för vattentäkt för
vilket nya skyddsföreskrifter är under utarbetande.
Enligt Vägverket ligger tomterna på en plats där man inte kan utesluta att en
framtida dragning av E 22 kan bli aktuell.
Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig
komplettering av befintlig bebyggelse. Med tanke på de ovan nämnda intressena
inom området får förslaget anses kunna innebära betydande inverkan på
omgivningen. Detta gör att lämpligheten med bostadshus på den föreslagna platsen
endast kan avgöras med prövning genom detaljplaneläggning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning.
_____

13 september Sid. 27(32)

§335
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Lösen 2:17
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

13 september Sid. 28(32)

Sökande
Akten

1970/06

§ 336
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Östra Rödeby 1:56
Handlingar: Ansökan (2006-05-09), ritning samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens andra kapitel 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 möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt plan- och bygglagens tredje kapitel ska byggnader
placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och naturoch kulturvärdena på platsen. Platsen utgörs av en lucka mellan två befintliga hus.
Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg. Fastigheten är belägen inom ett
förtätat område enligt definitionen i kommunens policy för nya enskilda avlopp.
Miljöavdelningen har bedömt att anordnande av egen anläggning på fastigheten inte
är lämplig. Förutsättningar finns för att anordna gemensamhetsanläggning med
grannfastigheter. Utgångspunkten är att antalet enskilda avloppsanläggningar i
området ska minska. Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig
komplettering.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor;
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med
bygglovansökan, varvid avlopp ska anordnas i form av en gemensamhetsanläggning
tillsammans med minst två grannfastigheter så att antalet enskilda
avloppsanläggningar i området minskar
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden

13 september Sid. 29(32)

Sökande
Akten

_____
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.
1056/06

§ 337
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Säby 21:1
Handlingar: Ansökan (2006-02-27), ritning, yttrande från sökande,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Trummenäsområdet ligger platsen i
anslutning till ett av utvecklingsområdena för ny bebyggelse, beläget i
skogsområdet mellan Gängletorp och Säby. I direkt anslutning i öster ligger ett
möjligt område för golfbana, bebyggelse eller bibehållen jordbruksmark, där för
närvarande detaljplaneläggning för bostadsändamål diskuteras. I översiktsplanen
betonas också vikten av att skapa fler tvärförbindelser av vägar inom planområdet,
för att binda samman de olika bebyggelseområdena och öka framkomligheten för
såväl bilister som gång- och cykeltrafikanter. Diagonalt över den föreslagna platsen
finns i översiktsplanen illustrerat en möjlig sträckning av ett översiktligt planerat
gång- och cykelvägnät. Det förefaller också troligt att ett lämpligt läge för en av
tvärförbindelserna för biltrafik kan komma att bli i den direkta närheten.
Sammantaget får den bedömningen göras, att platsen ligger i ett område där det
finns ett flertal frågeställningar som måste lösas i ett större sammanhang. Vid en
utbyggnad av området måste en ändamålsenlig struktur av bland annat bebyggelse
och biltrafik samt gång- och cykeltrafik studeras på ett planmässigt sätt. Vid
sammanträde 2006-06-14 § 270 beslöt miljö- och byggnadsnämnden att
återremittera ärendet till förvaltningen. Sökanden har härefter inkommit med en
reviderad placering av byggnaden som inte på samma sätt försvårar ett
genomförande av översiktsplanens intentioner. Tillståndsbevis för anordnande av
enskild avloppsanläggning finns. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor;
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden

13 september Sid. 30(32)

_____
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.

§ 338
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten
Torstäva 10:2
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

13 september Sid. 31(32)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 339
Informationer
Miljöchef Kenneth Gyllensting informerade om ärendet med nedrivna stängsel och
lösgående kreatur som följd därav på Hasslö.

13 september Sid. 32(32)

§ 340
Övriga frågor
Sammanträdet i november planeras vara offentligt på Blekinge tekniska högskola.
Ombyggnadspriset kommer att delas ut i på mötet i december. Förslag på lämplig
pristagare lämnas till ordförande eller Hans Juhlin.

11 oktober Sid. 1(33)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 oktober 2006
§ 353 Begäran om planändring för del av Karlskrona 3:3, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
§ 354 Begäran om planuppdrag för del av Karlskrona 6:1, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
§ 355 Detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl, Torskors industriområde, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
§ 356 Detaljplan för del av Verkö 3:1 med flera, Södra Backe (skola), Karlskrona kommun,
Blekinge län.
§ 357 Avstyckning och fastighetsreglering Jämjö-Torp och 1:58.
§ 358 VA-utredning Mölletorp.
§ 359 Budgetuppföljning augusti.
§ 360 Ändring av planuppgift, justeringsfaktor.
§ 361 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet.
§ 362 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän.
§ 363 Meddelanden.
§ 364 Förhandsbesked för ändrad användning till uthyrningsrum/vandrarhem på fastigheten Aspö
1:99.
§ 365 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, förlängning på fastigheten Aspö 5:28 tomt B.
§ 366 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av förskola på fastigheten Bostorp 2:94.
§ 367 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fur 1:62
§ 368 Bygglov och bygganmälan för ändrad användning samt om- och tillbyggnad till
gymnasieskola på fastigheten Karlskrona 3:3 (Rosenholm).
§ 369 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus på fastigheten Lösen 2:17.
§ 370 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Milasten 1:65.
§ 371 Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av pålad brygga Västra
Nättraby 10:3
§ 372 Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten Svärtan 1.
§ 373 Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Torstäva 10:2
§ 374 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 1:109.
§ 375 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Öljesjö 1:11
§ 376 Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
Öljesjö 4:45.
§ 377 Informationer.
§ 378 Avstyckning av befintliga byggnader inom fastigheten Fur 1:60 (f d Furs sjukhem).
§ 379 Övriga frågor.
________________________

11 oktober Sid. 2(33)

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den 13 september 2006,
kl 08.30—12.10. Beslutmöte 11.15—12.10.
Beslutande ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
ledamöter

Gerthie Olsson (s), §§ 353-361, §§ 363-379
Magnus Manhammar (s), § 362
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Margareta Rhodin (fp)
Eva Röder (fp)
Bengt-Åke Persson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman (v), §§ 353-361, §§ 363-379

Tjänstgörande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s)
Rolf Ferner (s), § 362

Övriga närvarande
Ersättare

Rolf Ferner (s)
Henrik Larsen (m)
Jerry Hansson (fp)
Lars- Ove Carlsson (kd)

Tjänstemän
Hans Juhlin, förvaltningschef
Kajsa Lind, bygglovsarkitekt
Jan Hammarfors, bygglovschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Caroline Johansson, miljöinspektör
Malin Eriksson, planarkitekt
Tina Ekmark, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Håkan Aronsson, nämndsekreterare
Utses att justera

Thomas Åberg

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre tisdagen den
17 oktober 2006.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

……………………………………
Thomas Åberg

Tillkännagivandet av justeringen har den 18 oktober 2006 anslagits på kommunens anslagstavla
betygar:
Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2759/2006

§ 353
Begäran om planuppdrag för del av Karlskrona 3:3, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Till miljö- och byggnadsnämnden har det inkommit en ansökan från KA 2 Vasallen
AB om detaljplan för del av Karlskrona 3:3. Syftet med planen är att förädla marken
för verksamheter i samstämmighet med kommunens framtida intentioner för
området.
Föreslaget område ingår i översiktsplanen som ett delområde för nordvästra
stadsbygden- Rosenholm med omgivningar där centrala Rosenholmsområdet pekas
ut som ett utvecklingsområde för idrottsanläggningar, logi, företag, utbildning och
så vidare.
Området är beläget strax nord/öst om befintlig rondell vid infarten till Rosenholm.
Det aktuella området omfattar ungefär 5 hektar. Terrängen är kuperad med stora
delar naturområden som är skyddade som nyckelbiotop. I området finns även KA 2
Vasallens kontor.
Planarkitekt Tina Ekmark föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan.
_____

11 oktober Sid. 5(33)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3501/2006

§ 354
Begäran om planuppdrag för del av Karlskrona 6:1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Till miljö- och byggnadsnämnden har det inkommit en ansökan om detaljplan för
del av Karlskrona 6:1. syftet är att ge möjlighet för verksamhetsetablering för
utveckla Rosenholms udde till ett attraktivt område för Karlskrona kommun, dess
invånare och besökare.
Området ingår i översiktsplanen som delområde för nordvästra stadsbygden–
Rosenholm med omgivningar där Rosenholmsvarvet pekas ut som en framtida
resurs för att förstärka servicecentrum och infartsporten västerifrån mot Karlskrona.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan.
_____

11 oktober Sid. 6(33)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

907/2006

§ 355
Detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl, Torskors industriområde, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Detaljplanen för del av Vedeby 21:1 med flera har varit föremål för samråd. Under
samrådstiden från och med den 26 juni till och med den 21 juli 2006 har
samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun och stadsbiblioteket.
Handlingarna har även funnits tillgängliga på Karlskrona Kommuns webbplats.
Samrådet har även annonserats i lokalpressen fredagen den 23 juni. Detaljplanen har
förändrats enligt följande: Planområdet har utökats mot väster och inrymmer även
fastigheterna Sticksågen 2,3 och 4, ett E-område för transformatorstation har flyttats
till planområdets norra del i anslutning till Tennvägen, plankartan har kompletterats
med u-område, att marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar söder om Titanvägen, planbeskrivningen har kompletterats med ett
motiverat ställningstagande till kommunens bedömning beträffande att planens
genomförande inte bedöms få betydande miljöpåverkan, checklistab för
konsekvensbedömning har kompletterats bland annat under hälsa och säkerhet samt
att skalan på plankartan har ändrats från 1:1 000 till 1:2 000 för att inrymma hela
planområdet då det har utökats.
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplanen för del av Vedeby 21:1 med flera, Torskors industriområde,
Karlskrona Kommun, ställs ut för allmän granskning.
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

907/2006

§ 356
Detaljplan för del av Verkö 3:1 med flera, Södra Backe (skola), Karlskrona
Kommun, Blekinge län
Detaljplanen för del av Verkö 3:1 med flera, Södra Backe (skola) har varit utställd
för granskning från den 18 augusti till den 15 september 2006. kungörelse har
anslagits på kommunens anslagstavla och införts i lokalpressen den 18 augusti
2006. Inkomna yttranden under utställningstiden föranleder ingen ändring av
detaljplanen. Planförslagets syfte är att ange nytt läge för förskola och grundskola
på Verkö. Förslaget är förenligt med översiktsplanen för Verkö 1997.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2002-08-21 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för Norra Backe och Västra
(södra) Backe på Verkö samt Norra platån på Ringö. Södra Backe har delats i två
planområden, ett för skola och ett för bostäder, där detaljplanearbetet bedrivs
parallellt. Detaljplanen för skola innehåller en förlängning av gatan Södra backen
och ska ha vunnit laga kraft innan detaljplanen för bostäder kan antas.
Marken ägs i huvudsak av Karlskrona Kommun
Detaljplanens genomförande tid är 15 år från och med den dag planen vinner laga
kraft
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för del av Verkö 3:1 med flera, Södra Backe (skola).
_____

11 oktober Sid. 8(33)

Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2583/2006

§ 357
Avstyckning och fastighetsreglering Jämjö-Torp 1:15 och 1:58
Handlingar: Ansökan (2006-06-15), ritning
Ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten om att få stycka av och
fastighetsreglera så att en ny fastighet för fritidsändamål bildas för nuvarande
gäststuga. Vidare ansöks om att få stycka av en tomt för ett äldre, befintligt
bostadshus. På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt 7 kapitlet miljöbalken.
Vidare ligger marken inom område som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården samt friluftslivet. Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 §
naturvårdslagen i dess äldre lydelse. Avstyckningen för det äldre bostadshuset är
redan tidigare i sin helhet ianspråktagen som tomt, varför inget finns att erinra mot
detta. En stor del av den föreslagna avstyckningen för nuvarande gäststuga utgörs i
nordväst av allemansrättsligt tillgänglig naturmark. Med tanke på
strandskyddsbestämmelserna och riksintressena får den bedömningen göras, att den
nya gränsen i nordväst bör dras 20-25 meter närmare den nuvarande
fastighetsgränsen. Här finns en naturlig avgränsning i form av en nivåskillnad
mellan den idag ianspråktagna marken och naturmarken. Mot regleringen som ger
ny tomt åt nuvarande huvudbyggnaden på Jämjö-Torp 1:58 finns inget att erinra.
Miljöavdelningen tillstyrker ansökan under förutsättning att en gemensam
avloppsanläggning anordnas för de tre nybildade tomterna samt Jämjö-Torp 1:24.
Som upplysning bör nämnas att vid besök på platsen kunde noteras att en
komplementbyggnad på drygt tolv kvadratmeter hade uppförts på nuvarande JämjöTorp 1:58. Vi har inte kunnat finna att något bygglov har beviljats för denna. Vidare
hade en grundplatta med avsättningar för VA uppförts utanför den nuvarande
fastighetsgränsen i nordväst. Detta är en sådan påbörjad byggnation som kräver
såväl bygglov som strandskyddsdispens. Vi har inte kunnat finna att några tillstånd
för detta har lämnats av miljö- och byggnadsnämnden. Fastighetsägaren bör snarast
inkomma med ansökningar för dessa åtgärder.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka de föreslagna avstyckningarna/fastighetsregleringarna under
förutsättning att den nya fastighetsgränsen i nordväst för nuvarande gäststuga dras
20-25 meter närmare befintlig gräns. Vidare förutsätts att en gemensam
avloppsanläggning anordnas för de tre nybildade tomterna samt Jämjö-Torp 1:24.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsägare Mölletorp 4:34

MHA 49/2006

§ 358
VA-utredning Mölletorp
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning har under maj/juni 2006
genomfört en utredning av vatten- och avloppsförhållandena inom Mölletorp. I det
aktuella området finns 48 fastigheter. Av de 40 fastigheter som inspekterats fanns
35 permanentbostäder, två fritidsbostäder och tre fastigheter utan indraget vatten.
Av de 37 fastigheter men indraget vatten fanns 15 borrade och 10 grävda brunnar.
Det är sammanlagt åtta fastigheter som har nyare avloppsanläggning än 1995.
Fastigheter med nyare avloppsanläggningar än 1995 har inte inspekterats ute i fält,
men får antas fungera utan problem. Efter inspektion av fastigheternas
avloppsanläggningar har förvaltningen gjort följande bedömning; 26
avloppsanläggningar uppvisar inga synbara driftstörningar. Anläggningarnas ålder
innebär dock att reningsgraden sannolikt är nedsatt och att driftstörningar kan
förväntas. nio avloppsanläggningar har varit föremål för anmärkningar.
Anmärkningarna gäller otillräcklig slamavskiljning och/eller infiltration (enbart
stenkista), hög vattennivå i slamavskiljaren osv. två avloppsanläggningar kommer
framöver att få återinspektion. Det inventerade området angränsar till Lyckebyån
som är Karlskrona kommuns huvudvattentäkt. För de fastigheter som fått
anmärkningar ska så långt det är tekniskt möjligt gemensamhetslösningar förordas.
Detta är i vissa fall inte möjligt på grund av för långa avstånd, vilket ur ekonomisk
synpunkt troligtvis skulle vara oskäligt. I de fall gemensamhetslösningar inte är
möjligt kommer fastighetsägarna att behöva åtgärda befintliga avloppsanläggningar
på egna tomter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka bilagd VA-utredning
att i de fall avloppsanläggningen har brister ska fastighetsägaren i första hand utreda
möjligheten till gemensam lösning av avloppsfrågan,
att i de fall gemensam lösning av avloppsfrågan inte är möjlig ska
avloppsanläggningar med brister åtgärdas, vilket kan innebära såväl utbyte av
slamavskiljare som ombyggnad av infiltration,
att de fastigheter vars avloppsanläggningar har brister ska till
samhällsbyggnadsförvaltningen inkomma med förslag till lösning av
avloppssituationen senast den 15 januari och att avloppsanläggningen ska vara tagen
i bruk senast den 6 augusti 2007,
att undanta fastigheten Mölletorp 4:34 från beslutet för vidare utredning av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
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Kommunstyrelsen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 359
Budgetuppföljning augusti
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna upprätta
delårsbokslut och lämna budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per
augusti månads utgång. Rapporterna har överlämnats till
kommunledningsförvaltningen den 13 september 2006.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljning med resultatprognos per 200608-31 enligt bilagda handlingar,
att uppdra åt förvaltningens verksamhetsansvariga att noga följa
intäktsutvecklingen,
att disponera nämndens reserv för oförutsett om 70 000 kronor och nämndens
reserv för volym- och kvalitetsökningar om 80 000 kronor samt tillfälligt under året
omfördela 100 000 kronor av kommunbidraget till bygglovsärenden för att
finansiera igångsättningen av luftmätningen inom miljö- och
hälsoskyddsverksamheten.
_____
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomerna

§ 360
Ändring av planavgift, justeringsfaktor
Planavgiften ingår som en intäktsdel i bygglovsavgiften enligt det system till taxa
för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet som tillämpas. Planavgiften beräknas
utifrån en formel baserad på grundbelopp, objektsfaktor, planfaktor samt
justeringsfaktor. Justeringsfaktorn kan användas av kommuner med lågt
grundbelopp för att täcka kostnader för till exempel utredningar. Justeringsfaktorn
är för närvarande bestämd till 1,75 i Karlskrona Kommun. Beräknat utifrån gällande
grundbelopp, 37, innebär detta att planavgift för nybyggnad av villa med garage om
totalt 220 kvadratmeter kostar 32 375 kronor. Sveriges kommuner och landsting
rekommendera att planavgiften för en nybyggd villa med garage ligger mellan
15 000 kronor till 20 000 kronor. Med en justeringsfaktor på 1,25 blir istället
planavgiften 23 125 kronor vilket innebär minskade intäkter med ungefär 130 000
kronor baserat på 2005 års intäkter från planavgifter.
Grundbelopp och justeringsfaktor kan årligen beslutas av miljö- och
byggnadsnämnden förutsatt att kommunfullmäktige har beslutat om önskad
kostnadstäckningsgrad.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ändra justeringsfaktorn i plan- och bygglovstaxan till 1,25 samt,
att ändringen gäller från och med den 18 oktober 2006.
______
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§ 361
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
______

11 oktober Sid. 13(33)

§ 362
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
______
På grund av jäv deltar ej Gerthie Olsson (s) och Kurt Lindman (v) i
beredning och beslut i detta ärende.
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§ 363
MEDDELANDEN
1.

Kommunfullmäktige, beslut 2006-08-31, § 122. Miljöbokslut 2005 för
Karlskrona kommun.

2.

Kommunfullmäktige, beslut 2006-08-31, § 123. Fördjupad översiktsplan
för Karlskrona kommun, Trummenäsområdet – antagande.

3.

Kommunfullmäktige, beslut 2006-08-31, § 124. Svar på
medborgarförslag om lokalisering av ev nytt stadsbibliotek/kulturhus.

4.

Kommunstyrelsen, beslut 2006-08-15, § 157. Svar på medborgarförslag
om hundrastplats.

5.

Kommunstyrelsen, beslut 2006-08-15, § 143. Yttrande till region
Blekinge om ev. energikontor i Blekinge.

6.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-09-06. Ansökan om
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Bredavik
20:14 i Karlskrona kommun.

7.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-09-11. Ansökan om tillstånd för
uppförande av enbostadshus m m på fastigheten Möcklö 9:23 i
Karlskrona kommun.

8.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-09-11. Hemställan om
upphävande av strandskydd för Jämjö 6:1 m fl Karlskrona kommun.

9.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-09-18. Överklagande av
byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för uppförande av
tre stycken enbostadshus på fastigheten Hästholmen 1:4 i Karlskrona
kommun.

10.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-09-18. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov och bygganmälan avseende
fastigheten Tjurkö 8:44 i Karlskrona.

11.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-09-18. Tillstånd till utsläpp av
koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

12.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Hasslö 5:215 i Karlskrona kommun.
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13.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut.2006-08-28 Strandskyddsdispens för
anläggande av ny brygga samt ersättning och ändring av befintlig sjöbod
på fastigheten Uttorp 1:142 i Karlskrona kommun.

14.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, fastigheten Kristianopel-Bredavik 1:5 i Karlskrona
Kommun

15.

Växjö tingsrätt, miljödomstolen rotel 11, dom 2006-09-27. Tillstånd till
avloppsanordning med sluten tank, överklagande av beslut om
återförvisning på grund av bristande kommunicering.

16.

Kammarrätten i Jönköping, beslut 2006-08-28. Överklagande Länsrätten i
Blekinge läns dom den 17 juli 2006. Saken Bostadsanpassningsbidrag
enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.; fråga om
prövningstillstånd.

17.

Kammarrätten i Jönköping, beslut 2006-09-29. Överklagande Länsrätten i
Blekinge läns dom den 24 juli 2006. Saken; prövningstillstånd i mål om
bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10; nu fråga om inhibition.

18

Kammarrätten i Jönköping, beslut 2006-09-29. Överklagande Länsrätten i
Blekinge läns dom den 6 mars 2006. Saken; prövningstillstånd i mål om
bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10).

19.

Kammarrätten i Jönköping, beslut 2006-09-13. Överklagande Länsrätten i
Blekinge läns dom den 6 mars 2006. Saken; Bostadsanpassningsbidrag
enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m, Karlskrona
Kommuns återtagande av givet prövningstillstånd.

20.

Regeringen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Överklagande i
fråga om detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och
Spandelstorp 5:4, Karlskrona Kommun.

21.

Åklagarkammaren i Karlskrona, Beslut, förundersökning inleds ej. Brott,
Misstanke mot Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr
1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är
avsedda att användas som livsmedel.
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Sökande
Akten

2695/2006

§ 364
Förhandsbesked för ändrad användning till uthyrningsrum/vandrarhem på
fastigheten Aspö 1:99
Handlingar: Ansökan, ritning
Ansökan gäller den före detta vaktmannastugan på militärområdet Aspöberg. Efter
det att vaktmannastugan miste sin militära funktion har den under en period hyrts ut
som fritidsbostad, och därefter sporadiskt använts som tillfällig bostad vid
manövrar. Vid sammanträde den 10 december 2003
§ 372 lämnade miljö- och byggnadsnämnden positivt förhandsbesked för ändrad
användning till fritidshus. En avstyckning för byggnaden har gjorts.
Några allmänna intressen kan inte anses föreligga, och marken och byggnaden
bedöms vara lämpliga för det föreslagna ändamålet.
Tillståndsbevis för anordnande av enskild avloppsanläggning finns.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Svarstiden går ut den
3 oktober 2006.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för ändrad användning till
uthyrningsrum/vandrarhem.
_____
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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Sökande
Akten

2404/2006

§ 365
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, förlängning på fastigheten Aspö
5:28 tomt B
Handlingar: Ansökan, ritning
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett fritidshus på platsen i beslut den 13 oktober 2004, § 366.
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar
som låg till grund för detta har inte förändrats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den
föreslagna platsen med villkor;
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från vägverket att anordna utfart mot väg 707 ska 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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Sökande
Akten

2336/2006

§ 366
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av förskola på fastigheten Bostorp
2:94
Handlingar: Ansökan, ritning
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 tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang.
Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen på mark som utgörs av tätvuxen, snårig
lövskog. Platsen ligger i direkt anslutning till väg 730, men på en avsevärt lägre
nivå, varför en utfyllnad är nödvändig. På andra sidan vägen är ett villaområde
beläget. Marken inrymmer inga särskilda naturvärden eller allmänna intressen i
övrigt. Tillfart/angöring kan enkelt ske från väg 730, och anslutning kan göras till
det kommunala VA-nätet. En förskola placerad enligt förslaget bedöms inte
medföra någon olägenhet för omgivningen, utan får anses vara lämplig ur
lokaliseringssynpunkt. Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt
förhandsbesked för nybyggnad av förskola på platsen i beslut den 10 september
2003 § 240, vilket nu har upphört att gälla. Denna bygglovansökan stämmer överens
med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar som låg till grund för detta
har inte förändrats. Tillstånd från Vägverket att anordna in- och utfart mot länsväg
730 finns, med vissa villkor. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över
förslaget. Svarstiden går ut den andre oktober 2006
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives;
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att anslutning ska göras till kommunalt VA,
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 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 beslut om lov.
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Sökande
Akten

1941/2006

§ 367
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fur 1:62
Handlingar:Ansökan, ritning
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens andra kapitel 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.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalkens 7 kapitel 13, 14 och
16 §§. Platsen ligger inom strandskyddsområde till Västersjön ute i ett
naturmarksområde, och saknar helt anknytning till befintlig bebyggelse. Marken är
allemansrättsligt tillgänglig och stranden är lätt att nå. Stigar genomkorsar området
vilket bedöms vara attraktivt för allmänheten som strövområde. Det får anses vara
av vikt att marken förblir allemansrättsligt tillgänglig. Sökanden har getts möjlighet
att yttra sig över förslaget till beslut. Svarstiden går ut den andre oktober 2006.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och
bygglagens andra kapitel om att markområden ska användas för de ändamål för
vilka de är mest lämpade.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

2349/2006

§ 368
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning samt om- och tillbyggnad
till gymnasieskola på fastigheten Karlskrona 3:3 (Rosenholm)
Handlingar: Ansökan, ritning
Platsen ligger utanför detaljplanelagt område. Byggnaden är redan i viss omfattning
ianspråktagen för gymnasieutbildning, fordonsmekaniska linjen. Avsikten är nu att
genom om- och tillbyggnad ta hela anläggningen i anspråk, samt att anordna
utemiljön på ett ändamålsenligt och miljöskapande sätt. Byggnaden är relativt
avsides belägen från övriga verksamheter på Rosenholmsområdet, vilket gör att den
får anses vara lämplig för ändamålet. Det har konstaterats att särskilda åtgärder
måste vidtas vid de näraliggande skjutbanorna för att uppfylla det ljudkrav som inte
får överskridas på skolans vistelsezon. Projektering av bullervallar pågår, och
planerade åtgärder måste redovisas senast i samband med byggsamrådet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives;
att före byggstart ska kravet på högsta tillåtna bullernivå vara uppfyllt,
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 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 beslut om lov.
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Sökande
Akten

1760/2006

§ 369
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Lösen 2:17
Handlingar: Ansökan, ritning
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens andra kapitel 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 plan- och bygglagens tredje kapitel ska byggnader
placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och naturoch kulturvärdena på platsen.
Ansökan gäller uppförande av ett enbostadshus. Platsen ligger mitt ute i ett större,
sammanhängande naturmarksområde med ett avstånd på drygt 200 meter till
närmaste bebyggelse. Fastigheten utgörs av en avstyckning gjord 1979 och är
bebyggd med en enkel övernattningsstuga på ca 20 kvadratmeter. Stugan har stått
övergiven under lång tid och är så förfallen att den inte kan användas för sitt
ändamål i nuvarande skick. Tomten är helt förvildad och har karaktären av
naturmark som är helt allemansrättsligt tillgänglig. En gångstig för det rörliga
friluftslivet passerar över platsen. Då byggnaden får anses vara i vedertagen mening
förfallen och då marken sedan lång tid är förvildad, kan det inte bedömas föreligga
någon generell byggrätt på avstyckningen. Som upplysning kan nämnas, att om
byggnaden varit i sådant skick att rätt till ersättningsbyggnad hade förelegat, hade
detta endast gällt en i huvudsak likadan byggnad. Med detta avses en byggnad med
samma användningssätt och i huvudsak lika stor bruttoarea som den tidigare
byggnaden, det vill säga en övernattningsstuga på ungefär 20 kvadratmeter.
Fastigheten ligger i direkt anslutning till ett större nyckelbiotopområde. Ett tidigare
arbete med att ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse på den kringliggande
stamfastigheten Lösen 2:1 har avbrutits med anledning av att länsstyrelsen utreder
bildande av naturreservat i området. Med tanke på naturvärdena och betydelsen som
strövområde kan ett enbostadshus mitt ute i orörd naturmark inte anses vara en
lämplig komplettering. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till
beslut. Svarstiden går ut 26 september 2006.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på platsen.
_____
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Sökande
Akten

1160/2006

§ 370
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Milasten
1:65
Handlingar: Ansökan (2006-03-08), ritning
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens andra kapitel 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 plan- och bygglagens tredje kapitel ska
byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Den föreslagna
byggnadsplatsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms sakna
allmänt intresse. Något förhandsbesked för byggnation på platsen finns ej.
Miljöavdelningens bedömning:
Fastigheten är belägen inom det område som Samhällsbyggnads-förvaltningens
miljöavdelning nyligen har gjort en VA-utredning för. I utredningen konstateras att
det inom området finns förutsättningar för nybyggnationer, dock bör nya fastigheter
anslutas till kommunalt spillvattennät. Eftersom Tekniska förvaltningen har planer
på att lägga ner Kristianopels avloppsreningsverk och dra ledningar längs
Fågelmaravägen till Söremåla avloppsreningsverk är tanken att det i samband med
detta sker en kommunal anslutning, i synnerhet för de anläggningar som fått
anmärkningar. Detta ska också gälla eventuella nybyggnationer som under denna tid
bör invänta det kommunala spillvattennätet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade
2006-06-14, § 235, att nybyggnation inom det inventerade området inte bör ske
förrän området kan anslutas till det kommunala spillvattennätet. Berörda grannar har
getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Svarstiden går ut den andre oktober 2006.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att upphäva beslut om bygglov från sammanträdet den 9 augusti 2006 § 303,
att bevilja bygglov med villkor:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutas,
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(§ 370 forts)
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden,
att före byggstart ska ett skriftligt avtal om att ansluta till den allmänna
avloppsanläggningen ha tecknats med huvudmannen för Karlskrona kommuns
allmänna VA-anläggning, vilket ska föreligga senast vid byggsamrådet; ingen form
av enskilt avlopp kan påräknas,
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att färgsättning ska 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 beslut om lov.
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Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Lantmäterimyndigheten
Vägverket
Akten

3265/2006

§ 371
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av pålad
brygga Västra Nättraby 10:3
Handlingar: Ansökan, ritning
Ansökan avser uppförande av en pålad brygga med bredden en meter och längden
70 meter. Bryggan skall byggas i den befintliga småbåtshamnen strax innan
Nättrabyåns utlopp i Östersjön. Idag ligger båtar förtöjda längs med en naturlig
kajkant. Denna kajkant har dålig tillgänglighet och är svår att sköta varför en ny
pålad brygga behöver byggas.Enligt gällande detaljplan är användningen
vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras
för bryggor samt upplagsplats för båtar. På platsen gäller strandskyddsbestämmelser
enligt 7 kapitlet 16 § Miljöbalken. Fastigheten ligger inom Nättrabyåns
strandskydds-område varför frågan om strandskyddsdispens skall behandlas i Miljöoch byggnadsnämnden.
Vid granskning av ärendet kan konstateras att den aktuella platsen är belägen på
redan ianspråktagen mark för småbåtshamn och byggnationen utgörs av en brygga
avsedd för det rörliga friluftslivets behov, vilket utgör särskilda skäl för att medge
strandskyddsdispens. Förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras inte
eftersom området är tillgängligt för allmänheten idag och denna tillgänglighet inte
kommer att inskränkas. Livsbetingelserna för djur- och växtlivet påverkas inte.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att beviljar strandskyddsdispens enligt 7 kapitlet 18 § miljöbalken för uppförande
av pålad brygga varvid föreskrives att dispensen gäller endast det mark/vattenområde som bryggan tar i anspråk samt beviljar 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 beslut om lov.
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Sökande
Akten

3360/2006

§ 372
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten Svärtan 1
Handlingar: Ansökan, ritning, sökandens yttrande, grannemedgivande.
Fastigheten är belägen inom ett område med en sammanhållen bebyggelse. Vid
granskningen har noterats att det bland annat införts en bestämmelse enligt väglagen
som begränsar byggrätten intill 4,5 meter in på tomtmarken längs Ringövägen.
Vidare har noterats att den nu aktuella byggnaden avses placeras endast 1,3 meter
från tomtgränsen invid gatan/vägen.
Med hänvisning till det korta avståndet till vägen och därmed sammanhängande
trafikstörningar vid in och utfart i carporten, görs bedömningen att framställningen
icke skall beviljas.
Med anledning av vad som tillförts ärendet har sökanden givits möjlighet att yttra
sig. Han har då bland annat anfört, att nästan alla garage/carportar längs med
Ringövägen är placerade mindre än 4,5 meter från vägen. Vidare har man hänvisat
till tomtens stora nivåskillnader.Förvaltningen anser att det sökanden anför ej ändrar
förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen då den ej överensstämmer med Väglagens krav på en
byggnadsfri zon på minst 4,5 meter och till att in- och utfart till carporten inte kan
anses vara trafiksäker.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

1549/2006

§ 373
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus Torstäva 10:2
Handlingar: Ansökan, ritning
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens andra kapitel sägs att markområden ska användas för de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Enligt plan- och bygglagens tredje
kapitel ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Två av de föreslagna
tomterna är belägna inom strandskyddsområde. Enligt översiktsplanen för
Trummenäsområdet ska ny bebyggelse förläggas i anslutning till befintlig
bebyggelse som förtätning och komplettering. Tre områden på Torsnäs pekas ut
som lämpliga för komplettering med bostäder. Den föreslagna platsen ingår inte i
något av dessa områden. Tre av tomterna föreslås placerade på öppen odlingsmark
längs en mindre väg, och den fjärde uppe på en bergknalle utan naturlig
tillfartsmöjlighet. Den föreslagna byggnationen är inte en enkel, anpassad
komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse, och kan inte heller bedömas bli
ett naturligt inslag i landskapet.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Svarstiden går ut
30 september 2006.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och
bygglagens andra kapitel om att markområden ska användas för de ändamål för
vilka de är mest lämpade, vad som sägs i plan- och bygglagens tredje kapitel om
lämplighet med hänsyn till landskapsbilden.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

2516/2006

§ 374
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Uttorp 1:109
Handlingar: Ansökan, ritning
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens andra kapitel 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 möjligheterna att ordna trafik,
vattenförsörjning och avlopp.
Enligt plan- och bygglagens tredje kapitel ska byggnader placeras på ett sätt som är
lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken 7 kapitlet 13, 14 och
16 §§.
Ansökan gäller en förtätning i form av en delning av en bebyggd tomt. Inom
området och i omedelbar anslutning till havet finns fyra bebyggda fastigheter och en
avstyckning. Miljöavdelningen anser att det finns behov av en samlad lösning för
VA-frågan, innan ytterligare avstyckningar eller nybyggnation kan tillåtas i
området. Ytterligare avstyckningar bedöms inte kunna medges förrän en samlad
lösning på VA-frågan kan komma till stånd för fastigheterna i närområdet.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut, och har sjunde
oktober 2004 inkommit med en skrivelse.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Ingen skrivelse har
inkommit.
Vid sammanträde 8 december 2004, § 448 beslöt miljö- och byggnadsnämnden att
återremittera ärendet till förvaltningen för att ge sökanden möjlighet att initiera
frågan om gemensam VA-lösning för de boende inom området.
Sökanden har nu presenterat en lösning som accepteras av miljöavdelningen, och
som innebär att en gemensam avloppsanläggning tillsammans med fyra
grannfastigheter anordnas.
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(§ 374 forts)
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den
föreslagna platsen med villkor;
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med
bygglovansökan, varvid avlopp ska anordnas i form av en gemensamhetsanläggning tillsammans med fyra grannfastigheter,
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska 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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Sökande
Akten

2869/2006

§ 375
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Öljesjö 1:11
Handlingar: Ansökan, ritning
Ansökan gäller att få göra en avstyckning från en större fastighet som är
ianspråktagen för bostadsändamål och som har en yta på ca 4 700 kvm med en
bredd på 58 meter. Den föreslagna avstyckningen får en yta på ca 1 400
kvadratmeter och en bredd på 18-22 meter. Tomtbredden kan inte anses vara
tillräcklig för en ändamålsenlig byggnation av ett enbostadshus med eventuella
komplementbyggnader till exempel. garage. Det i ärendet illustrerade bostadshuset
har avstånd på ungefär fyra meter respektive ungefär sex meter till de föreslagna
fastighetsgränserna. Huset är placerat med gaveln mot vägen för att få plats på
tomten. Någon komplementbyggnad finns inte med på illustrationen. Nya
avstyckningar, belägna utanför tätbebyggt område, bör ges sådana proportioner att
en normal placering av huvudbyggnad och garage sida vid sida är möjlig. Detta
innebär att en lämplig bredd på avstyckningen är ungefär 30 meter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att den föreslagna
avstyckningen är olämplig för bostadsändamål, då den har en bredd som omöjliggör
en ändamålsenlig byggnation.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Lantmäterimyndigheten
Vägverket
Akten

2778/2006

§ 376
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
Öljersjö 4:45
Handlingar: Ansökan, ritning
Ansökan gäller uppförande av en komplementbyggnad på ungefär 10 kvadratmeter.
Fastigheten utgörs av en avstyckad tomt med ett fritidshus samt ett mindre uthus.
Fastigheten ligger utanför både detaljplanelagt område och samlad bebyggelse och
byggnaden är därför inte bygglovpliktig. På platsen gäller strandskyddsbestämmelser enligt 7 kapitlet 16 § miljöbalken. Eftersom komplementbyggnaden
placeras närmare havet än huvudbyggnaden krävs strandskyddsdispens. Fastigheten
har en yta som understiger 3 000 kvadratmeter varför frågan om
strandskyddsdispens skall behandlas i miljö- och byggnadsnämnden. Byggnaden
avses placeras ungefär 150 meter från Östersjön.
Vid granskning av ärendet konstateras det att lokaliseringen är förenlig med
översiktsplanen och med miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. Det finns inga
kända bevarandeintressen för kulturmiljö eller naturmiljö i området. Den aktuella
platsen är belägen på redan ianspråktagen mark för bostadsändamål och
byggnationen utgörs av en komplementbyggnad placerad i nära anslutning till
huvudbyggnaden, vilket utgör särskilda skäl för att medge strandskyddsdispens.
Förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras inte eftersom området är
ianspråktaget och inte allemansrättsligt tillgängligt idag. Livsbetingelserna för djuroch växtlivet påverkas inte.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att beviljar strandskyddsdispens enligt 7 kapitlet 18 § miljöbalken för uppförande
av komplementbyggnad. Som tomt får den avstyckade fastigheten tas i anspråk.
_____
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§ 377
Informationer
Ordförande informerade att nästa sammanträde för miljö- och byggnadsnämnden
kommer vara på Blekinge tekniska högskola. Juryn för utnämnande av
planstipendiat samlas den 24 oktober. Vidare uppmanade ordförande nämndens
ledamöter att inkomma med förslag till ombyggnadspriset. Ombyggnadspriset delas
ut i december.
Ordförande informerade om att länsstyrelsen har lämnat ett nytt beslut angående
hotellbygget på fastigheten Axel 1. Det tidigare felaktigheterna beslutet har rättats
av länsstyrelsen med hänvisning till 26 § i förvaltningslagen. Denna paragraf
behandla rättning av uppenbar oriktighet till följd av myndighetens eller någon
annans skrivfel eller annat förbiseendefel.
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Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3276/2006

§ 378 Avstyckning av befintliga byggnader inom fastigheten Fur 1:60 (F d. Furs
sjukhem)
Handlingar: Ansökan, ritning
Ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten om att få göra avstyckningar för de
befintliga byggnaderna inom fastigheten Fur 1:60, f.d. Furs sjukhem.
Lantmäterimyndigheten önskar få miljö- och byggnadsnämndens yttrande över
förslaget. De ändamål som föreslås för avstyckningarna är för ett flertal av byggnaderna
konferens, rekreation och administration. Dessutom förekommer i flera fall boende, och
vidare förekommer förskola, småföretagande, verkstad/värmecentral, livsmedelsindustri
samt vård. De olika ändamålen kan anses vara lämpliga inom området, dock är
förslaget mycket översiktligt och hur det närmare ska fungera som en helhet kan inte
utläsas av handlingarna.
Det förutsättes därför att tillfart/angöring, parkeringsbehov, tillgång till värmecentralen
med flera gemensamma angelägenheter på lämpligt sätt löses genom servitut och
gemensamhetsanläggningar. Alla avstyckningar inom strandskyddsområde måste göras
med snäva tomtavgränsningar, så att inga inskränkningar görs vad gäller allmänhetens
tillträde till och passage längs strandområdet. Vissa av de föreslagna
fastighetsgränserna delar av befintliga byggnader. Här måste byggnadstekniska åtgärder
vidtas på ett sådant sätt att gällande brandskyddsbestämmelser uppfylls.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker de föreslagna avstyckningarna under
förutsättning att följande villkor beaktas;
att tillfart/angöring, parkeringsbehov, tillgång till värmecentralen med flera
gemensamma angelägenheter på lämpligt sätt löses genom servitut och
gemensamhetsanläggningar,
att alla avstyckningar inom strandskyddsområde måste göras med snäva
tomtavgränsningar, så att inga inskränkningar görs vad gäller allmänhetens tillträde till
och passage längs strandområdet,
att där de föreslagna fastighetsgränserna delar befintlig bebyggelse måste
byggnadstekniska åtgärder vidtas på ett sådant sätt att gällande
brandskyddsbestämmelser uppfylls.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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§ 379
Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

8 november 2006 Sid. 1(32)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 8 november 2006
§ 390 Beslut om offentligt sammanträde.
§ 391 Detaljplan för del av Gängletorp 15:9 del 2, Karlskrona kommun, Blekinge län.
§ 392 Detaljplan för Hogland 21 (Kronan-huset), Karlskrona kommun, Blekinge län.
§ 393 Detaljplan för del av Karlskrona 5:10 med flera, Vämöstrand, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
§ 394 Detaljplan för Sandhamn 13:1 med flera, Karlskrona kommun, Blekinge län.
§ 395 Information, översiktsplan Mörbylånga
§ 396 Information, Blå Port.
§ 397 Fastighetsreglering berörande Höjemåla 1:22 och 1:58
§ 398 Anmälan om skjutbana S 52, Karlskrona 6:1 (Rosenholm)
§ 399 Nya avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen.
§ 400 Utdelning planstipendium
§ 401 Revidering av råd och regler för uteservering
§ 402 Sammanträdesplan 2007
§ 403 Budgetuppföljning september 2006
§ 404 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 405 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemännen
§ 406 Meddelanden utgår.
§ 407 Olovligt byggande, uttagande av byggnadsavgift/tilläggsavgift på fastigheten
Augerums-Ryd 1:18.
§ 408 Förhandsbesked för delning av fastigheten Gisslevik 6:2
§ 409 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 1:199
§ 410 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 6:48
§ 411 Olovligt byggande på fastigheten Hasslö 6:114
§ 412 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:27
§ 413 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Kråkerum 3:19
§ 414 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 2:17
§ 415 Informationer
§ 416 Övriga frågor.
________________________
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Plats och tid Blekinge Tekniska Högskola, onsdagen den 8 november kl 08.30—12.00. Beslutmöte
kl 14.00—14.20.
Beslutande ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
ledamöter

Gerthie Olsson (s),
Magnus Manhammar (s),
Carl-Göran Svensson (m)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m) från kl 10.30
Margareta Rhodin (fp)
Eva Röder (fp)
Bengt-Åke Persson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Per- Gunnar Holgersson (s)
Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Henrik Larsen (m) till kl 10.30

Övriga närvarande
Ersättare

Per- Gunnar Holgersson (s)
Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Henrik Larsen (m)
Jerry Hansson (fp)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Cecilia Åkesson ( c )

Tjänstemän
Hans Juhlin, förvaltningschef
Jan Hammarfors, bygglovschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Malin Eriksson, planarkitekt
Ola Swärd, planarkitekt
Eva-Lena Luthander, planarkitekt
Lotta Karlsson, miljöinspektör
Leif Larsson, bygglovsarkitekt
Håkan Aronsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Margareta Rhodin

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre onsdagen den
15 november 2006.

8 november 2006 Sid. 3(32)

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

……………………………………
Margareta Rhodin

Tillkännagivandet av justeringen har den 15 november 2006 anslagits på kommunens anslagstavla
betygar:
Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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§ 390
Offentligt sammanträde
Med anledning av att nämndens sammanträde äger rum i Blekinge Tekniska
Högskolans lokaler på Campus Gräsvik i närvaro av elever och lärare på
programmet för Fysisk Planering föreslås att nämndens möte är offentligt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna att dagens sammanträde är offentligt
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3630/2006

§ 391
Begäran om planuppdrag för Gängletorp 15:9 del 2 Karlskrona kommun,
Blekinge Län
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit ansökan om upprättande av ny
detaljplan för fastigheten Gängletorp 15:9 del 2 på Trummenäs. Syftet med förslaget
är att möjliggöra nya bostadstomter. Enligt översiktsplan för Karlskrona kommun
ska den framtida utvecklingen på Trummenäs vägledas av den fördjupade
översiktsplanen för området. I översiktsplanen beskrivs att en fortsatt utveckling
inom Trummenäsområdet förutsätter att vatten- och avloppshanteringen får en
långsiktig hållbar lösning. Boende i delar av Gängletorp är anslutna till ett lokalt
kretsloppsanpassat reningsverk som har kapacitet för fler hushåll. En förutsättning
för en utbyggnad i planområdet är att vatten- och avloppshanteringen kan lösas på
ett tillfredställande sätt.
Planarkitekt Eva-Lena Luthander föredrar ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i planuppdrag för del av fastigheten
Gängletorp 15:9 del 2.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3968/2006

§ 392
Begäran om planuppdrag för Hogland 21 Karlskrona kommun, Blekinge Län
En begäran om planuppdrag har inkommit från Kronan fastigheter i Karlskrona.
Ansökan gäller att möjliggöra en tillbyggnad med ny entré till Kronan-huset längs
den norra delen av fasaden mot Landbrogatan. Den önskade tillbyggnaden ligger
enligt gällande plan på allmän plats vilket medför att en ny plan måste upprättas.
Syftet med den nya entrén är att öka kundflödet genom huset och även på ett bra sätt
kunna överbrygga höjdskillnaden mellan Ronnebygatan och Hoglands park. Då
planen endast är av geografiskt ringa omfattning och endast berör ianspråktagen
mark samt inte medför ny störande eller trafikalstrande verksamhet bedöms den inte
ha betydande miljöpåverkan.
Planarkitekt Ola Swärdh föredrar ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för ny entré till Hogland 21,
att planen inte bedöms medföra miljöpåverkan.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

66/2006

§ 393
Detaljplan för del av Karlskrona 5:10 med flera, Vämöstrand, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Detaljplanen för del av Karlskrona 5:10, Vämöstrand, har varit utställd för
granskning under tiden 18 augusti till den 15 september 2006. Under
utställningstiden har handlingarna funnits tillgängliga på Karlskrona Kommuns
webbplats. Kungörelse om utställning har anslagits på kommunens anslagstavla,
stadsbiblioteket samt infört i lokalpressen fredagen den 18 augusti 2006.
Planes syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett centralt och attraktivt läge.
Planens genomförande tid upphör att gälla fem år efter det datum planen vunnit laga
kraft.
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen förslår
kommunfullmäktige
att antaga detaljplan för del av Karlskrona 5:10 med flera, Vämöstrand
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2593/2006

§ 394
Ändring av detaljplan för Sandhamns fiskhamn, Sandhamn 13:1 med flera,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Ett företag avser etablera en vinterverksamhet med inomhusförvaring och servning
av båtar på platsen. Man önskar därför förvärva marken och uppföra hallar som
möjliggör en inomhushantering av ett flertal relativt stora fritidsbåtar. En
lokalisering av Sandhamn är vald då de lokala förutsättningarna för verksamheten
anses goda. Vidare finns kommunägd mark med tillräcklig byggrätt direkt invid
hamnen vilket medför korta transporter. Det finns även möjlighet till viss
utomhusuppställning av båtar i samband med sjösättning /upptagning utan att det
lokala gatunätet påverkas. I en första etapp är en byggnad om cirka 2 500
kvadratmeter aktuell. Inom området finns det därutöver ungefär 8- 9 000
kvadratmeter byggbar mark. Nu gällande byggnadsplan innehåller tillräckliga
byggrätter för den önskade verksamheten men planens byggnadshöjd är för låg.
Man önskar därför höja den från 5,5 meter till 8 meter så att inte byggnadens
inomhushöjd medför en begränsning i vilka båtar man kan ta emot.
Planarkitekt Ola Swärdh föredrar ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplanen blir föremål för samråd.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 395
Översiktsplan Mörbylånga
Ola Swärdh informerade nämnden om den översiktsplan som upprättats av
Mörbylånga Kommun och som översänds till Karlskrona Kommun för inhämtande
av synpunkter. Kommunledningsförvaltningen har handlagt ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga informationen till protokollet
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 396
Blå Port
Ola Swärdh informerade nämnden om det pågående planarbetet för området vid den
gamla BK staben, Blå Port.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga informationen till protokollet
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Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3275/2006

§ 397
Fastighetsreglering berörande Höjemåla 1:22 och 1:58
Handlingar: Ansökan, ritning
Till lantmäteriet har inkommit en ansökan om fastighetsreglering som berör
Höjemåla 1:22 och 1:58. Lantmäteriet önskar få miljö- och byggnadsnämndens
yttrande i frågan.
Höjemåla 1:58 är en avstyckning för bostadsändamål, till vilken man nu önskar
tillföra ett område på cirka 5 hektar från Höjemåla 1:22. Området är avsett att
användas för mindre djurhållningsverksamhet, och är delvis beläget inom
strandskyddsområde. Enligt förslaget ska därför en tomtplatsavgränsning göras som
omfattar nuvarande Höjemåla 1:58 innehåll.
Detta innebär att det tillförda markområdet även fortsättningsvis förblir tillgängligt
för allmänheten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka den föreslagna fastighetsregleringen under förutsättning att en
tomtplatsavgränsning görs som omfattar nuvarande Höjemåla 1:58
_____
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KA 2 Pistolskytteklubb
Flottans Pistol
KA 2 Skytteförening
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 398
Anmälan om skjutbana S52 vid Rosenholm, fastighet Karlskrona 6:1 1
KA2 Pistolskytteklubb, Flottans pistol- och KA2 Skytteförening har inkommit med
en anmälan enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att
bedriva skytte på skjutbana S52 vid Rosenholm. Skjutbanan ägs av
Fortifikationsverket och har tidigare använts för såväl militär verksamhet samt
ställts till civila skytteföreningars förfogande. Den militära verksamheten har flyttat
till andra skjutbanor inom Rosenholmsområdet och de civila skytteföreningarna har
erbjudits att arrendera bana S52. Föreningarna avser bedriva skytte med pistol och
gevär kaliber 22, omfattningen på verksamheten uppges till mer än 10 000 skott per
år men mindre än 100 000 skott per år. Skjutbanan är försedd med sandkulfång
påbyggt med ett bröstvärn för ökad säkerhet. Skjutbanan har en skjuthall vilket
begränsar bullerspridningen i sidled och bakåt. Ytterligare bullerdämpande åtgärder,
till exempel bullervallar, finns ej. Bana S52 ligger inte bakom de bullervallar som
projekteras för att skärma Rosenholmsområdet från den militära verksamheten.
Skytteföreningarna har också erbjudits möjligheten att utnyttja de skjutbanor
militären fortsättningsvis kommer bedriva sin verksamhet på och där
bullerdämpning med bullervallar sker. Skytteföreningarna önskar följande skjuttider
för bana S52: Prioritet 1: Alla dagar 8-21. Prioritet 2: Vardagar 17-21 samt lör- och
söndagar 8-21, dessutom fredagar 9-11 som sedan många år tillbaka har använts av
klubbens veteraner. Skolfria perioder önskas tillstånd att utnyttja banan även
vardagar kl 8-21. Yttrande har hämtas in från länsstyrelsen,
utbildningsförvaltningen och handikappförvaltningen. Utbildningsförvaltningen
skriver i sitt yttrande att en kvarvarande skjutverksamhet på bana S52 är helt
oförenlig med deras planerade gymnasieverksamhet ur såväl buller som
säkerhetssynpunkt. För att få utnyttja skjutbanan krävs Polismyndighetens tillstånd
enligt ordningslagen. I denna handläggning bedöms säkerhetsaspekterna av polisen
och Statens skytteombud. I miljöavdelningens handläggning av anmälan om
miljöfarlig verksamhet har ej säkerhetsaspekterna bedömts utan frågan lämnas helt
åt Polismyndighetens fackkunskap. Miljöavdelningen anser dock att förutom de
reella säkerhetsaspekterna bör gymnasieelevernas och andra berörda personers
känsla av säkerhet beaktas, särskilt eftersom gymnasieskolan ligger i banans
skjutriktning. Miljöavdelningen bedömer att bullerriktvärdet för
undervisningslokaler endast är tillämpbart under den tid då studier kan pågå, vilket
för den nuvarande gymnasieverksamheten innebär dagtid vardagar med undantag
för skollov. Utbildningsförvaltningen planerar för en utbyggd gymnasieskola,
Rosenholmsgymnasiet, som kommer att utnyttjas av elever för studiearbete även
kvällar och helger. Utbildningsförvaltningen framför att preliminärt
inflyttningsdatum för det nya Rosenholmsgymnasiet är efter sommaren 2007.
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Hänsyn måste tas till Naturvårdsverkets riktvärden för buller från skjutbanor och
enligt bullerspridningsberäkningarna finns en risk för överskridande av dessa. Med
bakgrund av redan förekommande ljudnivåer från militär verksamhet bedömer
Miljöavdelningen att det sammanlagrade värdet för buller från såväl militär som
civil verksamhet riskerar att markant överskrida gällande riktvärde.
Miljöavdelningen anser att utnyttjande av bana S52 ej är en långsiktigt hållbar
lösning utan ytterligare bullerdämpande åtgärder, alternativt om skjuttiderna
fastställs så att skytte ej bedrivs under studietid. Sistnämnda alternativ omöjliggörs
när det nya Rosenholmsgymnasiet, med sitt nya arbetssätt, tas i drift. Hänsyn bör
även tas till utnyttjandemöjligheten för planerade intilliggande verksamheter, enligt
den fördjupade översiktsplanen. Vidare bör känslan av säkerhet hos såväl elever
som andra personer som rör sig på Rosenholmsområdet beaktas. En tillfällig lösning
om utnyttjande av bana S52, tills det nya Rosenholmsgymnasiet tas i drift, är
tänkbar såvida skyttet enbart bedrivs efter skoltid. En förutsättning är att
Polismyndigheten godkänner säkerhetsaspekterna. Miljöavdelningen föreslår miljöoch byggnadsnämnden att, med stöd av 2 kapitlet 3 och7 §§ samt 26 kapitlet 9 §
miljöbalken, förelägga KA2 Skytteförening, Flottans pistol och KA2
Pistolskytteklubb om följande begränsnings- och försiktighetsmått att fram till och
med 2007-07-31 tillåta skytte under tiderna: Vardagar: kvällstid kl 17.00-21.00.
Lördagar, söndagar samt helgdagar och under skollov: dagtid och kvällstid kl 07.0021.00. Att ej tillåta skytte på skjutbanan från och med 2007-08-01. Att uppföra
anslag vid skjutbanan med tider då skytte är tillåtet. Anslagen ska placeras väl
synliga för allmänheten. Att i skälig utsträckning vidta skyddsåtgärder och
försiktighetsmått för att hindra obehöriga från att utnyttja skjutbanan. Vid eventuell
försening av verksamhetsstarten för det nya Rosenholmsgymnasiet, alternativt vid
eventuellt ändrade planer avseende elevers studie- och uttnyttjandemöjligheter vid
gymnasieskolan, kan datumet för skyttets upphörande omprövas. Vidare kan
beslutet omprövas om bullerdämpande åtgärder vidtas som förhindrar ett
riktvärdesöverskridande av naturvårdsverkets riktvärden för buller från skjutbanor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
Yrkanden
Gerthie Olsson (s) yrkar på avslag till framställningen
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt förvaltningens
förslag eller på Gerthie Olssons (s) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt
Gerthie Olssons (s) yrkande
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att avslå framställan från KA2 Pistolskytteklubb, Flottans pistol- och KA2
Skytteförening.
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Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 4413/2006

§ 399
Nya avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen
Den 1 januari 2006 trädde ett antal EG-förordningar ikraft som är grunden i den nya
europeiska livsmedelslagstiftningen. Därefter har den 1 juli trätt ikraft en ny
livsmedelslag och en ny lag om foder och animaliska biprodukter som kompletterar
EG-förordningarna på området. EG-förordningarna kräver att varje medlemsland
skall ha en finansiering av foder- och livsmedelskontrollen som innebär att
tillräckliga finansiella resurser tillsätts. Varje medlemsland får välja om
finansieringen skall ske genom skatter och avgifter. Sverige har valt att
finansieringen skall ske genom avgifter. I livsmedelslagen finns bemyndiganden för
regeringen att meddela föreskrifter om kommunala avgifter för
livsmedelskontrollen. Regeringen skall under hösten 2006 besluta om en förordning
i vilken kommunerna bemyndigas och åläggs en skyldighet att ta ut avgifter för
livsmedelskontrollen enligt en taxa som kommunen skall fastställa. Den aviserade
författningsändringen medför att alla kommuner i landet måste fatta nya beslut om
timtaxa för livsmedelskontroll. Kommunerna kommer att åläggas en skyldighet att
ta ut avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. De avgifter som
kontrollmyndigheterna skall ta ut är dels årlig kontrollavgift för foder- och
livsmedelskontrollen dels avgifter för extraordinär kontroll och dels avgifter för
godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar. De årliga
kontrollavgifternas storlek skall motsvara full kostnadstäckning. Däremot innebär
principen om full kostnadstäckning inte att all verksamhet som kontrollmyndigheten
utför skall avgiftsfinansieras. Fortfarande gäller att kontrollmyndigheterna skall
genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde
företagaren att fullgöra sina skyldigheter enligt lagstiftningen och denna del av
verksamheten ingår inte i kontrollen och skall inte heller finansieras med avgifter
Basen för taxan är att den skall vara risk- och erfarenhetsbaserad, ett företag som
sköter sig får en lägre årsavgift än ett som missköter sig. Enligt propositionen skall
principen om full kostnadstäckning till viss del vara grundad på de lokala
kostnaderna för kontrollen. Det avgiftssystem som föreslås i propositionen
innehåller två delar. Först skall kontrollmyndighetens specifika timavgift fastställas
i en taxa som kommunfullmäktige beslutar. Timtaxan skall täcka kostnaderna för
löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor, och andra tillhörande
kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser. Timavgiften
ligger till grund för den årliga kontrollavgiften, avgifter för godkännande och
registrering av livsmedelsanläggning samt avgifter för extraordinär kontroll.
Därefter skall kontrollmyndigheten placera in verksamheterna i klasser baserat på
risk och erfarenhet (riskklassning). Ett företags årliga kontrollavgift baseras på det
antal kontrolltimmar som klassningen ger multiplicerat med timavgiften. Enligt
propositionen skall de nya avgifterna börja tillämpas den 1 januari 2007. För att
kommunfullmäktige skall kunna besluta om timtaxa vad gäller livsmedel krävs att
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regeringen fattat beslut om den nya avgiftsförordningen. Innan dess finns inget
bemyndigande för kommunen att besluta om en taxa. Kommunfullmäktige skall
förutom att besluta om timavgift även besluta om vilket klassningssystem
kommunen skall tillämpa. Det föreliggande taxeförslaget är utformat enligt
livsmedelsverkets vägledning, som huvuddelen av landets kommuner väntas följa.
Livsmedelsverkets vägledning för klassning, är uppdelat i en riskmodul och en
erfarenhetsmodul. Klassningen skall ge en årlig kontrolltid som multipliceras med
timavgiften vilket ger den årliga kontrollavgiften. För närvarande vet ingen den
exakta lydelsen av de kommande avgiftsbestämmelserna. Detta ärende kommer
därför att uppdateras med de eventuella tillägg och ändringar som förordningarna
kan medföra. Det är mycket viktigt att kommunfullmäktige fattar beslut om
timavgift före den 1 januari 2007 så att taxan kan börja tillämpas vid årsskiftet och
kontrollmyndigheten börja fatta beslut om klassning före den 1 januari 2007 för
existerande verksamheter. Retroaktiv tillämpning av kommunala taxor är ej tillåtet.
För närvarande går inte att säga något om huruvida övergångsregler för att
möjliggöra ett senare ikraftträdande kommer att finnas med i de nya
avgiftsbestämmelserna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna förslaget till nya avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen förslår
kommunfullmäktige
att anta i bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom
livsmedelsområdet
att timavgiften vid tillämpningen av taxan skall vara samma som övrig timtaxa
inom Samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsområde, för närvarande 715 kronor per
timme kontrolltid.
_____

8 november 2006 Sid. 16(32)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 400
Utdelning planstipendium
Juryn för utdelande av planstipendiet har lämnat följande förslag:
5 000 kronor tilldelas Tor Hagman, för examensarbetet ”Soundscapes of 56.163 N /
15.585 E – en audiell analys av stadsmiljön i Karlskrona”. En innovativ, väl
genomförd och praktiskt betydelsefull studie av stadens ljudlandskap och hur det
kan förbättras.
10 000 kronor tilldelas Helena Hultgren och Stina Wester, för examensarbetet
”Planera för fem sinnen – om att ta tillvara alla delar av upplevelsen”. En bred och
väl underbyggd analys av hur människans alla fem sinnen påverkas av den fysiska
miljön och hur den kan berikas om hänsyn tas till fler sinnen än det ofta
dominerande synsinnet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utdela planstipendium i enlighet med juryns förslag.
_____
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Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 401
Revidering av råd och regler för uteserveringar
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2006-06-14 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att revidera Råd och regler för
uteserveringar.
Arbetet har skett i samarbete med Tekniska förvaltningen, Handikappförvaltningen,
Näringslivskontoret, representanter för Centrumföreningen samt Krögarföreningen.
Under den 10 års period som har gått sedan Råd och regler för uteserveringar
fastställdes har antalet uteserveringar ökat och är ett positivt och permanent inslag i
Karlskrona. På många ställen i staden följer man reglerna och serveringarna är
öppna och inbjudande. På andra platser fungerar det mindre bra. Intrycket är rörigt
och gångstråken svårframkomliga.
För att reglerna ska få genomslag behövs det arbeta vidare med bland annat
information till krögare, handläggning, taxor och genomföra fysiska åtgärder i
gatumiljön
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
Yrkanden
Gerthie Olsson (s) yrkar återremiss av ärendet
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras i dag eller återemitteras
och finner att ärendet skall återremitteras.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet för invänta resultatet av mötet med Krögarföreningen.

8 november 2006 Sid. 18(32)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen

4383/2006

§ 402
Sammanträdesplan för 2007
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesplan för
2006, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa sammanträdesplan för 2007 för miljö- och byggnadsnämnden i
enlighet med förslaget.
_____
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Kommunstyrelsen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 403
Budgetuppföljning september 2006
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens
verksamheter (totalt) beräknas visa positiv avvikelse med + 2,0 mkr jämfört med
budget år 2006.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning med resultatprognos enligt bilagda handlingar
_____
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§ 361
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
______
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§ 362
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
______
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§ 363
MEDDELANDEN
Utgår från dagordningen.
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Berörd fastighetsägare
Akten

4838/2005

§ 407
Olovligt byggande, uttagande av byggnadsavgift på fastigheten Augerums- Ryd
1:18
Handlingar: Ansökan, ritning
En anmälan om byggnation på platsen inkom den 12 december 2005. Vid besök på
platsen kunde konstateras att ett mindre bostadshus med en byggnadsyta på 25
kvadratmeter hade uppförts. Något bygglov för detta hade inte beviljats av miljöoch byggnadsnämnden.
När en åtgärd som kräver bygglov har utförts utan lov skall, enligt plan- och
bygglagens 10 kapitel 1 §, miljö- och byggnadsnämnden se till att det som har
utförts blir undanröjt eller på annat sätt ändrat, om inte lov till åtgärden meddelas i
efterhand. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2006 §
248 beviljat bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tre år.
Enligt plan- och bygglagens 10 kapitel 4 § skall byggnadsavgift tas ut om någon
utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Ärendet skall vidare översändas till
allmän förvaltningsdomstol för uttagande av tilläggsavgift, enligt plan- och
bygglagens 10 kapitel 7 och 8 §§.
Representant för fastighetsägaren har gett en muntlig förklaring. Eftersom
byggnaden används för sitt ändamål har undanröjande eller annan form av rättelse
inte varit aktuellt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kapitel 4 § ta ut byggnadsavgift med 7104
kronor (4 x bygglovavgiften 1776 kronor) av Karlskrona kommun, företrädd av
Tekniska förvaltningen, i egenskap av ägare till fastigheten Augerums-Ryd 1:18,
samt att översända ärendet till länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift.
Byggnadsavgiften skall betala till länsstyrelsen (postgiro 95 40 25-3) inom två
månader från det att detta beslut vunnit laga kraft.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 november 2006 Sid. 24(32)

Sökanden
Akten

2948/2006

§ 408
Förhandsbesked för delning av fastigheten Gisslevik 6:2
Handlingar: Ansökan, ritning
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens 2 kapitel 1 och 2 §§ sägs bland annat att markområden ska
användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, samt att lokalisering
av bebyggelse ska främja en ändamålsenlig struktur Ansökan gäller en delning av en
obebyggd avstyckning, som gjordes 1980. De föreslagna nya tomterna skulle bli
påtagligt små i förhållande till bebyggelsemönstret i omgivningen, samt också
smalare än vad som vanligtvis anses vara lämpligt vid byggnation av bostadshus. I
den aktuella miljön som har påtagligt lantlig karaktär kan det inte bedömas vara
lämpligt att göra avstyckningar som blir så små, att det kan bli svårt att bebygga
dem på ett ändamålsenligt sätt. Den befintliga avstyckningen får idag bedömas ha
en sådan storlek som erfordras för att vara lämplig för bebyggelse i det aktuella
området, varför anledning saknas att dela den på ett sätt som försvårar en
ändamålsenlig bebyggelse.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och
bygglagens 2 kapitel 1 och 2 §§ om att markområden ska användas för de ändamål
för vilka de är mest lämpade, samt att lokalisering av bebyggelse ska främja en
ändamålsenlig struktur.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 november 2006 Sid. 25(32)

Sökande
Akten

3376/2006

§ 409
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Hasslö 1:199
Handlingar: Ansökan, ritning
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens 2 kapitel 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 plan- och bygglagens 3 kapitel ska byggnader
placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och
natur- och kulturvärdena på platsen. Ansökan gäller en delning av en större bebyggd
avstyckning, som ligger inom samlad bebyggelse. Den del som nu avses bebyggas
är igenvuxen och upplevs inte som privatiserad, men den saknar särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg,
och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. Ett fritidshus på platsen får
anses vara en lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra
sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till
den föreslagna platsen med villkor;
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen;
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet;
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska 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.

8 november 2006 Sid. 26(32)

Sökande
Akten

1899/2006

§410
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 6:48
Handlingar: Ansökan, ritning
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens 2 kapitel 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 plan- och bygglagens 3 kapitel ska byggnader
placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och
natur- och kulturvärdena på platsen. Platsen ligger i ett större, sammanhängande
bebyggelseområde. Fastigheten är till större delen bevuxen med tät, snårig
vegetation, och bedöms inte inrymma några allmänna intressen. Tillfart bedöms
kunna gå att anordna. Fastigheten är belägen inom ett förtätat område inom vilket
avlopp och vattenförsörjning lösts med enskilda anläggningar. Inom området finns
en hög andel icke fungerande avloppsanläggningar, med åtföljande negativ
påverkan på miljön. Detta innebär att stor restriktivitet ska gälla för nytt tillstånd för
enskild avloppsanläggning med WC. Miljöavdelningen har bedömt att anordnande
av egen anläggning på fastigheten inte är lämplig. Ytterligare byggnation bör inte
medges förrän kommunalt eller likvärdigt spillvattennät byggs ut i området.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att marken inte är lämpad för
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att anordna enskild avloppsanläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 november 2006 Sid. 27(32)

Berörd fastighetsägare
Akten

3102/2006

§ 411
Angående olovligt byggnader på fastigheten Hasslö 6:114
Handlingar: Skrivelser och situationsplan.
Den 8 augusti 2006 erhöll Samhällsbyggnadsförvaltningen en anonym anmälan
angående olovligt byggande på fastigheten Hasslö 6:114.
Vid besök på platsen kunde konstateras del av ett plank samt ett skärmtak och del av
ett komplements byggnad är uppförda utanför tomtmark och vid kontroll med våra
arkiv kunde också konstateras att nämnda byggnader samt planket saknar bygglov. I
skrivelse daterad den 16 oktober 2006 uppmanades fastighetsägaren att riva
byggnader som är byggda utanför tomtmark och utan bygglov.
Vid samtal med fastighetsägaren den 20 oktober 2006 framkom att de olovligt
uppförda byggnaderna är byggda mellan 1987- 1989 .
Fastigheten Hasslö 6:114 ligger inom samlad bebyggelse. De regler som gäller för
byggnation på denna typ av fastighet finns i plan- och bygglagens 8 kapitel.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan och bygglagens 10 Kapitel 27 § att lämna anmälan utan åtgärd.
_____

8 november 2006 Sid. 28(32)

Sökande
Akten

3372/2006

§ 412
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Hasslö 10:27
Handlingar: Ansökan, ritning
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens 2 kapitel 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. Enligt plan- och bygglagens 3 kapitel ska byggnader
placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och
natur- och kulturvärdena på platsen. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i
miljöbalken 3 kapitel om skydd av riksintressen. Platsen ligger i utkanten av ett
område som är av riksintresse för friluftslivet. Den är bevuxen med skogsvegetation,
och är tillgänglig för allmänheten. En naturlig avgränsning finns här mellan
befintlig bebyggelse och ett större skogsområde inom riksintresset, och detta är ett
naturligt ställe för allmänheten att ta sig vidare ut i det riksintressanta strövområdet.
En byggnation enligt förslaget bedöms komma att motverka syftet med
riksintresseområdet. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till
beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och
bygglagens 2 kapitel om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de
är mest lämpade samt vad som sägs i miljöbalkens 3 kapitel om skydd av
riksintressen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 november 2006 Sid. 29(32)

Sökande
Akten

1890/2006

§ 413
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Kråkerum
3:19
Handlingar: Ansökan, ritning
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens 2 kapitel sägs att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade. Enligt plan- och bygglagens 3 kapitel 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. En av de föreslagna tomterna är i sin helhet
belägen inom strandskyddsområde till Åbyån. Tomterna föreslås placerade ute på
ett öppet odlingsfält längs en säckgata från befintlig väg, och kan inte anses bli ett
naturligt inslag i landskapet. De ligger inom ett område som är ekologiskt särskilt
känsligt, och gränsar direkt till en nyckelbiotop som måste betas för att bibehålla sitt
värde. De ligger vidare inom skyddsområde för vattentäkt för vilket nya
skyddsföreskrifter är under utarbetande. Vägverket har inkommit med ett yttrande
där man motsätter sig förslaget. Ett intressant alternativ för en framtida dragning av
E 22 kommer i direkt konflikt med den föreslagna byggnationen. Med tanke på de
ovan nämnda motstående intressena inom området får marken anses vara olämplig
för det föreslagna ändamålet.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och
bygglagens 2 kapitel om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de
är mest lämpade.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 november 2006 Sid. 30(32)

Sökanden
Akten
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Lösen 2:17
Handlingar: Ansökan, ritning
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I
plan- och bygglagens 2 kapitel 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. Enligt plan- och bygglagens 3 kapitel ska byggnader
placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och
natur- och kulturvärdena på platsen. Ansökan gäller uppförande av ett enbostadshus.
Platsen ligger mitt ute i ett större, sammanhängande naturmarksområde med ett
avstånd på drygt 200 meter till närmaste bebyggelse. Fastigheten utgörs av en
avstyckning gjord 1979 och är bebyggd med en enkel övernattningsstuga på cirka
20 kvadratmeter. Stugan har stått övergiven under lång tid och är så förfallen att den
inte kan användas för sitt ändamål i nuvarande skick. Tomten är helt förvildad och
har karaktären av naturmark som är helt allemansrättsligt tillgänglig. En gångstig för
det rörliga friluftslivet passerar över platsen. Då byggnaden får anses vara i
vedertagen mening förfallen och då marken sedan lång tid är förvildad, kan det inte
bedömas föreligga någon generell byggrätt på avstyckningen. Som upplysning kan
nämnas, att om byggnaden varit i sådant skick att rätt till ersättningsbyggnad hade
förelegat, hade detta endast gällt en i huvudsak likadan byggnad. Med detta avses en
byggnad med samma användningssätt och i huvudsak lika stor bruttoarea som den
tidigare byggnaden, det vill säga, en övernattningsstuga på cirka 20 kvadratmeter
(plan- och bygglagens 14 kapitel 8 §, reglerna om rätt till ersättning vid vägrat
bygglov). Fastigheten ligger i direkt anslutning till ett större nyckelbiotopområde.
Ett tidigare arbete med att ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse på den
kringliggande stamfastigheten Lösen 2:1 har avbrutits med anledning av att
länsstyrelsen utreder bildande av naturreservat i området. Med tanke på
naturvärdena och betydelsen som strövområde kan ett enbostadshus mitt ute i orörd
naturmark inte anses vara en lämplig komplettering. Sökanden har getts möjlighet
att yttra sig över förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och
bygglagens 2 kapitel om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de
är mest lämpade och vad som sägs i plan- och bygglagens 3 kapitel om lämplighet
med hänsyn till naturförhållandena på platsen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 november 2006 Sid. 31(32)

§ 415
Informationer
Miljö- och byggnadsnämndens nästa sammanträde den 13 december kommer att
avslutas med en gemensam jullunch.
Miljöchefen Kenneth Gyllensting informerade om problemen med de lösspringande
korna på Hasslö.
_____

8 november 2006 Sid. 32(32)

§ 416
Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
_____

13 december 2006 Sid. 1(41)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 december 2006
§ 430 Detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
§ 431 Detaljplan för Västra Nättraby 6:17, Karlskrona kommun, Blekinge län.
§ 432 Detaljplan för Torstäva 5:36 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län.
§ 433 Detaljplan för Vedeby 21:1 med flera, Karlskrona kommun, Blekinge län.
§ 434 Detaljplan för Stora Vörta 1:7, Karlskrona kommun, Blekinge län.
§ 435 Revidering av avloppspolicy § 266/2006 i den del som berör sluten tank.
§ 436 Ansökningar sluten tank, Tjurkö 1:17 och Tjurkö 1:70 Utgår!
§ 437 Kristianopel- Bredavik 1:5 Utgår
§ 438 Förslag till yttrande ang utforskning av havsbotten i syfte att förbereda vindkraftverk
§ 439 Avskrivning av kundfodringar.
§ 440 Budgetuppföljning oktober 2006-10-31
§ 441 Revidering av råd och regler för uteservering
§ 442 Utdelning ombyggnadspriset 2006
§ 443 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 444 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemännen
§ 445 Meddelanden
§ 446 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Aspö 4:38
§ 447 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Aspö 4:335
§ 448 Förlängning av förhandsbesked på fastigheten Aspö 6:13
§ 449 Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Aspö 24:1
§ 450 Olovligt byggande på fastigheten Dragsö 1:3 Utgår!
§ 451 Förhandsbesked för ändrad användning av lada Frändatorp 26:16
§ 452 Bygglov samt strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Hasslö 10:27
§ 453 Bygglov samt bygglov tillfällig åtgärd på fastigheten Karlskrona 4:17
§ 454 Bygglov tillfällig åtgärd på fastigheten Karlskrona 4:17
§ 455 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kropp 1:11
§ 456 Förlängning av förhandsbesked på fastigheten Mjövik 2:87
§ 457 Förhandsbesked för tillbyggnad av Sparresalen, Sparre 7
§ 458 Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Öljesjö 7:5
§ 459 Informationer
§ 460 Övriga frågor
§ 461 Extra ärende. Yttrande över överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut
2006- 11-08§ 398, dnr 3993/2006. Ang anmälan miljöfarlig verksamhet vid skjutbana
S52 Rosenholm, fastigheten Karlskrona 6:11.
§ 462 Extra ärende. Yttrande till länsrätten i Blekinge i mål om överklagat beslut om bygglov på
fastigheten Axel 1.

13 december 2006 Sid. 2(41)

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal Palanderska gården, onsdagen den 13december
kl 08.30—11.15. Beslutmöte kl 11.30—12.00.
Beslutande ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
ledamöter

Gerthie Olsson (s),
Magnus Manhammar (s),
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rhodin (fp)
Eva Röder (fp)
Bengt-Åke Persson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman

Tjänstgörande ersättare

Per- Gunnar Holgersson (s)

Övriga närvarande
Ersättare

Per- Gunnar Holgersson (s)
Rolf Ferner (s)
Henrik Larsen (m)
Jerry Hansson (fp)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Cecilia Åkesson ( c )
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Håkan Aronsson, nämndsekreterare
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovschef
Malin Eriksson, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovsarkitekt
Hans Juhlin, förvaltningschef

Utses att justera

Anna Ottosson

Justeringens plats och tid

Wämö center onsdagen den
20 december 2006.

13 december 2006 Sid. 3(41)

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

…………………………………… Jäv § 444
Gerthie Olsson

Ordförande

……………………………………. § 444
Magnus Manhammar

Justerare

……………………………………
Anna Ottosson
Tillkännagivandet av justeringen har den 20 december 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla betygar:

Håkan Aronsson
Nämndsekreterare

13 december 2006 Sid. 4(41)
Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2321/06

§ 430
Detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl på Saltö
Planområdet är beläget på södra Saltö 1,5 km från Karlskrona centrum.
Området begränsas av Utövägen och därefter hamn i öster, bostäder i norr,
naturområde i väster samt ett flerbostadshusområde under uppförande i
söder.
Planförslaget bedöms inte medföra en sådan miljöpåverkan som enligt planoch bygglagens 5 kapitel eller miljöbalkens 6 kapitel kräver att särskild
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Ställningstagandet motiveras med att
föreslagen komplettering av befintlig bebyggelse sammantaget bedöms ge
marginell påverkan. Planområdet är exploaterat sedan tidigare. Genom
förslaget förbättras förutsättningarna för ett stadsdelscentrum på Saltö. Ett
eftersatt område med stora kvaliteter i närhet till vatten, arbetsplatser, service
och infrastruktur får ny användning och höjd attraktivitet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta detaljplan för Fiskhmanen 3 m fl på Saltö, daterad november 2006,
bli föremål för samråd, samt
att genomförandet av detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
_____

13 december 2006 Sid. 5(41)
Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4763/06

§ 431
Begäran om planuppdrag för del av Västra Nättraby 6:17
Tekniska förvaltningen har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen
med ansökan om upprättande av detaljplan för del av fastigheten västra
Nättraby 6:17 i Nättraby, Karlskrona kommun. Området är beläget söder om
E 22 i anslutning till Idrottsvägen.
Det aktuella området kan ses som en naturlig utveckling av befintliga
verksamhetsområde som framför allt domineras av kommersiella
verksamheter.
Området består i huvudsak av öppen plan mark. Inom områdets östra del
finns fotbollsplan och området arrenderas av Nättraby GOIF. För den västra
delen finns ett jordbruksarrende. I planarbetet får det utredas vilka delar
området som lämpligen kan exploateras för verksamheter. Då området
misstänkts har dåliga grundläggningsförhållanden bör en översiktlig
geoteknisk utredning utföras. Marken ägs av Karlskrona Kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 till Idrottsvägen.

13 december 2006 Sid. 6(41)
Sökande
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2962/06

§ 432
Ändring av detaljplaner för del av Torstäva 5:36 m fl, Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Ändring av detaljplan för del av Torstäva 5:36 m fl har varit föremål för
samråd med enkelt planförfarande. Under perioden 7 augusti t o m 1
september har samrådshandlingarna funnits tillgängliga på stadsbiblioteket,
Karlskrona kommun, Trummenäs Golfklubb, Ramdala,
samhällsbyggnadsförvaltningen samt Karlskrona Kommuns hemsida.
Ett tillägg till planbestämmelserna har gjorts sedan samrådet.
Planbestämmelsen reglerar att bygglov för ny-, om- och tillbyggnad ej får
medges förrän berörd fastighet är ansluten till kommunal vattenförsörjning
samt till det lokala reningsverket i Trummenäs alternativt kommunalt
reningsverk. I samrådsförslaget fanns detta endast beskrivet i
planbeskrivningen och ej som planbestämmelse.
Detta ses som n mindre ändring då förutsättningen för att kunna utnyttja en
ändring av planen genomgående ha varit en anslutning till kommunal
vattenledning samt lokalt reningsverk måste göras. Syftet med planen är
därmed detsamma.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga ändring av
detaljplaner för del av Torstäva 5:36 m fl, Trummenäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
_____

13 december 2006 Sid. 7(41)
Sökande
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

907/06

§ 433
Detaljplan för del av Vedeby 21:2 m fl Torskors industriområde,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplanen för del av Vedeby 21:1 m fl, Torskors industriområde har varit
utställd för granskning under tiden 23 oktober – 17 oktober 2006. kungörelse
om utställningen har anslagits på kommunens anslagstavla och införts i
lokalpressen fredagen den 20 oktober 2006.
Den ändring som gjorts i planförslaget är att u-området inom planområdets
östra del har justerats så att det sammanfaller med befintlig ledningsrätt. I
övrigt bedöms de synpunkter som inkommit inte föranleda några ytterligare
förändringar av planförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplanen
för del av Vedeby 21:1 m fl, Torskors industriområde, Karlskrona kommun,
Blekinge län, daterad den 13 december 2006.
att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan…
_____

13 december 2006 Sid. 8(41)
Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4763/06

§ 434
Begäran om planuppdrag för del av Stora Vörrta 1:7
Tekniska förvaltningen har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen
med ansökan om upprättande av detaljplan för del av fastigheten Stora Vörta
1:7 i Nättraby, Karlskrona kommun. Området är beläget norr om E 22 i
anslutning till Gamla Landsvägen.
Området finns inte utpekat som utvecklingsområde i översiktsplanen 2002
och omfattas ej av detaljplan. Området kan ses som naturlig utveckling av
befintligt verksamhetsområde utmed Gamla Landsvägen. Framtida
verksamheter inom området får dock ej vara störande för omgivningen med
tanke på närheten till befintliga bostäder norr om Gamla Landsvägen.
Området är påverkat av buller från E 22 och Gamla Landsvägen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för del av Stora Vörta 1:7 i anslutning till Gamla Landsvägen..
_____

13 december 2006 Sid. 9(41)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHA 2964/06

§ 435
Revidering av avloppspolicy § 266/05 i den del som berör sluten tank.
Karlskrona kommun har under de senaste 30 åren haft en restriktiv hållning
till slutna avloppssystem. Detta beroende på slammets koncentration av
svavelväte, kan innebära störning av den biologiska processen i mindre
reningsverk och dels att hämtningen innebär ökade transporter och därmed
ökade utsläpp ifrån trafiken. Miljö- och byggnadsnämnden har uttalat sig i
sin policy att man vill verka för ekologiska avloppssystem, till vilken sluten
tank inte kan hänföras. För permanent boende blir alternativet för sluten tank
kostsamt vilket medför att sluten tank ej blir något lämpligt alternativ. När
det gäller fritidsboende kan sluten tank kortsiktigt vara en ekonomisk
lösning förutsatt att man ej ta någon miljöhänsyn.
Policyn bör därför tydliggöras så att det framgår att sluten tank inte medges
för fritidsbebyggelse och i övrigt som tidigare, ytterst restrektivt för
permanentboende.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att följande ändrade lydelse i avloppspolicyn: Vid ansökan om tillstånd till
enskild avloppsanläggning i samband med förändrad VA-standard i
befintliga fastigheter, där det finns risk för förorening av vattentäkt, eller där
infiltration av spillvatten av geohydrologiska skäl inte kan anläggas, kan det
finnas möjligheter till sluten tank. Förutsättningarna är dock att allt
spillvatten leds till den slutna tanken, att fastigheten bebos permanent, samt
att denna inte ligger inom ett område där nämnden bedömer att
gemensamma avloppslösningar bör komma till stånd.

13 december 2006 Sid. 10(41)

§ 436
Ansökan om slutna tanker på fastigheterna Tjurkö 1:70 och 1:17
Ärendet utgår.

13 december 2006 Sid. 11(41)

§ 437
Föreläggande av vite 25 000 kronor
Utgår

13 december 2006 Sid. 12(41)
Sveriges geologiska undersökning
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 4832/06

§ 438
Yttrande ang utforskning av havsbotten på södra Midsjöbanken och
mellan banken och svensk kust i syfte att förbereda
vindkraftverksetablering
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka ansökan samt
att anta bilagd yttrande såsom sitt eget yttrande
_____

13 december 2006 Sid. 13(41)
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4863/06/049

§ 439
Avskrivning av kundfordringar 2006
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår avskrivningar av kundfodringar i 2006 års
räkenskaper till ett belopp av 12 588 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 12 588 kronor, samt
att avskrivningarna redovisas som kostnad i respektive verksamhet
_____

13 december 2006 Sid. 14(41)
Kommunstyrelsen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4660.042/2006

§ 440
Budgetuppföljning september 2006
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens
verksamheter (totalt) beräknas visa positiv avvikelse med + 2,0 mkr jämfört med
budget år 2006.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning med resultatprognos enligt bilagda handlingar
_____

13 december 2006 Sid. 15(41)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska nämnden

§ 441
Revidering av råd och regler för uteserveringar
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2006-06-14 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att revidera Råd och regler för
uteserveringar.
Arbetet har skett i samarbete med Tekniska förvaltningen, Handikappförvaltningen,
Näringslivskontoret, representanter för Centrumföreningen samt Krögarföreningen.
Under den 10 års period som har gått sedan Råd och regler för uteserveringar
fastställdes har antalet uteserveringar ökat och är ett positivt och permanent inslag i
Karlskrona. På många ställen i staden följer man reglerna och serveringarna är
öppna och inbjudande. På andra platser fungerar det mindre bra. Intrycket är rörigt
och gångstråken svårframkomliga.
För att reglerna ska få genomslag behövs det arbeta vidare med bland annat
information till krögare, handläggning, taxor och genomföra fysiska åtgärder i
gatumiljön
Yrkanden
Kurt Lindman yrkar på följande tilläggsyrkande; att det under avsnittet utformning
skall tilläggas att toaletter skall vara tillgängliga för personer med nedsatt
rörelseförmåga.
Gerthie Olsson (s) Carl-Göran Svensson (m) yrkar på avslag på tilläggsyrkandet och
yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Reservation
Kurt Lindman reservera sig till förmån för eget yttrande
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att anta reviderade regler för uteserveringar och serveringsvagnar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag tillsammans med tekniska
förvaltningen att ta fram förslag och genomföra åtgärder i stadsmiljön.
_____

13 december 2006 Sid. 16(41)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 442
Utdelning av ombyggnadspriset 2006
Miljö- och byggnadsnämnden redogör juryns förslag till 2006 år ombyggnadspris.
Juryn föreslår att priset skall gå till Malin Svensson för ombyggnaden av
vattentornet i Nättraby till en glashytta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utdela 2006 års ombyggnadspris på 15 000 kronor i enlighet med juryns förslag.
_____

13 december 2006 Sid. 17(41)

§ 443
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Förteckning över fattade beslut se bilaga
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen
_____

13 december 2006 Sid. 18(41)

§ 444
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
______
På grund av jäv deltar ej Gerthie Olsson (s) i beredning och beslut i detta ärende.
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§ 445
Meddelanden
1.

Kommunfullmäktige, beslut 2006-09-28, § 137. Revidering av
energiplan.

2.

Kommunfullmäktige, beslut 2006-09-28, § 138. Trafiksäkerhetspolicy för
Karlskrona Kommun.

3.

Kommunfullmäktige, beslut 2006-09-28, § 129. Jämställdhetsprogram för
Karlskrona Kommun år 2007.

4.

Kommunstyrelsen, beslut 2006-11-07, § 207. Förslag till ändrat
redovisningssätt för bisyssla.

5.

Kulturnämnden, arbetsutskottet. beslut 2006-10-17, § 81. Namnsättning
på väg i Binga, Jämjö

6.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-09-29. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av hotell på
fastigheten Axel 1, Karlskrona Kommun.

7.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-10-16. Ansökan om
strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastigheten Uttorp
1:109 i Karlskrona kommun.

8.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 200610-17. Begäran om omprövning
av beslut om förbud att hålla katter.

9.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-10-19. Hemställan om
upphävande av strandskydd för Karlskrona 5:10 m f l, Vämöstrand, i
Karlskrona kommun.

10.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-10-23. Överklagande av
samhällsbyggnadsförvaltningens beslut.

11.

Länsstyrelsen i Blekinge län, redovisning 2006-10-30. Redovisning med
anledning av återrapporteringskraven för mål 5, mål 2 och 3 samt uppdrag
29 enligt länsstyrelsens regleringsbrev 2006.

12.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Aspö S:4 i Karlskrona kommun.

13.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut.2006-11-10 Avskrivning av ärende
om verksamhetstillstånd för handel med djur enligt
artskyddsförordningen.
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14.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. 2006-11-15Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens i Karlskrona Kommun om föreläggande
angående djurhållningen på fastigheterna Hasslö 6:104 mfl.

15.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. 2006-11-17. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut angående enskild avloppshantering på
fastigheten Padderyd 1:39, i Karlskrona kommun.

16.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. 2006-11-16. Avlysning av
vattenområde för nyårsfyrverkeri

17.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. 2006-11-24. Återkallelse av tillstånd
enligt miljöskyddslagen.

18

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. 2006-11-24. Betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 4 § i miljöbalken.

19.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. 2006-11-28. Underställt beslut om
omedelbart omhändertagande av djur samt förbud att ha hand om och
skaffa djur.

20.

Länsrätten i Blekige Län, beslut. Bygglov för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Hasslö 5:215 i Karlskrona kommun; nu fråga om inhibition.

21.

Länsrätten i Blekige Län, dom. 2006-10-17. Förhandsbesked enligt planoch bygglagen för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 6:21 i
Karlskrona kommun.

22.

Länsrätten i Blekige Län, dom. 2006-10-17. Förhandsbesked enligt planoch bygglagen.

23.

Länsrätten i Blekige Län, dom. 2006-10-20. Förhandsbesked enligt 8 kap.
34 § plan- och bygglagen för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö
4:121i Karlskrona kommun.

24.

Länsrätten i Blekige Län, dom. 2006-10-20. Bygglov enligt plan- och
bygglagen för uppförande av förråd och vedförråd på fastigheten Aspö
24:1 i Karlskrona kommun.

25.

Länsrätten i Blekinge Län, dom 2006-11-13. Bostadsanpassnings-bidrag
enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

26.

Länsrätten i Blekinge Län, dom 2006-11-23. Bostadsanpassnings-bidrag
enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
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27.

Länsrätten i Blekinge Län, dom. 2006-10-18. Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Tjurkö 8:33 i Karlskrona kommun.

28.

Länsrätten i Blekinge Län, dom. 2006-10-19. Bygglov enligt plan- och
bygglagen för uppförande av enbostadshus på fastigheten Åran 4 i
Karlskrona kommun.

29.

Kammarrätten i Jönköping, beslut. 2006-11-21 Bygglov enligt plan- och
bygglagen; fråga om prövningstillstånd.

30.

Kammarrätten i Jönköping, beslut. 2006-11-21 Bygglov enligt plan- och
bygglagen; fråga om prövningstillstånd.

31.

Kammarrätten i Jönköping, Dom. 2006-10-10. Ansökan om tilläggsavgift
enligt plan- och bygglagen.

32.

Kammarrätten i Jönköping, beslut. 2006-11-21. Prövningstillstånd i mål
om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen: nu fråga om syn.

33.

Miljödomstolen, dom. 2006-11-27. Dispens från
biotopskyddsbestämmelserna för att ta bort en stenmur.

34.

Miljödomstolen, dom. 2006-10-06. Strandskyddsdispens.

35.

Regeringen., regeringsbeslut. 2006-10-26. Redovisning till EGkommissionen med förslag till ändring i redan beslutade områden för
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

36.

Justitieombudsmannen, beslut. 2006-11-06. Anmälan mot skogsstyrelsen
mfl.

37.

Vägverket, beslut. 2006-11-29. Dispens från skyldigheten att
tillhandahålla förnybara drivmedel.

_____
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Sökande
Akten
Fastighetsägare Aspö 4:39

2777/06

§ 446
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Aspö 4:38
Handlingar: Ansökan (2006-07-03), ritning, yttrande från granne
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 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 möjligheterna att ordna trafik, 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.
Platsen har i huvudsak karaktären av vildvuxen ängsmark, och ligger i anslutning
till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden
eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg, och anslutning
kan göras till det kommunala VA-nätet.
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor;
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska 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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Sökande
Akten
Fastighetsägare 4:303
Fastighetsägare 4:39

3594/06

§ 447
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:335
Handlingar: Ansökan, ritning, yttrande från grannar
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 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 möjligheterna att ordna trafik, 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.
Platsen är delvis bevuxen med sly, delvis av ängskaraktär, och ligger i anslutning till
befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg, och anslutning kan
göras till det kommunala VA-nätet.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor,
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska 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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Sökande
Akten

4507/06

§ 448
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på
fastigheten Aspö 6:13
Handlingar: Ansökan, ritning
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut 2004-12-08 § 439.
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar
som låg till grund för detta har inte förändrats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor
att anslutning ska ske till kommunalt VA-nät
att byggnadens storlek, utformning och placering på tomten samt utvändigt färgoch materialval ska bestämmas 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.

13 december 2006 Sid. 25(41)
Sökande
Akten
Fastighetsägare Aspö 24:21
Fastighetsägare Aspö 5:250

3972/06

§ 449
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Aspö 24:1
Handlingar: Ansökan, ritning
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 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 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 trafik, 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. De föreslagna
avstyckningarna gränsar direkt till bebyggda respektive nyligen avstyckade tomter.
Platsen utgörs av naturmark med tät trädvegetation och är relativt svårtillgänglig.
Den har inga särskilda naturvärden, och bedöms inte vara av sådan karaktär att den
är av intresse för allmänheten. I samband med handläggningen av ett
förhandsbeskedsärende på en annan fastighet i närheten, gjordes i juli 2004 en enkel
planutredning, för att bl a visa lämplig tomtindelning längs befintlig väg. För Aspö
24:1 innebar utredningen att högst fyra nya bostadshus kunde få komma till. Sedan
dess har en ny avstyckning gjorts. Tillfart till de föreslagna två avstyckningarna kan
således ske via befintlig väg. Endast ytterligare en ny avstyckning kan nu göras,
utan att tillfartsfrågan ses över i ett större sammanhang. Platsen ligger i omedelbar
närhet av verksamhetsområdet för kommunalt VA, och möjlighet finns att ansluta
till nätet. Förslaget får anses vara en naturlig komplettering och platsen får bedömas
vara lämplig att bebygga med två fritidshus. Berörda grannar har getts tillfälle att
yttra sig över förslaget.
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§ 449 (forts.)
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två 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.

13 december 2006 Sid. 27(41)

§ 450
Olovligt byggande Dragsö 1:3
Utgår

13 december 2006 Sid. 28(41)
Sökande
Akten

2402/06

§ 451
Förhandsbesked för ändrad användning av lada till fritidshus på fastigheten
Frändatorp 25:16
Handlingar: Ansökan, ritning
Ansökan gäller att få bygga om en befintlig, mindre lada till fritidshus. På samma
fastighet är en huvudbyggnad i form av ett fritidshus belägen. Fastigheten upplevs i
allt väsentligt som privatiserad, och bedöms inte inrymma några allmänna intressen.
Det nya fritidshuset kommer att vara avstyckningsbart. Ladan som ansökan avser
ligger mitt på gränsen till strandskyddsområde. Sökanden uppmanas att kontakta
länsstyrelsen för att efterhöra huruvida strandskyddsdispens krävs. Tillståndsbevis
finns för en avloppsanläggning dimensionerad för tre huvudbyggnader, som detta
hus kan anslutas till. I och med detta har anläggningens kapacitet utnyttjats till fullo.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Inga skrivelser har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att den lämna positivt förhandsbesked för ombyggnad av befintlig lada till fritidshus
med villkor
att anslutning sker till VA- anläggning dimensionerad för tre fastigheter enligt
tillståndsbevis 121/1986, vars kapacitet därmed är fullt utnyttjad
att besked från länsstyrelsen i strandskyddsfrågan ska föreligga innan ombyggnaden
påbörjas
_____
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.

13 december 2006 Sid. 29(41)
Sökande
Akten
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Lantmäterimyndigheten
Vägverket

1944/06

§ 452
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage, samt
strandskyddsdispens på fastigheten Fur 1:21
Handlingar: Ansökan, ritning
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 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 möjligheterna att ordna trafik, 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.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§. Platsen är av hagmarksliknande karaktär, och ligger i direkt anslutning
till en bebyggd fastighet. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden
eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg, och
miljöavdelningen har bedömt att avloppsfrågan går att lösa genom en gemensam
anläggning tillsammans med grannfastigheten Fur 1:37.
En viss del av den tänkta tomten blir belägen inom strandskyddsområde. Om
tomtavgränsning görs så att avståndet till stranden blir minst 75 m, i enlighet med
markering på karta, bedöms allmänhetens möjlighet att ta sig ner till och uppehålla
sig vid stranden inte bli påverkad. Detta får anses vara ett särskilt skäl att medge
dispens från strandskyddsförordnandet. Ett enbostadshus på platsen får anses vara
en lämplig komplettering. Inga grannar är berörda.

13 december 2006 Sid. 30(41)

§ 452 (forts.)
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från
strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives;
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att godkänt förslag till anordnande av avloppsanläggning ska föreligga före
byggstart, och skall utgöras av gemensam anläggning tillsammans med planerat
enbostadshus i direkt anslutning på fastigheten Fur 1:37
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden
att endast den yta får tas i anspråk för bostadsändamål, som markerats med rött på
den till ärendet hörande situationsplanen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

13 december 2006 Sid. 31(41)
Sökande
Akten

4878/06

§ 453
Uppsättande av kontorspaviljong. Bygglov och bygganmälan för tillfällig
åtgärd i fem år på fastigheten Karlskrona 4:17(Marinbasen)
Handlingar: Ansökan, ritning
Fastigheten ligger inom område för 1904 års stadsplan. Då denna inte längre gäller
är området för närvarande bestämmelselöst. Ett tillfälligt behov av en
kontorsbyggnad på platsen föreligger. De föreslagna byggnaderna uppfyller inte
kraven på utformning enligt PBL 3 kap 1 §, varför permanent bygglov inte kan
lämnas.. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då
möjlighet att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i fem år från beslutsdatum
varvid föreskrives,
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning ska göras till kommunalt VA
att nödvändiga tillstånd från de antikvariska myndigheterna ska föreligga före
byggstart, vilket ombesörjes av sökanden
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats
_____

13 december 2006 Sid. 32(41)
Sökande
Akten

3484/06

§ 454
Bygglov och bygganmälan för embalagerum och skärmtak, samt bygglov och
bygganmälan för tillfällig åtgärd i fem år för barack på fastigheten
Karlskrona 4:17
Handlingar: Ansökan, ritning
Fastigheten ligger inom område för 1904 års stadsplan. Då denna inte längre gäller
är området för närvarande bestämmelselöst.
Ansökan gäller permanent bygglov för embalagerum och skärmtak, vidare
föreligger ett tillfälligt behov av en mindre barack.
Den föreslagna barackbyggnaden uppfyller inte kraven på utformning enligt PBL 3
kap 1 §, varför permanent bygglov inte kan lämnas för denna. Enligt plan- och
bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja
bygglov för tillfällig åtgärd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för embalagerum och skärmtak, samt bevilja bygglov för
tillfällig åtgärd med varaktighet i fem år från beslutsdatum för barack varvid
föreskrives
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning ska göras till kommunalt VA
att nödvändiga tillstånd från de antikvariska myndigheterna ska föreligga före
byggstart, vilket ombesörjes av sökanden
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats
_____

13 december 2006 Sid. 33(41)
Sökande
Akten

3596/06

§ 455
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kropp 1:11
Handlingar: Ansökan, ritning
Ansökan gäller uppförande av ett enbostadshus på ca 100 kvm. Platsen ligger inom
område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller. I PBL 2 kap
sägs bl.a. 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
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt annan samhällsservice. Enligt PBL 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl. a.
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen utgörs av en tät yngre blandskog med både barr och lövträd. Platsen ligger
inte i direkt anslutning till befintlig bebyggelse men mitt mellan två bebyggda
fastigheter. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg, och miljöavdelningen har
bedömt att en avloppsanläggning går att anordna på fastigheten, antingen tillsammans med Lösen 1:39 eller enskilt. Ett bostadshus på platsen får anses vara en
lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Svarstiden går ut 2006-12-05.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor,
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast 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.

13 december 2006 Sid. 34(41)
Sökande
Akten

4112/06

§ 456
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Mjövik 2:87
Handlingar: Ansökan (2006-10-17), ritning
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut 1998-12-09 § 375, vilket
förlängdes i beslut 2000-10-11 § 341 samt 2002-10-17 § 287, respektive 2004-1110 § 406. Vid de två första beslutstillfällena var platsen en del av stamfastigheten
Mjövik 2:2, 2:6. Därefter 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 lämnar 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.

13 december 2006 Sid. 35(41)
Sökande
Akten

2902/06

§ 457
Förhandsbesked för tillbyggnad på fastigheten Sparre 7 (Sparresalen)
Handlingar: Ansökan, ritning
Ansökan gäller tillbyggnad av Sparresalen med en ny foajé. Detta skall möjliggöra
invändiga ombyggnader, som anses vara nödvändiga för att få en god arbetsmiljö
och ett funktionellt förhållande mellan scen- och publikutrymmen. Tillbyggnaden
får en smal, långsträckt utformning längs den befintliga fasaden, och föreslås vara
helt uppglasad. Enligt gällande detaljplan blir tillbyggnaden belägen på mark som
inte får bebyggas, prickmark. Detta utgör en avvikelse från detaljplanen. I
detaljplanen anges också att den befintliga byggnaden är kulturhistoriskt värdefull.
Ändringar ska ske med hänsyn till detta värde, och får inte innebära att byggnadens
karaktär eller anpassning till omgivningen förvanskas. Tillbyggnadens långsmala
form och dess placering är sådan, att den inte bedöms inkräkta på kaserngårdens
öppna karaktär. Det uppglasade utförandet gör, att den befintliga byggnadens
karaktär inte bedöms bli förändrad på ett sådant sätt, att det strider mot detaljplanen.
Det förutsättes dock att tillbyggnaden inte byggs samman med det befintliga
entrépartiet, utan att så väl tilltaget respektavstånd hålls, att detta tydligt upplevs
som fristående. Vidare bör tillbyggnaden ges en enkel, rektangulär planform, och
hållas något indragen i förhållande till entrépartiet. Tillbyggnadens exakta
utformning ska göras i nära samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget
bedöms vara förenligt med detaljplanens syfte, varför avvikelsen från detaljplanen
kan godtas. Blekinge museum har getts tillfälle att yttra sig, och har inkommit med
en skrivelse där man anser att förslaget skulle ge en negativ förändring ur
kulturhistorisk aspekt. En lösning som är mer integrerad i den befintliga byggnaden
vore att föredra om detta är möjligt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för tillbyggnad av Sparresalen varvid föreskrives
att tillbyggnadens närmare utformning skall bestämmas i samband med
bygglovansökan, i nära samråd med bygglovarkitekten
_____
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.

13 december 2006 Sid. 36(41)
Sökande
Akten

4520/06

§ 458
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Öljersjö 7:5
Handlingar:

Ansökan (2006-10-27), ritning

Ansökan gäller uppförande av ett fritidshus på 77 kvm. Platsen ligger inom område
där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller. I PBL 2 kap sägs bl.a.
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 möjligheterna att
ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt annan samhällsservice. Enligt PBL 3
kap ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl. a. med hänsyn till
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Platsen utgörs av en
relativt gles träddunge med lövträd. Platsen ligger inte i direkt anslutning till
befintlig bebyggelse men mitt emellan två bebyggda fastigheter. Den bedöms inte
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan
anordnas från befintlig väg, och miljöavdelningen har bedömt att enskild
avloppsanläggning går att anordna på fastigheten. Ett fritidshus på platsen får anses
vara en lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Svarstiden går ut 2006-12-08.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för fritidshus med villkor,
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutas
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anordnande av avloppsanläggning sker enligt tillståndsbevis beslutat 2006-10-18
§ 499
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

13 december 2006 Sid. 37(41)

§ 459
Informationer
Inga informationer delgavs
_____

13 december 2006 Sid. 38(41)

§ 460
Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
_____

13 december 2006 Sid. 39(41)
Länsrätten
Akten

§ 461
Yttrande i mål om bygglov, ang fastigheten Axel 1
Handlingar: Ansökan, ritningar m m. Länsrättens föreläggande 2006-11-29.
Miljö- och Byggnadsnämnden har 2006-04-12 under §136 beviljat bygglov för
nybyggnad av hotell, då nämnden ansett de avvikelser från den gällande
detaljplanen som framställningen omfattade, var av en sådan ringa omfattning och
då den också innebar fördelar för berörda grannar, att avvikelserna kunde betraktas
som mindre. Detta beslut överklagades till Länsstyrelsen som vid sin överprövning
2006-09-29 (Dnr 403-4475-06) upphävt Miljö- och Byggnadsnämndens beslut om
bygglov.
Ett beslut som i sin tur överklagats av sökanden till Länsrätten i Blekinge län (Mål:
1134. Rotel 2). Man gör bland annat gällande att de avvikelser som Miljö- och
Byggnadsnämnden godtagit, är av sådan art att de ligger inom de ramar som Plan
och Bygglagen anger och därför skall kunna godtagas som förenliga med
detaljplanens byggrättsbestämmelser och syfte.
Kurt Lindman vidhåller tidigare ställningstagande i frågan (se miljö- och
byggnadsnämndens beslut § 136, 12 april 2006.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i sitt yttrande till Länsrätten i Blekinge län anföra,
att man kvarstår vid de bedömningar och synpunkter som legat till grund för det
bygglov som man givit 2006-04-01 § 136, nämligen att bygglovsframställningen när
den omsättes till ett byggt hotell, medför en bättre helhetslösning ur
stadsbildssynpunkt som även medför mindre nackdelar för berörda grannar, jämfört
med om man nyttjade gällande detaljplans byggrätter fullt ut.
Kurt Lindman vidhåller tidigare ställningstagande i frågan (se miljö- och
byggnadsnämndens beslut § 136, 12 april 2006.
_____

13 december 2006 Sid. 40(41)

Länsstyrelsen
KA 2 Pistolskytteklubb
Flottans Pistol
KA 2 Skytteförening

MMM 3993/06

§ 462
Överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2006-11-08 § 398, dnr
3993/2006, angående anmälan om miljöfarlig verksamhet vid skjutbana S52
Rosenholm, fastighet Karlskrona 6:11 Karlskrona kommun.
KA2 Pistolskytteklubb, Flottans Pistol och KA2 Skytteförening överklagar Miljöoch byggnadsnämndens beslut på rubricerad fastighet.
I Miljö- och byggnadsnämndens beslut om miljöfarlig verksamhet har ej
säkerhetsaspekterna bedömts. Frågan lämnas helt åt Polismyndighetens prövning
för tillstånd enligt Ordningslagen.
På Rosenholm bedrivs bl.a. undervisningsverksamhet som omfattas av
Naturvårdsverkets riktvärden för buller från skjutbanor, NFS 2005:15. Vid
tillämpning av riktvärdena ska hänsyn tas till utnyttjandegraden av skjutbanorna.
En viktig parameter på Rosenholm är det omfattande skytte militären bedriver.
Det militära skjutfältet är klassat som ett riksintresse för försvaret. De civila
skytteföreningarna kommer bedriva avsevärt mindre omfattande verksamhet, ett
skäl som kan föranleda ett högre bullerriktvärde. Dock ska, aktuell civil
skytteverksamhet ses i ett sammanhang med den intilliggande militära
verksamheten och en samlad bedömning av bullersituationen i området måste ske.
Miljöavdelningen har begärt tillsynsvägledning av Naturvårdsverket, Allan
Nilsson. Naturvårdsverket har muntligen, 2002-02-01, framfört att en
sammanvägd bedömning ska ske för ljudbilden vid berörda förskolor och
undervisningslokaler. A. Nilsson framför att med tanke på det omfattande skytte
militären bedriver och med hänsyn till den av Marinbasen aviserade ökningen av
militärt skytte i området bör riktvärdet för väsentligt ombyggd bana gälla vid alla
verksamheter som berörs av bullerstörningen enl. NFS 2005:15. Av samma
anledning bör det lägre värdet i tabellen eftersträvas. Med stöd av detta har Miljöoch byggnadsnämnden i tidigare beslut i år om bygglov för utbyggnaden av
friskolan Galären inom området fastställt riktvärdet 60 dBI vid skolbyggnaden,
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enligt NFS 2005:15. Nämnden bedömer att samma riktvärde ska användas för
samtliga skolor inom området.
Vid Rosenholmsgymnasiet orsakar den intilliggande militära verksamheten, efter
byggnation av bullerdämpande åtgärder ljudnivåer på drygt 60 dBI. Enligt
sökandens bullerberäkningar för den civila verksamheten på bana S52 orsakar
denna verksamhet ljudnivåer på 60-65 dBAI vid Rosenholmsgymnasiet.
Förekommer militärt skytte på övriga banor samtidigt som verksamhet bedrivs på
bana S52 kommer ljudnivåerna sammanlagras och ljudbilden förstärkas vid
gymnasieskolan.
Några bullerberäkningar över sammanlagring av ljudnivåer från samtliga
skjutbanor har inte redovisats av sökanden. Miljö- och byggnadsnämndens beslut
grundas på att sökandens verksamhet orsakar ljudnivåer som enbart i sig
överskrider riktvärdet inom delar av Rosenholmsgymnasiet, samt att vid tillfällen
då även militärt skytte förekommer så kommer ljudbilden vid skolan intensifieras
vilket kan föranleda ett yttermera överskridande av riktvärdet. Miljö- och
byggnadsnämnden bedömer att överskridandet av riktvärdet vid gymnasieskolan
medför en olägenhet för människors hälsa enligt Miljöbalken.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta ovanstående yttrande såsom sitt eget
_____

