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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 januari 2007
§1
Val av arbetsutskott samt ersättare
§2
Val av representanter i handikapprådet
§3
Val av representanter i allergikommittén Utgår!
§4
Val av representanter i miljöpriskommittén
§5
Val av representant i Lyckeby vattenvårdsförbund
§6
Representanter till ombyggnadspriset och planstipendiet.
§7
Val av ledamot i folkhälsorådet. Utgår!
§8
Yttrande över förslaget ”Barn och ungdomar i samhällsplaneringen
§9
Västra Gärde etapp II information.
§ 10
Upphävande av tomtindelning Borgmästaren 27
§ 11
Avstyckning från Karlskrona Sandhamn 9:7
§ 12
Ansökan sluten tank Tjurkö 1:17
§ 13
Ansökan sluten tank Tjurkö 1:70
§ 14
Budgetuppföljning november 2006
§ 15
Svar på medborgarförslag för att anlägga trädgårdstäppor på Klinteberga
§ 16
Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av husvagnar och båtar i Vämöhallen
§ 17
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 18
Delegeringsbeslut fattade av ordförande
§ 19
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemännen
§ 20
Meddelande
§ 21
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:71
§ 22
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Aspö 5:283
§ 23
Olovligt byggande på fastigheten Binga 9:168 Utgår!
§ 24
Nybyggnad av carport på fastigheten Fredriksdal 8:168
§ 25
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hasslö 4:298
§ 26
Nybyggnad av industrihall på fastigheten städet 9
§ 27
Informationer
§ 28
Övriga frågor
§ 29
Extra ärende. Begäran om planuppdrag på fastigheten Torstäva 13:9 m fl
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden. Torsdagen den 11 januari kl
08.30—12.10.
Beslutande ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (m)
Marcel Abedini (mp)
Magnus Johansson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rhodin (fp)
Eva Röder (fp)
Magnus Larsson ( c )
Bengt-Åke Persson (kd)
Magnus Lindoffsson (m)
Katarina Möller (s)
Michael Ryge (s)
Ulla Ohlsson (s)
Per Björklund (sd)

Tjänstgörande ersättare

-

Övriga närvarande
Ersättare

Peter Glimvall (m)
Henrik Larsen (m)
Eva Röder (fp)
Morgan Mattsson (s)
Lotta Holgersson (s)
Gert Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)

Tjänstemän

Håkan Aronsson, nämndsekreterare
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovschef
Ola Swärd, planarkitekt
Eva-Lena Luthander, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovsarkitekt

Utses att justera

Marcel Abedini

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre fredagen den
19 januari 2007.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

……………………………………
Carl-Göran Svensson

Justerare

……………………………………
Marcel Abedini

Tillkännagivandet av justeringen har den 19 januari 2007 anslagits på kommunens anslagstavla
betygar:
Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§1
Val av ledamöter till miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott samt
ersättare
Ordförande Carl-Göran Svensson föreslår följande: Carl-Göran Svensson (m),
Marcel Abedini (mp) och Magnus Larsson ( c ) och som ersättare till dessa Anna
Ottosson (m), Sofia Bothorp (mp) och Cecilia Åkesson ( c )
Andre vice ordförande Magnus Johansson föreslår följande: Magnus Johansson (s)
och Eva Öman ( s), som ersättare till dessa Magnus Lindoffsson (s) och Ulla
Ohlsson (s).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utse Carl-Göran Svensson (m), Marcel Abedini (mp), Magnus Larsson( c)
Magnus Johansson (s) och Eva Öman (s) till ordinarie ledamöter i miljö- och
byggnadsnämndens arbetsutskott, samt
att utse Anna Ottosson (m), Sofia Bothorp (mp), Cecilia Åkesson ( c ), Magnus
Lindoffsson (s) och Ulla Ohlsson (s) som ersättare i miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott.
_____
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§2
Val av representanter i Handikapprådet
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse i kommunala handikapprådet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att till ordinarie ledamot i Handikapprådet utse Margareta Rhodin (fp), samt
att till ersättare i Handikapprådet utse Eva Öman (s).
_____
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§3
Val av representanter allergikommittén
Utgår och valet kommer att ske på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
15 februari.
_____
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§4
Val av representanter i miljöpriskommittén
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse miljöpriskommitté, d v s ledamöter till
juryn för miljöpriset.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att till miljöpriskommittén utse Magnus Larsson ( c ), Henrik Larsen (m) och
Michael Ryge (s),
att som sammankallande i miljöpriskommittén utse Magnus Larsson ( c )
_____
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§5
Val av representant i Lyckeby vattenvårdsförbund
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse i Lyckeby vattenvårdsförbund.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att till representant i Lyckebyåns vattenvårdsförbund utse Marcel Abedini (mp)
_____
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§6
Val till representanter till juryn för ombyggnadspriset och till juryn för
planstipendiet
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse representanter till juryn till
ombyggnadspriset och planstipendiet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utse presidiet för miljö- och byggnadsnämnden samt förvaltningschefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen till juryn för ombyggnadspriset och till juryn för
planstipendiet.
_____
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§7
Val av representant till folkhälsorådet
Utgår och valet kommer att ske på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
15 februari.
_____
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Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 4527/06

§8
Yttrande över förslaget ”Barn och ungdomar i samhällsplaneringen”
Länsstyrelsen har fått i uppdrag att systematiskt integrera barnperspektivet i de
verksamheter som rör barn, med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets
rättigheter. För att kunna leva upp till barnkonventionens intentioner behövs ökade
kunskaper om och strategier för hur barnens intressen kan hanteras i den fysiska
planeringen. Med anledning av detta har Länsstyrelsen tagit fram förslag till
kunskapsunderlag som bl.a. redovisar olika metoder för att integrera barn och ungas
intressen i den fysiska planeringen. Arbetet omfattar även ett förslag till
handläggningsstöd för hur och när barnkonsekvensanalyser bör användas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i att det är viktigt att barn och
ungdomars synpunkter kommer fram i planeringen och att det traditionella systemet
inte inbjuder till delaktighet för yngre deltagare. I Länsstyrelsens förslag presenteras
ett handläggningsstöd i två steg som hjälp att lyfta fram barnperspektivet i
planeringsprocessen. Det första steget är en checklista för att undersöka om barn
eller ungdomar är berörda av planen. Om en plan påverkar barns eller ungdomars
intressen eller miljöer är nästa steg en barnkonsekvensanalys.
Barnkonsekvensanalysen börjar med en inventering därefter analys och beskrivning
av planförslaget. I samband med/inför antagandet görs en samlad bedömning av
planförslaget och till sist en uppföljning för att se om planen fått önskad effekt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är bra att först sortera ut vilka planer
det är som berör barn och ungdomars miljöer och intressen med en checklista för att
sedan arbeta vidare med en barnkonsekvensanalys för de planer som är aktuella. De
frågor som ingår i checklistan behöver delvis förenklas och förtydligas för att
underlätta tolkningen av dem. Likaså behöver de frågor som ingår i de olika stegen
för barnkonsekvensanalysen utvecklas mer för att fungera som ett bra stöd vid
handläggningen.
För övrigt tycker Samhällsbyggnadsförvaltningen att förslaget har en tydlig och
enkel disposition som gör informationen lättillgänglig. Det är bra med konkreta
rekommendationer och exempel på hur kommuner kan arbeta med barnperspektivet i
planeringen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka och anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget.
_____
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§9
Västra Gärde etapp II information
Ola Svärd informerade om arbetet med detaljplanen över Västra Gärde etapp II.
Nämnden ställer sig positivt till arbetets inriktning och poängtera vikten av blandade
upplåtelse former i området. Vidare ansåg Magnus Johansson (s) att det är viktigt att
ha en dialog med barn- och ungdomsförvaltningen för att tillse behovet av
barnomsorg redan i inledningsskedet i allt planarbete. Tillgänglighetsfrågor för
funktionsförhindrade är även det en viktig fråga som skall beaktas.
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Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 5085/06

§ 10
Borgmästaren 27 Upphävande av tomtindelning
Handlingar: Ansökan, ritning
En ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten om att stycka av en äldre
byggnad i korsningen Konstapelsgatan – Hantverkaregatan, inklusive den nu
outnyttjade byggrätten som finns enligt gällande detaljplan. En
gemensamhetsanläggning för gårdsyta och förbindelsegång till Konstapelsgatan ska
bildas för styckningslotten och Borgmästaren 27. Styckningslotten ska ha servitut
för utfart och parkeringsplatser på Borgmästaren 20.
Åtgärden strider mot gällande tomtindelning, men stämmer med gällande detaljplan.
Fastighetsägaren har yrkat att den gällande tomtindelningen för Borgmästaren 27
upphävs.
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 tillstyrka förslaget till upphävande av tomtindelning för Borgmästaren 27.
_____
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Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 5238/06

§ 11
Avstyckning från Karlskrona Sandhamn 9:7
Handlingar: Ansökan, ritning
Det område som föreslås styckas av från stamfastigheten är bebyggt med en mindre
jaktstuga av enkel karaktär på cirka 25 kvadratmeter. Stugan saknar såväl vatten
som avlopp. Platsen är belägen inom strandskyddsområde och är av
naturmarkskaraktär. Byggnadens och markens karaktär gör att allmänheten endast
marginellt avhålles från att röra sig fritt inom strandskyddsområdet.
En avstyckning för bostadsändamål skulle kunna ge byggrätt för ett bostadshus av
permanent karaktär, vilket skulle bli ett främmande och olämpligt inslag mitt i ett
större, orört naturområde. En liten jaktstuga som den befintliga kan emellertid
upplevas som ett mer naturligt inslag, och föranleder normalt inte något behov av en
egen avstyckning.
Den föreslagna fastigheten bedöms inte vara lämpad för bostadsändamål.
Jaktstugeändamålet bör tillgodoses på annat sätt än genom fastighetsbildning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avstyrka den föreslagna avstyckningen
_____
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Fastighetsägare Tjurkö 1:17
Akten

MHA 3610/06

§ 12
Ansökan om sluten tank på fastigheten; Tjurkö 1:17.
Ansökan avser installation av sluten tank för allt spillvatten. Inom närområdet finns
ca 25 fastigheter, av vilka de flesta saknar wc. De dåliga geologiska
förutsättningarna i kombination med tätbebyggelsesituationen, många äldre
avloppsanläggningar och ett flertal vattentäkter, gör området synnerligen illa lämpat
för enskilda avloppslösningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför vid
upprepade tillfällen försökt få till stånd en gemensam avloppslösning, baserad på
minireningsverk, hittills dock utan framgång. När det gäller slutna avloppssystem så
har Karlskrona kommun under de senaste 25 åren haft en restriktiv hållning till
dessa. Detta dels p.g.a. att slammets koncentration av svavelväte kan innebära
störning av den biologiska processen i mindre reningsverk och dels för att
slamtömning innebär ökat transportarbete och därav ökade utsläpp från trafiken.
Miljö- och byggnadsnämnden har uttalat i sin policy att man vill verka för
ekologiska avloppssystem, till vilka sluten tank dock inte kan hänföras.
Sammanfattningsvis ligger fastigheten inom ett område där det föreligger ett stort
behov av en samlad lösning för avloppsfrågan. Det är utomordentligt svårt att med
bibehållet skyddsvärde för grundvattnet, anlägga avloppsinfiltrationer, eftersom det
redan i nuläget finns stor risk för förorening av vattentäkter. Försök har gjorts att
öka VA-standarden i området genom att anlägga gemensamt reningsverk, men
svårigheter föreligger att få med alla i projektet. Med anledning av dessa hinder
försöker man då få tillstånd att anlägga slutna tankar för allt spillvatten. Om detta
skulle medges, så innebär det att Miljö- och byggnadsnämnden inom överskådlig
framtid undanröjer möjligheterna för gemensam avloppshantering i området.
Således föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen på avslag på ansökan om sluten
tank på fastigheten Tjurkö 1:17.
Yrkanden
Per Björklund (sd) yrkar på bifall till ansökan
Propositioner och beslut
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Reservation
Per Björklund (sd) reservera sig till förmån för eget yrkande
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Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att anta förvaltningens skrivelse som eget yttrande och med stöd av miljöbalken
26:9 och i enlighet med intentionerna i miljöbalken 1:1, 2:3 och 2:4 avslå
fastighetsägarens ansökan om sluten tank för WC på fastigheten Tjurkö 1:17.
att rekommendera fastighetsägaren till Tjurkö 1:17, att
tillsammans med övriga fastighetsägare inom närområdet försöka få till stånd en
gemensam avloppsvattenhantering, utformad på ett sådant sätt att den tillgodoser
önskemål från de boende i området om ökad VA-standard, utan att därför innebära
hot mot grundvattenkvalitén eller miljön rent allmänt.
Samhällsbyggnadsförvaltnngen kan i tillämpliga delar och inom ramen för
befintliga personalresurser bistå med information, råd och anvisningar om ett
avloppssaneringsprojekt skulle initieras av de boende i området.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen.

11 januari 2007 Sid. 17(37)

Fastighetsägare Tjurkö 1:70
Akten

MHA 4468 / 2006

§ 13
Ansökan om sluten tank för wc på fastigheten; Tjurkö 1:70
Den aktuella fastigheten, som har tillstånd för BDT-vatten och mulltoalett sedan
1995, ligger inom ett förtätat område på norra Tjurkö. Sökanden anser sig inte nöjd
med sin mulltoalett utan önskar byta denna mot vattentoalett. I sökandens skrivelse
anges att valet ursprungligen stod mellan wc och mulltoalett. Detta stämmer inte
med den minnesbild som undertecknad har av ärendet, eftersom stor restriktivitet
visavi wc har gällt under många år. Inom närområdet finns ca 25 fastigheter, av
vilka de flesta inte har wc. De dåliga geologiska förutsättningarna i kombination
med tätbebyggelsesituationen, många äldre avloppsanläggningar och ett flertal
vattentäkter gör området synnerligen illa lämpat för enskilda avloppslösningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid upprepade tillfällen försökt få till stånd en
gemensam avloppslösning, hittills dock utan framgång.
När det gäller slutna avloppssystem så har Karlskrona kommun under de senaste 25
åren haft en restriktiv hållning till dessa. Detta dels p.g.a. slammets koncentration av
svavelväte som kan innebära störning av den biologiska processen i mindre
reningsverk och dels för att slamtömning innebär ökat transportarbete och därav
ökade utsläpp från trafiken. Miljö- och byggnadsnämnden har uttalat i sin policy att
man vill verka för ekologiska avlopps-system, till vilka sluten tank inte kan
hänföras.
Sammanfattningsvis ligger fastigheten inom ett område där det föreligger ett stort
behov av samlad lösning för avloppsfrågan. Det är utomordentligt svårt att med
bibehållet skyddsvärde för grundvattnet, anlägga avloppsinfiltrationer. Redan i
nuläget finns stor risk för förorening av vattentäkter. Ett flertal fastighetsägare har
uttryckt intresse för att ”öka” sin VA-standard men det är svårt att få med alla i
projektet. Att i detta läge medge enskilda slutna tankar skulle innebära att Miljöoch byggnadsnämnden inom överskådlig framtid undanröjer möjligheterna för
gemensam avloppshantering i området. Således föreslår
samhällsbyggnadsförvaltningen på avslag på ansökan om sluten tank på fastigheten
Tjurkö 1:70.
Yrkanden
Per Björklund (sd) yrkar på bifall till ansökan
Propositioner och beslut
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Reservation
Per Björklund (sd) reservera sig till förmån för eget yrkande

11 januari 2007 Sid. 18(37)

Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som eget yttrande och med stöd
av miljöbalken 26:9 och i enlighet med intentionerna i miljöbalken 1:1, 2:3 och 2:4
avslå fastighetsägarens ansökan om sluten tank för WC på fastigheten Tjurkö 1:70.
att rekommendera fastighetsägaren till Tjurkö 1:70, att tillsammans med övriga
fastighetsägare inom närområdet försöka få till stånd en gemensam
avloppsvattenhantering, utformad på ett sådant sätt att den tillgodoser önskemål från
de boende i området om ökad VA-standard, utan att därför innebära hot mot
grundvattenkvalitén eller miljön rent allmänt. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan i
tillämpliga delar och inom ramen för befintliga personalresurser bistå med
information, råd och anvisningar om ett avloppssaneringsprojekt skulle initieras av
de boende i området.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Kommunstyrelsen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 14
Budgetuppföljning, november 2006
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet (totalt) beräknas visa positiv avvikelse med +2,2 miljoner kronor
jämfört med budget år 2006.
Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag bedöms nu ge ett överskott i den lägre
nivån av tidigare angivet intervall 1,0 – 1,5 mkr.
Det innebär att överskottet bedöms bli 0,3 mkr mindre jämfört med
budgetuppföljningen per oktober.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning
_____
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Kommunfullmäktige (445/06)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 4528/06

§ 15
Svar på medborgarförslag att anlägga trädgårdstäppor på tennisbanorna vid
Klinteberga
Kommunfullmäktige har 2006-08-29 fått ett medborgarförslag att anlägga
trädgårdstäppor på tennisbanorna vid Klinteberga. Kommunfullmäktige har beslutat
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Miljö- och
byggnadsnämnden har fått förslaget för beredning där svar önskas vara
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 24 februari 2007.
Lennart Lindgren framför i ett medborgarförslag att det vid de gamla tennisbanorna
vid Klinteberga (mitt för ishallen) har funnits ett trädgårdsmästeri. Lindgren föreslår
att området plöjs upp och vid behov förbättras med matjord och att området sedan
kan arrenderas ut till invånare i Karlskrona. Bevattningen skulle kunna lösas genom
en låst central pump. Motiveringen till förslaget är att Klinteberga ligger inom kort
avstånd till Galjamarken, Kungsmarken, Marieberg och Annebo som domineras av
flerbostadshus/lägenheter. Lindgren framför att han tror att många människor skulle
finna ett stort intresse i att förfoga över en liten bit mark i detta lättillgängliga
område.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget i sig är intressant med tanke på
närhet till stora bostadsområden. Det är dock känt att området är kraftigt förorenat
då det utgör del av ett gammalt tippområde. Därmed är marken inte lämplig för
odling. Området ingår enligt kommunens översiktsplan från 2002 i ett
utredningsområde (Västra Mark med omgivningar).
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag att upprätta en ny detaljplan för
Västra Mark som har påbörjats och som kommer att inledas med ett programskede.
Områdets framtida användning samt behovet av odlingslotter för ovanstående
bostadsområden får utredas i pågående planarbete.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
_____
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Kommunfullmäktige (445/06)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 4529/06

§ 16
Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av husvagnar och båtar i gamla
ishallen
Kommunfullmäktige har fått ett medborgarförslag att använda den nedlagda ishallen
i Annebo som vinterförvaringsplats för husvagnar och båtar. Kommunfullmäktige
har beslutat att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Miljö- och byggnadsnämnden har fått förslaget för beredning där svar önskas vara
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 24 februari 2007.
Lennart Lindgren framför att den nedlagda ishallen i Annebo skulle kunna bli en
förträfflig vinterförvaringsplats för husvagnar och båtar. En liten varmhållning på
någon plusgrad erfordras dock. Lindgren anger att Affärsverken skulle kunna överta
ägandet och stå för uthyrningen eller att någon förening får arrendera hallen och
sköta hanteringen. Motiveringen till förslaget är att det finns mycket ont om lokaler
för vinterförvaring av husvagnar och båtar i centrala Karlskrona och att det i
omgivande bostadsområden finns många husvagns- och båtägare med sådana
behov.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget i sig är intressant, att kunna
använda en nedlagd lokal för annat ändamål. Enligt tekniska förvaltningen har
frågan om alternativa användningsområden för ishallen varit föremål för diskussion
tidigare då liknande förslag framförts. Byggnaden är dock inte konstruerad med
sådan bärighet att den tål förvaring av husvagnar och båtar. Dessutom har marken i
anslutning till ishallsbyggnaden satt sig så att ett hålrum har bildats under
byggnaden. Marken inom området är kraftigt förorenad och det är tveksamt om
någon verksamhet kan tillåtas inom området utan att marken åtgärdas. Tekniska
förvaltningen har för avsikt att riva ishallsbyggnaden.
Området ingår enligt kommunens översiktsplan från 2002 i ett utredningsområde
(Västra Mark med omgivningar). Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag
att upprätta en ny detaljplan för Västra Mark som har påbörjats och som kommer att
inledas med ett programskede. Områdets framtida användning får utredas i
pågående planarbete.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
_____
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§ 17
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Förteckning över fattade beslut se bilaga
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet.
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§ 18
Delegeringsbeslut fattade av ordförande
Se bilaga
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet.
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§ 19
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet.
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§ 20 Meddelanden (skrivelser och rapporter
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 januari 2007-01-12
1. Kommunfullmäktige, beslut 2006-11-30; § 168 Kommunala val samt
Karlskrona Kommuns medverkan vid val av ombud till Sveriges kommuner
och landsting.
2. Kommunfullmäktige, beslut 2006-11-30; § 171 Regler för ersättare.
3.

Kommunfullmäktige, beslut 2006-11-30; § 179. Svar på medborgarförslag
om att ´kommunen inte ska hyra ut mark för djurcirkus samt förbättring av
djurskyddstillsyn

4. Kommunfullmäktige, beslut 2006-11-30; § 180 Svar på medborgarförslag
om att debattera om Saluhall på Gasverkstomten och att placera hotell vid
Lokstallarna
5. Kommunstyrelsen, beslut 2006-12-06, § 241. Inriktningsbeslut för avrop av
leasingbilar och alkolås.
6. Tekniska förvaltningen, beslut Revidering av råd och regler för
uteserveringar.
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, Årsrapport på alkohol- och tobaksområdet.
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-12-06; Tillstånd enl miljöbalken.
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-12-12; Underställt beslut om
omedelbar omhändertagande av nötkreatur på fastigheten Hasslö 6:104 m fl
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-12-12; Angående omhändertagna
djur på fastigheten Tornby 2:6
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-12-15; Dispens från förbudet att
deponera organisk avfall i form av brännbart verksamhetsavfall.
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-12-18; Fråga om upphävande av
förrdnanden till skydd för landskapsbilden enligt 19 § naturvårdslagen inom
Karlskrona Kommun
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-12-19; Anmälan enligt 34 § punkt
1 och 2 avfallsförordningen
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-12-19; Anmälan enligt 34 § punkt
1 och 2 avfallsförordningen
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-12-19; Anmälan enligt 34 § punkt
1 och 2 avfallsförordningen
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16. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-12-20; Dispens från föreskrifter
för Skärva naturreservat för uppsättning av skylt på fastigheten Skärva 1:1,
Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen i Blekinge län, Yttrande 2006-12-22, remiss om vägledning
för skydd av marina områden med höga naturvärden.
18. Länsstyrelsen i Blekinge, Beslut 2007-01-03, Begäran om omprövning av
länsstyrelsens beslut.
19. Länsstyrelsen i Blekinge län, Delbeslut, Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens i Karlskrona kommun delegationsbeslut angående
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Sjuhalla 1:31 i
Karlskrona kommun.
20. Länsrätten i Blekinge län, 2006-12-20 dom, mål om
bostadsanpassningsbidrag.
21. Länsrätten i Blekinge län, 2006-12-28 dom, förhandsbesked enligt plan- och
bygglagen.
22. Länsrätten i Blekinge län, 2006-12-28 dom, mål om
bostadsanpassningsbidrag.
23. Länsrätten i Blekinge län, 2006-01-08 dom, Tillämpning av djurskyddslagen
frågan om inhibition.
24. Kammarrätten i Jönköping, 2006-11-28, beslut, prövningstillstånd i mål om
bygglov enligt plan- och bygglagen.
25. Kammarrätten i Jönköping, 2006-12-12, beslut, prövningstillstånd i mål om
bygglov enligt plan- och bygglagen.
26. Svea hovrätt, miljööverdomstolen, 2006-12-29, dom, föreläggande att vidta
åtgärder avseende avloppsanläggning.
27. Justitieombudsmannen, 2006-01-08, beslut, anmälan mot miljö- och
byggnadsnämnden i Karlskrona Kommun angående handläggning av ett
ärende om tillstånd för inrättande av en enskild avloppsanläggning, m m.
28. Regeringen, 2006-12-14, regeringsbeslut, Överklagande i fråga om
detaljplan för Säby 4:14 del 3 m fl, Karlskrona kommun
29. Regeringen, 2006-11-30, regeringsbeslut, Överklagande i fråga om
detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården), Karlskrona kommun.
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30. Energimyndigheten, 2006-11-21, beslut. Ansökan om förlängning av
nätkoncession för linje.
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Fastighetsägare
Akten

Bygg 4071/06

§ 21
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:71
Handlingar: Ansökan (2006-10-13), ritning
Ansökan gäller att inom Drottningskärsområdet få dela en tomt i två avstyckningar
om ca 700 m2 vardera.
I översiktsplanen för Aspö sägs att tillkommande bebyggelse i de äldre delarna av
Drottningskär inte är önskvärd, dock är kompletteringar på stora och obebyggda
tomter runt affären möjliga. Allmänt sägs bl a att för all ny bebyggelse på Aspö
skall gälla att den tar efter det traditionella sättet att bygga, låg bebyggelse på stora
tomter, den genomsnittliga tomtstorleken är 2000 m2.
De föreslagna avstyckningarna får anses vara alldeles för små, och skulle komma att
innebära en olämplig förtätning med hänsyn till områdets karaktär.
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 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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Fastighetsägare
Akten

Bygg 4661/06

§ 22
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Aspö 5:283
Handlingar: Ansökan, ritning
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kapitel 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 kapitel 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a 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. Miljö- och byggnadsnämnden lämnade vid sammanträde 2006-06-14 §
245 positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på platsen. Denna
ansökan gäller att få dela tomten och bygga två fritidshus.Tomten får anses ha en
storlek som medger att den delas. Förslaget får bedömas utgöra en lämplig
komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att miljö- och byggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av
två 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.
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Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen.

§ 23
Olovligt byggande Binga 9:168
Ärendet utgår.
______
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Fastighetsägaren
Akten

Bygg 4406/05
§ 24
Bygglov för nybyggnad av carport på fastigheten Fredriksdal 8:168
Handlingar: Ansökan, ritning. Reviderad rit.
Fastigheten är belägen inom en gällande detaljplan i vilken det bland annat införts
en bestämmelse som dels begränsar den tillåtna byggarean för uthus till max 40
kvadratmeter, dels en bestämmelse som icke tillåter att viss mark bebyggs, sk.
"prickmark".
Vid granskningen har noterats att Samhällsbyggnadsförvaltningen i tidigare yttrande
till Miljö- och Byggnadsnämnden föreslagit att nämnden skall avslå framställningen
då den, dels innebär att tillåten byggnadsarea för uthus överskrides med 7
kvadratmeter, dels att byggnaden i sin helhet är belägen på mark som inte får
bebyggas.
Miljö- och Byggnadsnämnden beslöt 2006-05-03 under §152 att ärendet skulle
återförvisas till samhällsbyggnadsförvaltningen för eventuell ny handläggning om
sökanden ändrade sin ansökan till att endast avse en enkel carport.
Sökanden har 2006-09-20 inkommit med en reviderad ansökan avseende en enkel
carport belägen endast cirka 2,5 meter från gatan och som i sin helhet är placerad på
mark som ej får bebyggas. gällande detaljplan.
Vid arbetsutskottet platsbesök framgick att nuvarande garage var källargarage med
en brant uppfart till gatan. Ur trafiksäkerhetssynpunkt så är det lämpligare med en
carport i nivå med gatan. Att uppföra en carport på fastigheten borde även vara i
enlighet med detaljplanens syfte och därför kan mindre avvikelse medges.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse och bevilja bygglov för nybyggnad av carport utan
väggar
_____
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.
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Fastighetsägare Hasslö 4:298
Akten
Fastighetsägare

Bygg 4999/06

§ 25
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Hasslö 4:298
Handlingar: Ansökan, ritning
Ansökan gäller uppförande av ett enbostadshus samt garage. Fastigheten utgörs av
en avstyckad tomt på 2246 kvadratmeter som är obebyggd. Miljö- och
byggnadsnämnden beslutade 2003-12-10, § 377 att lämna positivt förhandsbesked
för nybyggnad av tre enbostadshus på platsen. Sedan dess har den dåvarande
fastigheten avstyckats till tre fastigheter. Ansökan gäller den ena av de avstyckade
fastigheterna. Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL 2 kapitel 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. På delar av fastigheten gäller
strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap 16 § Miljöbalken. Platsen utgörs av en
öppen 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 bevilja bygglov för enbostadshus samt garage med villkor,
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att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutas
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning ska göras till kommunalt VA
forts § 25

Bygg 4999/06

att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
_____
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.
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Fastighetsägare
Akten

Bygg 4481/06

§ 26
Förhandsbesked för nybyggnad av industrihall på fastigheten Städet 9
Handlingar: Ansökan, ritning
Enligt gällande detaljplan är området avsett för industriändamål. En ovanligt stor
del av tomten är belagd med restriktioner enligt detaljplanen. Ett vanligt u-område
som innehåller ledningar löper diagonalt över tomten. Tomtens sydvästra del upptas
av ett 22 m brett u-område där en mindre bäck har sitt lopp. Vid den södra gränsen
finns ett sju m brett prickmarksområde, som vetter mot allmän plats parkmark enligt
detaljplanen. För att den befintliga byggnaden ska kunna behållas föreslås
nybyggnaden placerad 5 m in på prickmarksområdet. Det formella parkområdet är i
den angränsande delen helt vildvuxen och otillgänglig, varför en byggnation i
prickmarken inte bedöms påverka några allmänna intressen. Vidare blir byggnaden
till en mindre del belägen inne på det breda u-området. Enligt planbeskrivningen
kan en utbyggnad av de befintliga industrilokalerna motivera att byggnation på det
breda u-området tillåts, varvid bäcken får kulverteras om så är nödvändigt. Detta
utgör avvikelser från detaljplanen, men får anses vara sådana mindre avvikelser
förenliga med planens syfte som kan medges av miljö- och byggnadsnämnden.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnation av den föreslagna
industrihallen.
_____
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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§ 27
Informationer
Utbildning av de nya nämndledamöterna kommer att ske den 7 februari kl 07.00—
12.00 och den 15 februari direkt i anslutning till miljö- och byggnadsnämndens
möte. Utbildnings innehåll kommer röra sig kring samhällsbyggnadsförvaltningens
olika avdelningars arbetsområden.
I mars kommer länsstyrelsen, Boverket, Livsmedelsverket att inbjudas för att berätta
om sina arbetsuppgifter som har beröring med nämndens arbetsområde. Vidare
kommer en studieresa ske till Växjö slutet av april början på maj.
Ordföranden Carl-Göran Svensson redogjorde för ersättningar och arvorden för
förtroendevalda. Reglerna för ersättning skickas ut till nämndens ledamöter och
ersättare.
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§ 28
Övriga frågor
Justitieombudsmannens beslut rörande en anmälan mot nämnden diskuterades.
Justitieombudsmannens kritik var mild men i de punkter där JO pekade på svagheter
skall förslag för att förändra rutinerna upprättas.
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§ 29
Begäran om planuppdrag för fastigheten Torstäva 13:9 m fl, Torsnäs,
Karlskrona kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har det inkommit en ansökan om upprättande
av ny detaljplan för fastigheten Torstäva 13:9 på Torsnäs.
Berörd fastighet är inte detaljplanelagd. Aktuellt planområde berör
strandskyddsområde och ligger inom kustområde som är av riksintresse för
totalförsvaret. Angränsande vattenområde är av riksintresse för naturvård,
yrkesfiske och ekologiskt känsligt område
Enligt den fördjupade översiktsplanen över Trummenäs beskrivs att en fortsatt
utveckling inom området förutsätter att vatten- och avloppshanteringen får en
långsiktlig hållbar lösning. En förutsättning för en utbyggnad i planområdet är att
vatten- och avloppshanteringen kan lösas på ett tillfredställande sätt.
Föredragning Eva-Lena Luthander.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskottet företa syn på platsen
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 15 februari 2007
§ 51
Val av ledamöter i allergikommittén
§ 52
Val folkhälsorådet
§ 53
Detaljplan för Hemmet 23, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 54
Detaljplan för Karlskrona 4:1 (Kronan), Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 55
Detaljplan för Torstäva 13:9 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 56
Pågående planer
§ 57
Förfrågan om godkännande för fastighetsreglering Stumholmen 2:20
§ 58
Föreläggande av avloppsanläggning på fastigheten Mölletorp 4:34
§ 59
Anmälan om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Augerums-Ryd 1:34
§ 60
Föreläggande djurhållning Utgår
§ 61
Behovsutredning för miljöavdelningens arbete
§ 62
Rutinändring med anledning av JO-beslut
§ 63
Ändring av delegationsordning inom livsmedelsområdet
§ 64
Förslag till ändring av delegationsordning
§ 65
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2006
§ 66
Internbudget Utgår
§ 67
Verksamhetsmål Utgår
§ 68
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 69
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemännen
§ 70
Meddelande
§ 71
Nybyggnad av enbostadshus och carport på fastigheten Bastasjö 1:15
§ 72
Förhandsbesked nybyggnad tre enbostadshus på fastigheten Fredriksdal 8:124 Utgår
§ 73
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:33 lott 3
§ 74
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hålan 62:6
§ 75
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sanda 2:18
§ 76
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 10:7
§ 77
Nybyggnad av enbostadshus och plank på fastigheten Svea 5 Utgår
§ 78
Olovligt rivning på fastigheten Svea 5 Utgår
§ 79
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Torhamn 9:2
§ 80
Informationer
§ 81
Övriga frågor
§ 82
Extra ärende. Delegation till förvaltningschefen för anställande planchef.
§ 83
Nästa sammanträde
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden. Torsdagen den 15
februari kl 08.30—12.10.
Beslutande ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (m)
Marcel Abedini (mp)
Magnus Johansson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Magnus Larsson ( c )
Bengt-Åke Persson (kd)
Eva Öman (s)
Magnus Lindoffsson (s)
Katarina Möller (s)
Michael Ryge (s)
Ulla Ohlsson (s)
Per Björklund (sd)

Tjänstgörande ersättare

-

Övriga närvarande
Ersättare

Peter Glimvall (m)
Henrik Larsen (m)
Eva Röder (fp)
Morgan Mattsson (s)
Gert Bengtsson (s) Till kl 1100
Veikko Pirkkalainen (s)
Janne Johansson (sd)

Tjänstemän

Håkan Aronsson, nämndsekreterare
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovschef
Ola Swärd, planarkitekt
Eva-Lena Luthander, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovsarkitekt

Utses att justera

Magnus Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre torsdagen den
22 februari 2007. kl 1400
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

……………………………………
Carl-Göran Svensson

Justerare

……………………………………
Magnus Johansson

Tillkännagivandet av justeringen har den
betygar:
Håkan Aronsson
Nämndsekreterare

anslagits på kommunens anslagstavla
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Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 51
Val av ledamöter till allergikommittén
Ordförande Carl-Göran Svensson föreslår: Magnus Larsson ( c ) som
ordförande i allergikommittén.
Andre vice ordförande Magnus Johansson föreslår: Gert Ohlsson som vice
ordförande i allergikommittén.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utse Magnus Larsson ( c ) som ordförande i allergikommittén,
att utse Gert Ohlsson (s) som vice ordförande i allergikommittén.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

§ 52
Val av ledamot i folkhälsorådet

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utse Magnus Larsson ( c ) som ledamot och till ersättare Veikko
Pirkkalainen (s) i folkhälsorådet
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 3493/00

§ 53
Detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl Karlskrona kommun
Blekinge län
Stiftelsen Hemmet inkom 2001 med förfrånan om ny detaljplan för
fastigheten Hemmet 23. Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt
samrådsbeslut den 15 augusti 2001, § 316. Ärendet sändes aldrig ut för
samråd utan blev vilande. Under 2004 aktualiserades ärendet på nytt.
Stiftelsen ville ha byggrätter som medgav ytterligare en våning på vadera
byggnadsvolym för att i bottenvåningen eventuellt inrymma vårdcentral.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om samråd den 13 oktober 2004, §
350. ärendet blev åter vilande då stiftelsen ytterligare ville avvakta med
samråd. Planförfrågan har åter aktualiserats av Stiftelsen Hemmet. Syftet
med planen är nu att möjliggöra både bostäder, vård och tillhörande service.
Förslaget innebär byggrätt i tre till fem våningar för bostäder, vård och
centrumändamål. Det inryms garage i källare/bottenvåning samt möjlighet att
uppföra ett parkeringsdäck i två plan inom del av fastigheten Hemmet 25 där
det redan finns reserverad plats för parkering. Befintlig lastgata norr om
kvarteret Hemmet 25 där det redan finns reserverad plats för parkering.
Befintlig lastgata norr om kvarteret Hemmet föreslås övergå till kvartersmark
för bostadsändamål men vara fortsatt tillgänglig gångstråk för allmänheten
och för servicefordon till intilliggande transformatorstation.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå miljö- och byggnadsnämnden att låta
förslag till detaljplan för Hemmet 23 m fl, upprättat i januari 2007, bli
föremål för samråd
Föredragning av Eva-Lena Luthander
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl, upprättat i
januari 2007, bli föremål för samråd
_____
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Sökanden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 3968/06

§ 54
Detaljplan för del av Karlskrona 4:1, ny entré till Kronan huset,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Planområdet är beläget på Trossö och omfattar en del av Landbrogatan
mellan Ronnebygatan och Hoglands park. Planområdet omfattar cirka 175
kadratmeter. Fastigheten Kronan 21 ägs av Kronan fastigheter i Karlskrona
AB. Gatufastigheten Karlskrona 4:1 ägs av Karlskrona Kommun.
Detaljplanen omfattar enbart den mark som avses bebyggas i det aktuella
projektet. Kronan fastighet i Karlskrona AB har begärt en planändring av det
aktuella området. Syftet med den aktuella ansökan är att möjliggöra en
tillbyggnad med ny entré till Kronan-huset längs den norra delen av fasaden
mot Landbrogatan. Den önskade tillbyggnaden ligger på allmän plats i
gällande plan vilket medför att en ny plan måste upprättas. Med en ny entré
till Kronanhuset väntas öka kundflödet genom huset och på så sätt stärka de
egna handelsetableringarna samtidigt som man till viss del överbryggar
höjdskillnaderna mellan Ronnebygatan och Hoglands park. Det är i sin tur
del gagn för övriga handelslägen längs Landbrogatan och Norra Kungsgatan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden att
låta förslag till detaljplan för del av Karlskrona 4:1, ny entré till Kronanhuset, bli föremål för samråd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för del av Karlskrona 4:1, ny entré till Kronanhuset, bli föremål för samråd.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 3208/00

§ 55
Planuppdrag för fastigheten Torstäva 13:9, Torsnäs Karlskrona
kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har det inkommit en ansökan om
upprättande av ny detaljplan för fastigheten Torstäva 13:9. Syftet är att
möjliggöra nya bostadstomter. Föreslaget område för nya tomter ligger inom
Torsnäshalvön där den största andelen av bebyggelse ligger. Berörd fastighet
är inte detaljplanelagd. I sydväst angränsar detaljplanelagda områden för
bostäder med byggrätter om 50-80 kvadratmeter. Aktuellt planområde berör
strandskyddsområde och ligger inom kustområde som är av riksintresse för
totalförsvaret. Angränsande vattenområde är av riksintresse för naturvård,
yrkesfiske och ekologiskt känsligt område.
Det aktuella planområdet ligger inom ett av de nya förtätningsområdena på
Torsnäs som utpekats i översiktsplanen. Här bör den nya bebyggelsen enligt
översiktplanen anpassas till terrängen och födelas i mindre husgrupper med
naturmark emellan. Enligt översiktsplanen beskrivs att en fortsatt utveckling
inom området förutsätter att vatten- och avloppshanteringen får en hållbar
lösning. En förutsättning för en utbyggnad i planområdet är att vatten- och
avloppshanteringen kan lösas på ett tillfredställande sätt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för fastigheten Torstäva 13:9 med flera på Torsnäs
_____
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Fastighetskontoret
Samhällsbyggnadskontoret

§ 56
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer enligt bilaga.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planen över Kråkerum 6:1 skall prioriteras
att ta informationen till dagens protokoll
_____
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Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 4938/06

§ 57
Förfrågan om godkännande för fastighetsregleringsåtgärd på fasigheten
Stumholmen 2:20
Handlingar: Ansökan (2006-11-21), ritning
Sydost om Bastion Kungshall, i direkt anslutning till muren, är ett privat
bostadshus beläget, vars avstyckning endast omfattar den markyta som
upptas av byggnaden. En förfrågan har inkommit till miljö- och
byggnadsnämnden om att få göra en fastighetsreglering så att cirka 50
kvadratmeter mark läggs till fastigheten.
Markbiten ligger i husets förlängning mot sydväst, och har en tydlig
begränsning mot Bongs plan i form av en syrenhäck. Marken ger i dag
intryck av att tillhöra bostadshuset, och får anses sakna betydelse för
allmänheten.
Samtliga övriga privata bostadshus på Stumholmen har idag små markbitar
att nyttja för utevistelse, som ingår i avstyckningen, varför det får anses vara
rimligt att Stumholmen 2:20 får genomföra den föreslagna
fastighetsregleringen. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och
byggnadsnämnden tillstyrker den föreslagna fastighetsregleringen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att arbetsutskottet företa syn på platsen
_____
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Fastighetsägaren
Akten

MHA 49/2006

§ 58
Föreläggande av avloppsanläggning på fastigheten
Mölletorp 4:34
Under våren/sommaren 2006 utförde Miljöavdelningen en VAutredning i Mölletorp. I utredningen ingick fastigheten Mölletorp
4:34 vars avloppsanläggning inspekterades 2006-06-29. Vid
inspektionen konstaterades att anläggningen bestod av trekammarbrunn med efterföljande infiltration. Inga synbara
driftstörningar kunde konstateras på anläggningen.
Enligt uppgift gjordes avloppsanläggningen om i slutet av 1970talet, tillstånd på anläggningen saknas dock. Miljöavdelningen har
vid ett antal tillfällen sökt efter handlingar som tyder på att kontakt
tagits med dåvarande hälsovårdskontoret, dock utan resultat. Enligt
Miljöbalkens krav skall en fastighet (fastighetsägare) kunna
uppvisa tillstånd för att få släppa ut avloppsvatten med WC
tillkopplat.
Efter Miljö- och byggnadsnämndens möte 2006-10-11 togs beslut
om att undanta fastigheten Mölletorp 4:34 från beslut och ärendet
visades åter för vidare handläggning.
Fastighetsägaren har inför förra nämndmötet (2006-10-11)
meddelat att det i Byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll
daterat 1979-08-15 står ”att sökanden till hälsovårdsnämnden
inkommer med beslut om ritning över godkänd VA-anläggning”.
Undertecknad har tittat vidare på bygglovshandlingarna och funnit
ett besiktningsbevis gällande ombyggnation daterat 1981-07-08 där
det står antecknat följande om avloppsanläggningen, ”bef.
Anläggning. Nya ledningar ej dragna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att kontakt skulle
ha tagits med dåvarande hälsoskyddskontoret vid anläggandet av
avloppsanläggningen. Att bygglov för ombyggnation beviljats trots
att tillstånd saknats på avloppsanläggningen ändrar inget i ärendet.
Tillstånd skall kunna uppvisas vid utsläpp av avloppsvatten med
ansluten vattenklosett. Till ärendet skall också tilläggas att
anläggningen är mellan 25-30 år gammal och reningsförmågan är
sannolikt nedsatt.
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av miljöbalkens 26 Kapitel 9 § och förordning
(1998:899) miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13§ förelägga
fastighetsägaren till fastigheten Mölletorp 4:34, att snarast dock
senast den 15 juli 2007, ha vidtagit åtgärder enligt nedan, så att
nuvarande avloppsanläggning ersätts med ny och att denna har
erforderligt tillstånd enligt miljöbalken;
att tillståndsansökan, inkl. ritningsunderlag, skall ha inkommit till
miljö- och byggnadsnämnden senast den 15 april 2007,
att ny infiltrationsanläggning skall byggas,
att avståndet mellan fördelningsrören och grundvattennivån får
under alla tidpunkter på året inte understiga 1 meter,
att bädden skall dimensioneras för ett normalhushåll det vill säga
fem personer,
att till spridningsmaterial får användas antingen makadambädd
eller prefabricerade reningsmoduler,
att under spridningsmaterialet skall finnas ett lager
infiltrationssand med en mäktighet av minst 60 centermeter,
att avståndet till närmsta privata dricksvattentäkt få ej understiga
50 meter om densamma ligger uppströms infiltrationen. Ligger
dricksvattentäkten nedströms infiltrationsanläggningen får
avståndet mellan dessa enheter inte understiga 90 meter, såvida inte
en geohydrologisk utredning visar att avståndet kan minska utan
risk för förorening. Avståndet till kommunens dricksvattentäkt
(Lyckebyån) får inte understiga 100m,
att slamavskiljaren skall vid en belastning på max ett
normalhushåll ha en minsta volym av 2 kubikmeter och vara
typgodkänd enligt svensk standard,
att arbetet, inklusive byggnadshandlingar och geohydrologisk
utredning skall utföras av sakkunnig,
att amälan inklusive. fackmässigt upprättat ritningsunderlag, skall
inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för godkännande innan
ombyggnaden påbörjas,
att entreprenören skall efter arbetets slutförande skicka in intyg till
miljö- och byggnadsnämnden att anläggningen är utförd i enlighet
med godkänt förslag.
_____
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Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Sökanden
Akten

§ 59
Anmälan miljöfarlig verksamhet på fastigheten Augerums-Ryd 1:34
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått in en anmälan om miljöfarlig
verksamhet. Sökanden avser etablera plasttillverkningsverksamhet i
Torskorsområdet på fastighet Augerums-Ryd 1:34. Verksamheten omfattar
förutom tillverkning av produkter i glasfiberarmerad polyester även
reparation av bilar samt försäljning av motorsportdelar. Plasttillverkningen är
anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarliga verksamheter och
hälsoskydd och klassas med SNI-kod 25.2-2. Produktionen av plastprodukter
sker manuellt genom såväl handpåläggning som sprutpåläggning,
fördelningen mellan de olika sätten är 50%-50%. Produktion kommer
bedrivas dagtid 7.00-16.00 måndag till fredag. Övertid kan förekomma.
Förbrukning av polyesterprodukter beräknas uppgå till <20 ton/år. Närmaste
intilliggande fastigheter finns 250 respektive 300 meter sydväst om den
planerade verksamheten. Ytterligare ett antal fastigheter finns ca 500 meter
nordväst. Yttranden har inkommit ifrån Länsstyrelsen i Blekinge län som
inte har något att invända mot verksamheten.
De teoretiska beräkningarna för verksamheten i Torskors visar att utsläppen
av styren inte sker i så stor omfattning att det utgör en hälsorisk, dock kan
störning i form av lukt inte helt kan uteslutas för närmast intillboende.
Eventuella luktstörningar hos intillboende kommer ske i mycket begränsad
omfattning. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer med hänsyn till lokala
klimatförhållanden och de teoretiska spridningsberäkningarna att risken för
luktolägenheter är så pass begränsad att ett skyddsavstånd på 250 meter i
detta enskilda fall kan accepteras. Enligt miljöbalken 2 kap 6 § ska verksamhetsutövare ersätta sådana kemiska produkter som kan medföra risker för
människors hälsa eller miljön mot produkter som kan antas vara mindre
farliga. Detta uppfylls i stora delar då firman i sin anmälan har angett att
polyesterråvaran till största delen kommer att vara av typ miljöpolyester som
ger en lägre styrenemission. Vidare ska verksamhetsutövaren enligt 2 kap 3
§ använda sig av bästa teknik, t.ex. kan styrenutsläpp minskas genom
tekniska åtgärder som förändrade arbetsmetoder eller installation av reningsanläggningar. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer, med hänsyn till de
teoretiska spridningsberäkningarna, det som oskäligt att förelägga om
ytterligare begränsningsmått eller reningsåtgärder för att minska styrenutsläppet. Om olägenheter för människors hälsa av ej tillfällig karaktär
uppstår i betydligt större utsträckning än vad som uppgetts i anmälan eller
beräknats med stöd av uppgifter i anmälan kan miljö- och byggnadsnämnden
komma att besluta om försiktighetsmått enligt 2 kap miljöbalken.
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att förelägga enskilda firman Adolfsson, Lars-Olof, med stöd av miljöbalken
2 kapitel 2, 3 och 6 §§ samt 26 kap 9 §, om följande försiktighetsåtgärder;
att verksamheten ska bedrivas enligt vad verksamhetsutövaren angivit i
anmälan såvida inte annat följer av nedanstående villkor,
att flytande eller lättlösliga kemikalier och farligt avfall förvaras på sådant
sätt att spridning till omgivningarna ej kan ske. Förvaring ska ske inom tätt,
invallat utrymme under tak. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt för att
samla upp spill av kemikalier eller farligt avfall. Förbrukat absorptionsmedel
ska hanteras som farligt avfall,
att ej uthärdad polyester och förbrukade lösningsmedel omhändertas som
farligt avfall,
att arbete som föranleder styrenemissioner bör företrädelsevis förekomma
under dagtid 07.00-18.00 vardagar,
att ljudnivåer från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta
ljudnivån utomhus vid bostäder som riktvärde ej överstiger:
50 dB(A) vardagar måndag-fredag kl. 07.00-18.00
40 dB(A) nattetid kl. 22.00-07.00
45 dB(A) övrig tid
Momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dB(A).
att om ett riktvärde överskrids ska åtgärder vidtas för att förhindra att
överskridande upprepas. Uppnått resultat ska styrkas genom mätning.
att bedriva egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om egenkontroll,
att omhänderta avfall och farligt avfall enligt avfallsförordningen
(2001:1063).
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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§ 60
Föreläggande djurhållning på fastigheten Aspö 1:10
Utgår
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Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 379/2007

§ 61
Behovsutredning för miljöavdelningens arbete
Behovsutredningen visar en uppskattning av hur mycket resurser som skulle
behövas för att fullt ut klara av miljö- och byggnadsnämndens ansvar som
tillsyns- och kontrollmyndighet. Vid knapphet av resurser måste en
prioritering av arbetsuppgifterna ske, och detta görs i den
tillsyns/kontrollplan som årligen upprättas.
Föreliggande behovsutredning bygger på anvisningar från Sveriges
Kommuner och Landsting.
Utredningen kommer fram till ett behov av 18,15 årsarbetskrafter att jämföra
med befintliga 10.45. Detta visar på ett betydande underskott av personal
jämfört med behovet, vilket kräver en hård prioritering av verksamheten.
När det gäller livsmedelsområdet fattade miljö- och byggnadsnämnden
2006-09-13 § 322 beslut om att inrätta en ny tjänst inom livsmedelsområdet
från och med 2007. Tjänsten skall vara finansierad med avgifter enligt den
nya livsmedelstaxan. Alla frågetecken om finansieringsgraden av den nya
taxan är inte uträtade än varför tjänsten ännu inte utlysts.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta bilagda förslag till behovsutredning
att behovsutredningen utgör ett underlag för utarbetande av
tillsyns/kontrollplan för nämndens myndighetsarbete inom
miljöavdelningens arbetsområde
_____
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Samhällsbyggnadsförvalningen
Revisorerna

DIA 654/2006

§ 62
Rutinändringar med anledning av Justitieombudsmannens beslut kring
handläggningen av ett tillstånd till enskild avloppsanläggning
När det gäller huvudanklagelsen i JO-anmälan, nämligen att en handläggare
skulle ha krävt en viss entreprenör samt vägrat lämna ut handlingar
föranleder det inte något uttalande eller annan åtgärd från JO:s sida. JO
finner dock att handläggningen av ärendet inte helt motsvarat vad som gäller
enligt den rättsliga regleringen och lämnar följande tre kommentarer till
saker som förutsätts åtgärdas: Första kommentaren från JO gäller att
nämnden inte hade reagerat när en begäran om komplettering tog tid att få in.
Nämnden skulle efter en viss tid ha tillskrivit den sökande och meddelat att
om inte komplettering inkom till ett visst datum kommer ärendet att avslutas.
Detta för att ha kontroll på att påbörjade ärenden verkligen följs upp.
Ett bevakningsdatum införs i diariesystemet för att påminna handläggaren
när tre månader förflutit. En kommunikationsskrivelse skickas till den
sökande om att ärendet kommer att avslutas om inte den sökande inkommer
med begärda handlingar eller begär förlängning.
Ytterligare en kommentar gällde att det saknades inspektionsprotokoll från
besök på platsen tillsammans med den klagande. Även vissa
minnesanteckningar från telefonsamtal saknades.
Ett praktiskt problem när det gäller den ärendegruppen är att ett ärende
diarieförs först när en ansökan om enskilt avlopp inkommer. Det innebär att
vid en förberedande inspektion som oftast utförs för att på plats diskutera
möjliga lösningar med sökanden, så finns inget diarienummer att registrera
minnesanteckningarna vid en inspektion på. De måste därför lagras på något
annat sätt fram till dess. Det finns redan en rutin att skriva
inspektionsanteckningar på baksidan av en utskriven karta ute på plats.
Däremot har detta inte konsekvent tillförts ärendet. Minnesanteckningar från
förberedande inspektioner skrivs på baksidan av den karta som alltid
medförs. När en ansökan inkommer förs anteckningarna över till
ärendehanteringssystemet, och kartan läggs i akten. När det gäller
telefonsamtal, så läggs anteckningar från dessa i akten.
När det sedan gäller den klagandes begäran att få ta del av handlingarna
gjordes en överenskommelse med den klagande om att han på grund av den
stora mängden handlingar, själv skulle få gå igenom de framtagna
handlingarna på förvaltningen. JO har inga synpunkter på detta, men vill
klarlägga att nämnden skulle förvissat sig om att den klagande verkligen
förstod reglerna för handläggning och sina rättigheter vid sådana
överenskommelser. Gemensamma arkivregler för samtliga avdelningar inom
förvaltningen skall utarbetas. Detta uppdrag finns redan inom förvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att de föreslagna åtgärderna vidtas enligt förslaget
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_____
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 378/2007

§ 63
Ändring av Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning med
anledning av ny lagstiftning inom livsmedelsområdet
Med anledning av fyra nya EG-förordningar (852/2004, 853/2004, 854/2004
och 882/2004) fattade miljö- och byggnadsnämnden 2006-03-08 § 92 beslut
om vissa tillägg i delegationsordningen för den kommunala
livsmedelskontrollen. Därefter har livsmedelslagen (1971:511),
livsmedelsförordningen (1971:807), lagen (1985:295) om foder och
förordningen (1998:213) om foder upphört att gälla den 1 juli 2006. Samma
datum trädde en ny livsmedelslag (2006:804) en ny lag om foder och
animaliska biprodukter (2006:805), en ny livsmedelsförordning (2006:813),
en ny förordning om foder och animaliska biprodukter (2006:14) i kraft.
Slutligen trädde en ny förordning om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel (2006:1166) ikraft 2006-12-01. Med anledning av detta behöver
kommunens delegationsordning för livsmedelskontrollen revideras i sin
helhet för att hänvisningarna till lagparagrafer skall bli korrekt. När det gäller
införandet av den nya taxan rekommenderar livsmedelsverket att samtliga
anläggningar placeras i erfarenhetsklass B under första året innan en riktig
klassning kan göras. B räknas som normalklassen. Företag som bedriver ett
föredömligt hygienarbete kan placeras i avgiftsklass A och företag som
missköter sig i klass C, eller till och med D. Sannolikt kommer efter en
inklassning de flesta företag att hamna i antingen A eller B. Förvaltningen
föreslår därför en modifiering av livsmedelsverkets förslag på så sätt att
samtliga placeras i B, men att de under det första året erhåller en reducerad
avgift och kontrolltid med 25%. Därmed hamnar man avgiftsmässigt mellan
A och B, vilket sannolikt motsvarar det medelresultat som uppnås när en
riktig erfarenhetsklassning är genomförd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i väntan på inspektion och riktig erfarenhetsklassning placeras samtliga
livsmedelsföretag i avgiftsklass B, med en reduktion av den årliga
kontrolltiden på 25%.
att ersätta skrivningarna om livsmedelstillsyn i nämndens
delegationsordning enligt bilaga
att fastställa ändringen av nämndens delegationsordning.
_____

15 februari 2007 Sid. 19(40)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 186/2007

§ 64
Förslag till ändring av delegationsordning
Delegationsordningen för miljö- och byggnadsnämnden fastställd av miljöoch byggnadsnämnden 2005-03-09, § 90 har setts över av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen anser att justering av den nu
gällande delegationsordningen är nödvändig. De justeringar av
delegationsordningen som samhällsbyggnadsförvaltningen finner nödvändiga
beror dels på förändrad lagstiftning (lagen om civilt försvar SFS 1994:1720
är upphävd), dels på titelförändring hos delegaterna. Vilka justeringar som
föreslås framgår av bilaga. Observera att förslag till justering är kursiverat
samt understruken.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa bilagda förslag till justering av miljö- och byggnadsnämndens
delegationsordning
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

420/2007

§ 65
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden 2006
Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter har omfattat den egna politiska
organisationen, fysisk planering, bygglov-/bygganmälansärenden,
tillstånd/tillsynsärenden, miljö- hälsoskyddsverksamhet,
bostadsanpassningsbidrag, kommunal riskhantering, kommunal
energirådgivning, förvaltningsledning/administration inklusive
tomtköhantering.
I likhet med tidigare år medgavs nämnden att ta i anspråk 70 tkr av sitt eget
kapital att bedriva samverkansprojekt med högskolan. För att stärka
organisationen för planarbete och uppfylla ambitionen att planera
förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande samt aktualisera
bostadsbyggnadsprogrammet och översiktsplanen utökades
kommunbidragsramen med 0,6 mkr. Beloppet motsvara den icke
intäktsfinansierade delen av två tjänster för att kunna fortsätta att upprätthålla
en godtagbar handläggningstid för bygglovärenden utökades
kommunbidragsramen med 0,9 mkr motsvarande förstärkning med två
tjänster inom bygglovavdelningen. Sammanlagt utökades
kommunbidragsramen med 1,5 mkr.
Nämndens resultat för verksamheten exklusive bostadsanpassningsbidrag är
+1,3 mkr. Avvikelse mot budgeten som förutsatte disposition av eget kapital
om 70 tkr blir +1,4 mkr. Nämnden har för sina verksamheter, exklusive
bostadsanpassningsbidrag, erhållit kommunbidrag om 9,9 mkr och genererat
sina intäkter och övriga bidrag om 12,7 mkr. Motsvarande kostnader har
varit 21,3 mkr. Detta ger ett resultatöverskott om 1,3 mkr.
För hantering av bostadsanpassningsbidrag har kommunbidrag om 9,9 mkr
uppburits. Kostnaden har varit 8,9 mkr vilket ger en positiv budgetavvikelse
om + 1 mkr. Bostadsanpassningsbidragen hanteras utanför nämndens
ramansvar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna det redovisade årsbokslutet
_____
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§ 66
Internbudget
Utgår
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§ 67
Verksamhetsmål
Utgår

15 februari 2007 Sid. 23(40)

§ 68
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Förteckning över fattade beslut se bilaga
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet
_____
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§ 69
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut se bilaga.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet.
_____

15 februari 2007 Sid. 25(40)

§ 70 MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter)
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2007-02-15
1. Kommunfullmäktige, beslut 2006-12-05 § 191.Budget 2007 och plan
2008-2009 för Karlskrona kommunkoncern
2. Kommunfullmäktige, beslut 2006-12-20--21; § 207 Detaljplan för del
av Dragsö 1:1 – Antagande.
3. Kommunstyrelsen, beslut 2007-01-09 § 5 Medelemskap i föreningen
Energikontor Sydost.
4. Kommunstyrelsen, beslut 2007-01-09; § 10 Inrättande av ett
biosfärområde i Blekinge skärgårds- och kustbygder
5. Kommunstyrelsen, beslut 2007-01-07, § 12. Förslag till internationell
handlingsplan för Karlskrona Kommun
6. Karlskrona Kommun samhällsbyggnadsförvaltningen, Yttrande för
ansökan om nätkoncession för linje 20 kV på Trossö, Karlskrona
kommun i Blekinge län
7. Kommunfullmäktige beslut 2007-01-27 § 13. Detaljplan för del av
Karlskrona 5:10 m fl Vämöstrand Karlskrona kommun Blekinge län.
8. Kommunfullmäktige beslut 2007-01-27 § 15. Detaljplan för del av
Verkö 3:1 m fl Karlskrona kommun Blekinge län
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-08. Underställt
delegationsbeslut om omedelbart omhändertagande av
vattensköldpaddor.
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-08 Beslut avseende
överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2006, att
anta detljplan för del av Lyckeby 1:1 m fl (norra Ringö) Karlskrona
kommun, Blekinge län
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-15 Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för
nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Torstäva 10:2 i
Karlskrona kommun
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, yttrande 2007-01-22 Yttrande ang
förslag till tätortsnamn vid tätortsavgränsning 2005
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-03 Delgivning genom sk
spikning
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14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-22 Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut beträffande anmälan skjutbana
enligt miljöbalken på fastigheten Karlskrona 6:11 i Karlskrona
kommun
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, underrättelse 2007-01-18 Fråga om
ingripande enl djurskyddslagen.
16. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-15 Tillstånd för
transport av farligt avfall
17. Länsstyrelsen i Blekinge län, Beslut 2007-01-11 Beslut om ändring
av gräns för fågelskyddsområdet vid Östra och Västra Råholmen i
Ronnrby kommun.
18. Länsstyrelsen i Blekinge, Beslut 2007-01-15 Medgivande till
nedgrävning av häst
19. Länsstyrelsen i Blekinge län, förslag till beslut, Skyddsområde och
skyddsföreskrift för de kommunala grundvattentäkterna i Jämjö
Karlskrona kommun
20. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-08 Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för uppsättande av
skylt på fastigheten Lyckeby 55:2 i Karlskrona kommun.
21. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-09. detaljplan för del av
Vedeby 21:2 mf l Torskors industriområde i Karlskrona kommun
22. Länsstyrelsen i Blekinge län. Beslut 2007-01-08 Ansökan om
stranskyddsdispens för flyttning av befintlig sjöbod på fastigheten
Hasslö 1:16 till fastigheten Hasslö 1:20 Karlskrona kommun.
23. Länsstyrelsen i Bleking län. Beslut 2007-01-09 Detaljplan för del av
Vedeby 21:2 mfl Torskors industriområde i Karlskrona kommun
24. Länsstyrelsen i Blekinge, beslut 2007-01-10 Ansökan om
stranskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Hasslö 4:298 i Karlskrona kommun.
25. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut 2007-01-11 Ändring av detaljplan
för del av fastigheten Torstäva 5:36 m fl Trummenäs Karlskrona
kommun
26. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut 2007-01-15. Ang anmälan om
bristande tillsyn av kreatur mm.
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27. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut 2007-01-15. Beslut, Anmälan enl
34 § pkt 1 och 2 i avfallsförordningen
28. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut 2007-01-29. Ansökan om
strandskyddsdispeans uppförande av byggnad på fastigheten
Karlskrona 4:17 Karlskrona kommun.
29. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut 2007-02-05. Delegationsbeslut
om omedelbart omhändertagande av katt på fastigheten Verkö 3:118
Karlskrona kommun
30. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut 2007-02-06 Delgivning genom sk
spikning.
31. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut 2007-02-07. Detaljplan för del av
Dragsö 1:1 m fl i Karlskrona kommun
32. Länsrätten i Blekinge län, dom 2007-02-02. Bygglov enl plan- och
bygglagen för mur på fastigheten Ankaret 13 inom Karlskrona
kommun
33. Kammarrätten i Jönköping, beslut 2007-01-12. Ang
prövningstillstånd bostadsanpassningsbidrag
34. Kammarrätten i Jönköping, beslut 2007-01-10. Ang
prövningstillstånd bostadsanpassningsbidrag
35. Kammarrätten i Jönköping, beslut 2006-12-28. Ang
prövningstillstånd bostadsanpassningsbidrag
36. Djurskyddsmyndigheten, beslut 2007-02-06. Dispens för
zoohandlare.
37. Ronneby Kommun, beslut 2006-11-30 § 214 Översiktsplan
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Sökande
Akten

BYGG 5233/2006

§ 71
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och carport
på fastigheten Bastasjö 1:15
Handlingar: Ansökan (2006-12-15), ritning
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut 2003-03-12 § 72. Detta
beslut förlängdes 2004-09-08, § 318. Denna ansökan gäller ett bygglov, men
då mer än två år gått sedan beslut fattades om förlängning av
förhandsbeskedet gäller detta inte längre. Bygglovansökan måste därför
formellt behandlas även som en lokaliseringsprövning av miljö- och
byggnadsnämnden.
Ansökan stämmer överens med de tidigare fattade besluten om positivt
förhandsbesked, och de förutsättningar som låg till grund för detta har inte
förändrats.
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 carport/förråd ska placeras minst 4.5 m från fastighetsgränsen
att godkänt förslag till anordnande av avloppsanläggning ska föreligga före
byggstart
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas
och då det avslutats
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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§ 72
Förhandsbesked på fastigheten Fredriksdal 8:124
Ärendet utgår
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Sökande
Akten

BYGG 4881/2006

§ 73
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö
10:33 lott 3
Handlingar: Ansökan (2006-11-17), ritning
Platsen ligger inom ett 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. 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. Vid bedömningen gäller också vad som
sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. Platsen ligger inne
i ett område som är av riksintresse för friluftslivet. Den utgörs av naturmark
av skogskaraktär, 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. Det får anses vara av
vikt att marken bevaras tillgänglig för allmänheten.
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 kapitel 2 om att markområden ska användas för de ändamål
för vilka de är mest lämpade samt vad som sägs i miljöbalkens kapitel 3 om
skydd av riksintressen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

15 februari 2007 Sid. 31(40)

Sökande
Akten

BYGG 5130/2006

§ 74
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage
på fastigheten Hålan 62:6
Handlingar: Ansökan (2006-12-08), ritning
Positivt förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på platsen
lämnades av miljö- och byggnadsnämnden i beslut 2002-06-13 § 192.
Bygglov beviljades i beslut 2003-08-14 § 521 delegation. Dessa beslut har
upphört att gälla, och ingen byggnation har påbörjats på platsen. Det
beviljade bygglovet gällde ett enplanshus, medan denna ansökan avses ett
11/2-planshus. Detta innebär att en berörd granne har getts möjlighet att yttra
sig på nytt. I övrigt stämmer ansökan överens med de tidigare fattade
besluten, och de förutsättningar som låg till grund för detta har inte
förändrats.
Fastigheten är belägen inom strandskyddsområde, och strandskyddsdispens
har lämnats av länsstyrelsen i beslut 2002-03-01. Detta beslut har upphört att
gälla, varför sökanden uppmanas att kontakta länsstyrelsen för förnyelse av
dispensen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att 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 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
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG 5210/2006
§ 75
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Sanda 2:18, lott 2
Handlingar: Ansökan (2006-12-13), ritning
Ansökan avser byggnation av ett enbostadshus på ca 150 kvm på lotten 2 av
fastigheten Sanda 2:18. Lotten 2 har en storlek på ca 4200 kvm och skall
avstyckas från lotten 1 och bilda en egen fastighet. Platsen ligger inom
område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller. I PBL 2
kapitel 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. Enligt den
fördjupade översiktsplanen för skärgården antagen i december 1999 bör ny
bebyggelse på Sturkö ske i huvudsak på tre ställen, Sanda, Tockatorp och
Hålan. Enligt kartan i översiktsplanen är den fastigheten som avses bebyggas
utpekad som en lämplig plats för kompletterande bebyggelse. Platsen utgörs
av en glest bevuxen häll- och gräsmark med mestadels lövträd. Berg i dagen
och skravelhögar förekommer på flera platser på fastigheten. Platsen ligger i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse och gränsar till en relativt ny
detaljplan för bostäder. Byggnationens bedöms inte påtagligt skada natureller kulturvärdena på platsen eller några andra allmänna intressen. Infart kan
anordnas från befintlig väg via servitut 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 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 anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG 2883/2006
§ 76
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren
10:7
Handlingar: Ansökan (2006-07-13), situationsplan, reviderad situationsplan
Ansökan gäller uppförande av ett enklare fritidshus på ca 40 kvm utan el,
vatten och avlopp. 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. Sökanden har i ansökan angett att varken el, vatten eller avlopp
skall finnas i huset. Sökanden har senare ändrat sig och har för avsikt att
installera en mulltoalett men inget vatten. Eftersom det i framtiden kan
uppkomma önskemål om att installera vatten och avlopp har
Miljöavdelningen undersökt möjligheterna att ordna det. Miljöavdelningen
har bedömt att en avloppsanläggning går att anordna tillsammans med
befintligt bostadshus på fastigheten Senoren 10:7. Intyg från fastighetsägaren
om att gemensamt ordna avlopp om/när den frågan uppkommer är inlämnat
till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Platsen ligger inom område som är av
riksintresse för friluftslivet enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 § samt inom
riksintresse för kustzonen enligt miljöbalkens 4 kap 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 4 kap 4 §. Enligt den fördjupade översiktsplanen för skärgården
antagen i december 1999 bör ny bebyggelse på östra Senoren ske i form av
varsamma kompletteringar av befintliga bybildningar i Östernäs och Torp.
Enligt karta i översiktsplanen är den bybildning som fastigheten anses
tillhöra utpekad som en lämplig plats. Platsen utgörs av en gles blandskog
med lövträd. Platsen ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse
emellan två bostadshus. Byggnationens bedöms inte påtagligt skada natureller kulturvärdena på platsen eller några andra allmänna intressen. Den
tilltänkta byggnationen bedöms vara en komplettering till en befintlig
bebyggelsegrupp och infart kan anordnas från befintlig väg. 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 miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på platsen
_____
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§ 77
Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Svea 5
Utgår
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§ 78
Olovlig rivning av enbostadshus på fastigheten Svea 5
Utgår
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§ 79
Förhandsbesked för två fritidshus på fastigheten Torhamn 9:2
Utgår
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§ 80
Informationer
Miljöinspektör Lotta Carlsson informerade nämnden om klagomål som
inkommit från byggarbetsplatsen på fastigheten Flundran 3 på Saltö. Det är
angeläget att miljö- och byggnadsnämnden snabbt kan fatta beslut, vid
nämndens sammanträde har ärendet ej hunnits färdigställas på grund av
inväntande av yttranden, varvid det kommer fattas beslut av miljö- och
byggnadsnämndens ordförande, enligt kommunallagens 6 kapitlet 33 § och i
enlighet med miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning så fort
utredningen är färdig.
Förvaltningschef Hans Juhlin informerade om kommande informationsdagar
för nämnden. Vid nästa utbildningstillfälle, den 22 mars kl 1300--1700,
kommer länsstyrelsen att närvara. Den 4 april kommer nämnden att företa en
studieresa till Växjö. Preliminär avres 0730 och åter Karlskrona 2000. Vidare
information om dessa två utbildningstillfällen kommer i kommande program.
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§ 81
Övriga frågor
Frågan om vad som gäller vid upphävande av plan för planeringen av den så
kallade Bengtsaleden togs upp. Samma procedur sker vid upphävande av
plan som fastställande av plan
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 82
Delegation till förvaltningschefen för att anställa planchef
Enligt kommunallagens 6 kapitel 33 § får en nämnd uppdra åt ledamot eller
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende. I miljö- och byggnadsnämndens delegationsförteckning
anges det att det är nämnden som utser avdelningschefer på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Övriga tjänstetillsättningar görs av
förvaltningschefen. För att snabba på beslutsprocessen anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att det vore lämpligt att nämnden ger
förvaltningschefen på samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att på
förslag från samhällsbyggnadsförvaltningen utse avdelningschef för
planavdelningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att delegation ges till förvaltningschefen på samhällsbyggnadsförvaltningen
att utse ny avdelningschef för planavdelningen
_____
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§ 83
Nästa sammanträde
Miljö- och byggnadsnämndens nästa sammanträde föreslås flyttas till den 16
mars 2007.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att nästa sammanträde för miljö- och byggnadsnämnden är fredagen den 16
mars kl 0830.
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 16 mars 2007
§ 93
Detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 94
Detaljplan väster om lilla Pantarholmen stranden mot borgmästarfjärden
(del Långö 1:1), Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 95
Detaljplan för Grönadal 16:37, Karlskrona kommun, Blekinge län. Utgår!
§ 96
Information översiktsplan Torsås
§ 97
Information översiktsplan Mörbylånga kommun
§ 98
Fastighetsregleringsåtgärd Stumholmen 2:20
§ 99
Ansökan avloppsanläggning Skällenäs 28:22 Utgår!
§ 100 Föreläggande ang djurhållning på fastigheten Aspö 1:10
§ 101 Förslag till Allergikommitténs verksamhet 2007
§ 102 Remis ang delbetänkande ett svenskt Havsmiljöinstitut SOU 2006:112
§ 103 Revidering av vattenskyddsområde för Jämjö råvattentäkt
§ 104 Internbudget
§ 105 Verksamhetsmål för samhällsbyggnadsförvaltningen
§ 106 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 107 Delegeringsbeslut fattade av ordföranden
§ 108 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemännen
§ 109 Meddelande
§ 110 Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Aspö 4:343
§ 111 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus på fastigheten Björkenäs 2:21
§ 112 Bygglov nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten Sturkö-Bredavik 21:27
§ 113 Bygglov nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten Sturkö-Bredavik 21:45
§ 114 Tillbyggnad på fastigheten Focken 10
§ 115 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Fredriksdal 8:124 Utgår!
§ 116 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Färmanstorp 4:1
§ 117 Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:60 Utgår!
§ 118 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:238 lott 1 Utgår!
§ 119 Förhandsbesked nybyggnad fritidshus på fastigheten Hasslö 4:238 lott 2
§ 120 Nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Sanda 2:21.
§ 121 Förhandsbesked nybyggnad fritidshus på fastigheten Senoren 10:7
§ 122 Olovligt rivning på fastigheten Svea 5
§ 123 Nybyggnad av enbostadshus och plank på fastigheten Svea 5
§ 124 Förhandsbesked nybyggnad fritidshus på fastigheten Tjurkö 3:41
§ 125 Informationer
§ 126 Övriga frågor
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden. Fredagen den 16 mars kl
08.30—12.40.
Beslutande ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (m)
Marcel Abedini (mp) Till kl 12.30
Magnus Johansson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Magnus Larsson ( c )
Bengt-Åke Persson (kd)
Eva Öman (s)
Magnus Lindoffsson (s)
Michael Ryge (s)
Ulla Ohlsson (s)
Per Björklund (sd)

Tjänstgörande ersättare

Morgan Mattsson (s)
Henrik Larsen (m) Från kl 12.30 till kl 12.40 § 123 och § 124

Övriga närvarande
Ersättare

Peter Glimvall (m)
Henrik Larsen (m)
Eva Röder (fp)
Lotta Holgersson (s)
Gert Olsson (s)
Gert Bengtsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Sophia Bothorp (mp) Från kl 09.45 till kl 10.25

Tjänstemän

Håkan Aronsson, nämndsekreterare
Hans Juhlin, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Evy Sareklint, miljöinspektör
Jan Hammarfors, bygglovschef
Ola Swärd, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Malin Sjöstedt, planarkitekt
Malin Eriksson, planarkitekt
Kajsa Lind, bygglovsarkitekt
Anders Karlsson, lantmäterimyndigheten
Lars Lindahl, länsstyrelsen
Anette Johansson, länsstyrelsen

Utses att justera

Anna Ottosson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre fredagen den
23 mars 2007. kl 13.00
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

……………………………………
Carl-Göran Svensson

Justerare

……………………………………
Anna Ottosson

Tillkännagivandet av justeringen har den 23 mars 2007 anslagits på kommunens anslagstavla betygar:

Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan 3066/05

§ 93
Detaljplan för del av Jämjö 6:1 Karlskrona kommun Blekinge län
Detaljplanen har efter utställningen den 22 maj – 16 juni 2006 varit föremål för större
revidering. I det nya förslaget anges den södra delen av området för förskola alternativt
bostäder. Inom den norra delen av området föreslås 15 privata tomter för
bostadsändamål. Inom området möjliggörs för både 1- plans och 1 ½- planshus.
Ambitionen är att seniorer i ett första skede skall ges företräde till tomterna. Kommunen
avser teckna avtal med privat exploatör.
Beslut om upphävande av strandskydd inom kvartersmark har erhållits av länsstyrelsen i
september 2006. Då den yttre gränsen för kvartersmark ändrats något i det nya förslaget
avses revidering av länsstyrelsens beslut sökas.
Då detaljplanen har ändrats väsentligen föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
detaljplanen ställs ut för ny allmän granskning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län ställs ut för
allmän granskning
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära betydande
miljöpåverkan.
____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

plan 1163/06

§ 94
Detaljplan väster om lilla Pantarholmen samt stranden mot borgmästarfjärden (del
Långö 1:1). Ansökan om ändring av gällande detaljplan
En framställan om ändring av detaljplan för Lilla Pantarholmen så att bryggor får
uppföras väster om Lilla Pantarholmen har inkommit. I första hand önskas byggrätt för
bryggor längs hela den västra stranden i andra hand i avsnittet utanför fastigheten
Vildapeln 4. byggrätt för bryggor önskas till ett avstånd på 50 meter från stranden. För
området gäller detaljplan som anger att bryggor ej får uppföras.
Långåvägen är ett frekventerat promenadstråk med en nära vattenkontakt med en vacker
utsikt över Borgmästarefjärden. Den långgrunda stranden innebär att båtbryggor skulle
behöva sträcka sig långt ut i vattnet för att få tillräckligt vattendjup. Bryggor och båtar
skulle begränsa vattenkontakten för gående på Långövägen. Från sjösidan framträder den
cirka 2 meter höga glacisen som ger ett vårdat intryck. Ingrepp i glacisen, för att förankra
bryggor och trappor, skulle vara olämpligt och försämra de miljömässiga värdena.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen med hänvisning till det ovan anförda
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§ 95
Detaljplan för fastigheten Grönadal 16:37
Utgår.
_____
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§ 96
Information översiktsplan Torsås
Ola Swärd redogjorde för förslag till översiktsplan för Torsås Kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga informationen till protokollet
_____
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§ 97
Information översiktsplan Mörbylånga
Ola Swärd redogjorde för förslag till översiktsplan för Mörbylånga Kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga informationen till protokollet
_____
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Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 4938/2006

§ 98
Förfrågan om godkännande för fastighetsregleringsåtgärd på fastigheten
Stumholmen 2:20
Handlingar:

Ansökan (2006-11-21), ritning

Sydost om Bastion Kungshall, i direkt anslutning till muren, är ett privat bostadshus
beläget, vars avstyckning endast omfattar den markyta som upptas av byggnaden. En
förfrågan har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden om att få göra en
fastighetsreglering så att ca 50 kvadratmeter mark läggs till fastigheten.
Markbiten ligger i husets förlängning mot sydväst, och har en tydlig begränsning mot
Bongs plan i form av en syrenhäck. Marken ger i dag intryck av att tillhöra bostadshuset,
och får anses sakna betydelse för allmänheten som uppehållsyta. Det är emellertid av
största vikt att inga åtgärder vidtas som påverkar allmänhetens rätt att ogenerat passera
platsen. Samtliga övriga privata bostadshus på Stumholmen har idag små markbitar att
nyttja för utevistelse, som ingår i avstyckningen, varför det får anses vara rimligt att
Stumholmen 2:20 får genomföra den föreslagna fastighetsregleringen.
Yrkanden
Marcel Abedini (mp) yrkar på avslag till förvaltningens framställan om att tillstyrka
förslag till fastighetsreglering.
Carl-Göran Svensson (m) yrkar på bifall till förvaltningens förslag om att tillstyrka
förslag till fastighetsreglering.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens framställan om tillstyrka förslag till
fastighetsreglering mot Marcel Abedinis (mp) yrkanden om avslag till förvaltningens
framställan och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka förslag till
fastighetsreglering.
Reservationer
Marcel Abedini (mp) reservera sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att tillstyrka den föreslagna fastighetsregleringen varvid föreskrivs
att inga sådana åtgärder får vidtagas som i något avseende försvårar eller på annat sätt
påverkar allmänhetens möjlighet att fritt passera platsen
_____
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§ 99
Ansökan om avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Skällenäs
28:22
Utgår
_____
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Djurägaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

MDL 2006/1787

§ 100
Föreläggande angående djurhållningen på fastigheten Aspö 1:10, Karlskrona
kommun
Vid en inspektion på rubricerad fastighet den 3 april 2006, uppmärksammades att de 6
nötkreaturen, som hölls på fastigheten, saknade vindskydd. Djurägaren påtog sig då att
vindskydd skulle uppföras och stå färdigt till den 1 november 2006. Djurens ägare fick
senare dispens till den 1 december 2006 på grund av en förestående operation. Vid
samtal med djurägaren den 26 januari 2007 var fortfarande inga vindskydd
iordningställda åt nötkreaturen.
Vid en kontroll av djurägarens djurhållning, den 3 april 2006, framkom att det fanns
brister vad gällde uppstallningen både för de 6 nötkreaturen och de 6 hästarna.
Nötkreaturen (highland cattle) saknade tillgång till vindskydd eller dylikt. De 6
islandshästarna hade visserligen tillgång till flera vindskydd men inget av dessa
uppfyllde de krav som ställs på vindskydd. Vid telefonsamtal med djurägaren den 7
december 2006 meddelades att inget vindskydd hade uppförts men att åtgärder hade
vidtagits för hästarna. Han upplystes då om att Samhällsbyggnadsförvaltningen har för
avsikt att ta upp ärendet i nämnden för beslut om vitesföreläggande och att kontroll
kommer att göras angående hästarnas och nötkreaturens ligghallar då tiden för
föreläggandet har gått ut.
Djurägaren har tidigare fått information både skriftligt och muntligt om de krav som
ställs angående hans djurhållning. Ärendet skickades för kommunicering om
föreläggande i december 2006. Efter ett skriftligt yttrande från djurägaren gavs drygt 1
månads anstånd med ligghallen. Detta eftersom han menade att det var omöjligt att
utföra någon form av markberedning på grund av väderförhållandena som varit.
Vid samtal med djurens ägare, den 26 januari 2007, meddelade han att ligghall för
nötkreaturen fortfarande inte är iordningställd. Den då beställda flyttbara
vindskyddet/ligghallen hade avbeställts eftersom djurägaren hade för avsikt att söka
dispens för ligghall hos djurskyddsmyndigheten.
Djurskyddsmyndigheten, som är den myndighet som kan ge dispens, menar att de är
mycket restriktiva med dispens för ligghallar. Krav ställs på skydd i naturen
motsvarande den komfort ligghallar kan ge det vill säga torrt underlag samt skydd för
väder och vind. Detta har djurens ägare informerats om.
Han har även informerats om att ärendet kommer att tas upp för beslut i nästkommande
nämndsammanträde.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att djurens ägare fått mer än skälig tid för att
iordningställa vindskydd för sina djur. Ett mindre vindskydd kan färdigställas på mindre
tid än en vecka
Djurens ägare menar att det inte har funnits tid och nu senare att den person han skulle
anlita inte har tid. Miljö - och Byggnadsnämndens bedömning är att det har funnits gott
om tid (11 månader).
Djurägaren anser att rasen highland cattle inte har behov av någon ligghall. Denna ras
är dock inte på något sätt undantagen i djurskyddslagen. Djurskyddslagen sträcker sig
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längre än till att bara se till djurs fysiska behov. Samhällsbygnadsförvaltningen
bedömer att ett föreläggande kopplat till ett vite är väl motiverat.
Vid första besöket, i april 2006, saknades erforderligt tillstånd för turridningsverksamhet. Trots uppmaningar från Samhällsbyggnadsförvaltningen söktes inte
tillstånd förrän ärendet kommunicerades om föreläggande.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) yrkar på att ändra förvaltningens framställan om föreläggande
att gälla inom 30 dagar efter beslutets mottagits istället för de tio dagar förvaltningen
föreslår.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens framställan mot Carl-Göran Svenssons
(m) yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att besluta enligt CarlGöran Svenssons förslag
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att med stöd av 26 § djurskyddslagen och med hänvisning till djurskyddsmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd DFS 2004:17 (om djurhållning inom lantbruket) 1 kap 38
§ med ett vite om 10 000 kr, förelägga Birger Sörensson (personnummer 440504-3334),
Aspö 1, 370 22 Drottningskär att snarast och senast 30 dagar efter detta beslut har
mottagits tillse:
att samtliga utegångsdjur har tillgång till ligghall eller annan byggnad som ger dem
skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats (DFS 2004:17 1 kapitlet 38 §
Utegångsdjur skall ha tillgång till ligghall eller annan byggnad som ger dem skydd mot
väder och vind samt en torr och ren liggplats)
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Allergikommittén

966/07

§ 101
Förslag till allergikommitténs verksamhet 2007
Förslag till Allergikommitténs verksamheter under innevarande år omfattar olika
satsningar i form av föreläsningar och en fortsatt prioritering av projekt med inriktning
på specialkosthantering och allergirond.
Allergikommittén har vid möte 2007-01-18 beslutat om förslag till verksamhetsplan för
2007.
Evy Sareklint föredrar ärendet och förslag till beslut. bil A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna Allergikommitténs förslag till verksamhetsplan för 2007.
_____
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Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 860/2007

§ 102
Remiss angående delbetänkande Ett svenskt havsmiljöinstitut SOU 2006:112
Remissen avser ett delbetänkande av Havsmiljöutredningen. I korthet går förslaget ut på
att avveckla de tre självstyrande marina centrumen i Sverige (vid universiteten i
Göteborg, Stockholm och Umeå). Dessa skall ersättas av ett havsmiljöinstitut med
nationellt ansvar. Institutet skall bedriva sin verksamhet vid de tidigare marina centrumen
med förstärkning av högskolan i Kalmar. Detta på grund av den hårt belastade södra
delen av Östersjön och Öresund där Kalmar högskola verkar. Institutet skall samordnas
via universitetet i Göteborg. Karlskrona kommun anser att idén om ett samordnat institut
är god, och sannolikt kommer att innebära att arbetet med havsmiljöfrågor kommer att få
en ökad tyngd. Det är bra att Högskolan i Kalmar får en roll i sammanhanget eftersom
man har stor kunskap om situationen vid blekingekusten. Blekinge Kustvattenförbund har
under en längre tid anlitat Högskolan i Kalmar för sin miljöövervakning. Även
Karlskrona kommun har till och från anlitat personal från högskolan i Kalmar för
undersökningar av havsmiljön. I kapitlet ”Omvärldsanalys” diskuteras bland annat vilket
internationellt samarbete inom miljöområdet som finns inom regionen. Karlskrona vill
även peka på det samarbete mellan kustregioner kring södra Östersjön som finns inom
Euroregion Baltic. Det har bland annat resulterat i ett gemensamt utvecklingsprogram
(Joint Transnational Development Programme) för regionen. I detta program har de
havsrelaterade miljöfrågorna ett stort utrymme. Karlskrona kommun har samrått i frågan
med Blekinge Tekniska Högskola, som har en positiv inställning till delbetänkandet och
avger följande yttrande: BTH har ett starkt samarbete med Högskolan i Kalmar (HiK)
inom projektet Akademi sydost. Det som stärker HiK stärker idag BTH, Karlskrona och
hela sydostregionen.
HiK har en internationellt framstående expertis inom brackvattensbiologi och miljökemi.
Detta framhåller också utredningen. Dessutom har HiK en forsknng och utbildning inom
området naturresurshushållning och miljöförvaltning. Ett havsforskningsinstitut måste
kunna ha kontaktytor mot annan miljörelevant forskning, ex inom BTH, även om det i sig
skall syssla med havsfrågor i en snävare bemärkelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen anta yttrandet som sitt eget och sända det till
Regeringskansliet som svar på remissen
_____
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Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4618/2005

§ 103
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. Vattenförsörjningen i Jämjö baseras på grundvatten
från fyra bergborrade brunnar belägna på fastigheten Hammarby 1:47 samt 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. Förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter inkom till
Miljö- och byggnadsnämnden för yttrande den 7 juli 2006. Miljö- och byggnadsnämnden
yttrade sig den 13 september 2006 (§ 325) men nämndens synpunkter beaktades inte. Ett
förslag till beslut på skyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter inkom från
länsstyrelsen den 17 januari 2007. Enligt 25 § förordningen om områdesskydd
(1998:1252) ska länsstyrelse och kommun samråda med varandra innan beslut fattas.
Samrådsmöte hölls på Länsstyrelsen den 22 februari där en genomgång skedde av
aktuellt förslag till beslut. Vissa förändringar kom till stånd i samband med mötet och ett
nytt förslag till beslut inkom den 26 februari. Dock kvarstår några synpunkter som ej har
beaktats. Miljö- och byggnadsnämnden har följande synpunkter på föreslagna
skyddsföreskrifter för grundvattentäkt för Jämjö:
Miljö- och byggnadsnämnden anser att ett förtydligande behöver göras om att tillstånd
skall sökas för att sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, enligt
miljöbalkens bestämmelser, även om produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen.
Kemiska produkter som inte är registrerade eller godkända av Kemikalieinspektionen får
inte hanteras någonstans, oavsett om det är inom vattenskyddsområde eller inte, enligt
gällande lagstiftning.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att ett förtydligande behöver göras att det ej heller är
tillåtet enligt miljöbalkens bestämmelser att tvätta bilen på ytor så att tvättvattnet leds till
enskilt eller kommunalt avloppssystem. Avfettningsmedel och andra biltvättkemikalier
kan förstöra den biologiska reningsprocessen både i enskilt och kommunalt
avloppsreningsverk.
Helst vill miljö- och byggnadsnämnden att följande formuleringen används, "att man
endast får tvätta fordon i godkänd tvättanläggning".Miljö- och byggnadsnämnden anser
vidare att stycket "utan tillstånd av den kommunala tillsynsmyndigheten" skall tas bort.
Enligt gällande bestämmelser får man inte sprida bekämpningsmedel inom 6m från
vattendrag vare sig tillstånd eller ej.

16 mars 2007 Sid. 16(45)

Miljö- och byggnadsnämnden anser också att hela stycket "Från 10 meter upp till 50
meter från ytvattendrag för inte tillfällig lagring av stallgödsel, djururin och andra
organiska gödselmedel (t.ex. inför spridning) överstiga 2v. Anmälan skall göras till den
kommunala tillsynsmyndigheten." skall tas bort.

Det finns ingen anledning att lagra gödsel 10-50 meterfrån ytvattendrag med tanke på
risken för urlakning av näringsämnen m.m. till vattendraget.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att ett förtydligande bör göras att tillstånd till nya
enskilda eller nya samfällda avloppsanläggningar skall behandlas restriktivt.
Gällande bestämmelser säger redan att hushållsspillvatten samt mjölkrumsavlopp skall
hanteras i godkända anläggningar eller avledas till kommunens avloppsreningsverk. Får
miljö- och byggnadsnämnden inte igenom en skrivelse om förbud mot nya anläggningar
där vi kan ge dispens i det enskilda fallet så vill nämnden att det står skrivet att det
kommer att finnas restriktioner med tanke på att det är inom vattenskyddsområdet.
Annars är det ingen skillnad på bestämmelserna som gäller i allmänhet utanför
skyddsområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget och lämna det
vidare till länsstyrelsen som svar på samrådsförfarandet.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomerna

§ 104
Inriktning på internbudget år 2007
Handlingar: Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2007
avseende miljö- och byggnadsnämndens verksamheter exklusive
bostadsanpassningsbidrag innebär oförändrade kommunbidragsramar.
Nämnden kommer tilldelas kommunbidragskompensation för
ordförandearvordenskostnaden som uppstår från 2007 till följd av att samordningen med
kommunalrådsuppdraget upphör.
Finanseringen sker inom den post som avsatts för förändringar i den politiska
organisationen. Nämndens begäran att, enligt plan, få disponera 70 000 kr ur eget kapital
för msamverkans projekt med högskolan godkännes.
Kommunbidragsramen till bostadsanpassningsbidrag, som hanteras utanför nämndens
ramansvar, minskas med 500 000 kronor från 2007.
De taxor som beslutats förväntas innebära att den budgeterade intäktsnivån kan uppnås.
Justeringsfaktorn i plan- och bygglovstaxan har sänkts för att bättre motsvara
kostnaderna och jämförande kommuners avgifter. Sänkningen av taxan förväntas, under
rådande konjunktur, kompenseras av volymökningen. Samtidigt har ett flertal
detaljplaner upprättats med planavgift vilket totalt sett innebär ökade intäkter.
Yrkanden
Magnus Johansson (s) yrkar på följande tilläggsyrkande; att miljöpriset ska uppgå till
15 000 kronor.

Propositioner och beslut
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar anta
förvaltningens förslag med Magnus Johanssons tilläggsyrkande.
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Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att uppdra åt förvaltningen att arbeta med inriktning att uppnå redovisade ekonomiska
målsättningar
att uppmana förvaltningen att särskilt noga följa upp intäktsutvecklingen med anledning
av de nya taxebeloppen
att uppdra åt förvaltningen att utreda den ekonomiska obalansen som för närvarande
finns i miljöavdelningen
att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag på hur underbemaningen på
miljöavdelningen skall lösas
att miljöpriset ska uppgå till 15 000 kronor
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Revisorena

§ 105
Verksamhetsmål för samhällsbyggnadsförvaltningen 2007-2009
Handlingar: Bilaga Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar förslag till verksamhetsmål för 2007-2009. Av
förslaget framgår att förvaltningens uppdrag är att inom området samhällsbyggnad, skapa
goda förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle med utgångspunkt från
ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) yrkar på följande ändringar av förvaltningens förslag;
På sidan 1 punkten 1 till att ha följande lydelse; att miljö- och byggnadsnämnden och
dess förvaltning skall ha ett tydligt medborgarfokus och genom korrekt
myndighetsutövning ge bästa möjliga service till kommunmedborgarna i enlighet med
plan- och bygglagen, miljöbalken, samt inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar.
Ändra sista punkten på första sidan till
att verksamheten skall bedrivas med ett föredömligt miljötänkande och präglas av ett
personligt ansvarstagande hos medarbetarna som utvecklas genom kompetensutveckling
på miljöområdet.
Ändra fjärde målet på sidan 2, under rubriken Översiktsplaner- och detaljplaner,
till att fördjupning av översiktsplan för nordvästra stadsbygden- Rosenholm med
omgivningar antages kvartal ett 2008. Gemensam fördjupning för området mellan
Ronneby och Karlskrona påbörjas under målperioden och en fördjupning för E 22 förbi
Jämjö framtages med hög prioritet i samverkan med berörda myndigheter.
Magnus Johansson (s) yrkar på följande tillägg under rubriken verksamhetsidé och mål;
att verksamheten ska genomsyras av ett tydligt barn och jämställdhetsperspektiv.
Marcel Adebini yrkar bifall till Magnus Johanssons tilläggsyrkande
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Propositioner och beslut
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot Carl-Göran Svenssons (m) och finner att
nämnden beslutar anta Carl-Göran Svenssons förslag.
Ordförande ställer Magnus Johanssons (s) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
nämnden beslutar enligt Magnus Johanssons (s) tilläggsyrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att anta verksamhetsmålen för samhällsbyggnadsförvaltningen 2007-2009 med följande
ändringar;
att sidan 1 punkten 1 i förvaltningens förslag skall ha följande lydelse; ”att miljö- och
byggnadsnämnden och dess förvaltning skall ha ett tydligt medborgarfokus och genom
korrekt myndighetsutövning ge bästa möjliga service till kommunmedborgarna i enlighet
med plan- och bygglagen, miljöbalken, samt inom de ramar som kommunfullmäktige
beslutar.”
att verksamheten skall bedrivas med ett föredömligt miljötänkande och präglas av ett
personligt ansvarstagande hos medarbetarna som utvecklas genom kompetensutveckling
på miljöområdet.
att sista punkten på första sidan ändras till att ”verksamheten skall bedrivas med ett
föredömligt miljötänkande som utvecklas genom kompetensutveckling på miljöområdet
hos medarbetarna.”
att sidan 2 fjärde målet på sidan under rubriken Översiktsplaner- och detaljplaner, skall
ha följande lydelse ”Fördjupning av översiktsplan för nordvästra stadsbygdenRosenholm med omgivningar antages kvartal ett 2008. Gemensam fördjupning för
området mellan Ronneby och Karlskrona påbörjas under målperioden och en fördjupning
för E 22 förbi Jämjö framtages med hög prioritet i samverkan med berörda myndigheter”
att verksamheten ska genomsyras av ett tydligt barn och jämställdhetsperspektiv
____
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§ 106
Delegeringsbeslut arbetsutskottet
Förteckning över fattade beslut se bilaga
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet
_____
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§ 107
Delegeringsbeslut fattade av ordföranden
Förteckning över fattade beslut se bilaga
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet
_____
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§ 108
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Förteckning över fattade beslut se bilaga
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet
_____
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§ 109
Meddelanden (skrivelser och rapporter) Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde
2007-03-16
1. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut 2007-01-23, § 8, Information
om ”Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen”
2. Kommunfullmäktige, beslut 2007-01-25; § 25 Utskott och beredningar
under kommunstyrelsen
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-10-13. Ändring av beslut gällande
exteriör förändring av byggnadsminnet Långörens lotshus på fastigheten
Torhamns-Långören 1:13 i Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2006-11-14. Ombyggnad av
byggnadsminne nr 26, slup- och barkasskjulet på fastigheten Stumholmen
2:8 i Karlskrona kommun.
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-02-07. Ang anmäld uppställning
av kross inom täktområdet på fastigheten Vastansmåla 1:2 i Karlskrona
kommun.
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-02-08. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut ang störningar av busstrafik vid
busshållsplats utanför fastigheten Sågverket 13 i Karlskrona kommun.
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-02-09. överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av parhus fastigheten
Verstorp 2:73 i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-02-13. Överklagande och
upphävande av miljö- och byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för
nybyggnad av carport, fastigheten Svärtan 1 i Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-02-05. Undantag från
beträdnadsförbud i fågelskyddsområden i Blekinges skärgård.
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-02-15. Statsbidrag till kalkning av
sjöar och vattendrag under budgetåret 2007 i Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, Beslut 2007-02-16. Ang Omhändertagna
hundar på fastigheten Häljarum 1:2 Karlskrona kommun.
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12. Länsstyrelsen i Blekinge, Beslut 2007-02-16. överklagande av miljö- och
byggnadsnämnden i Karlskrona Kommun delegationsbeslut om tillstånd för
hantering av brandfarlig vara på fastigheten Tre Kronor i Karlskrona
kommun
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-02-20. Detaljplan för södra Backe
på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl i Karlskrona kommun.
14. Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, Dom 2007-01-13.Ang föreläggande
djurhållning.
15. Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, Dom 2007-02-20. Angående tillsynsavgift.
16. Blekinge tingsrätt, Dom 2007-02-14. Skadestånd, frågan om avvisning av
kärandes talan m m.
17. Länsrätten i Blekinge län, Dom 2007-02-12 Tillämpningen av plan- och
bygglagen
18. Kammarrätten i Jönköping, Dom 2007-02-16. Bostadsanpassning enligt
lagen om bostadsanpassningsbidrag mm.

16 mars 2007 Sid. 26(45)

Sökanden
Akten

Bygg 4817/2006

§ 110
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Aspö 4:343
Handlingar:Ansökan (2006-11-17), ritning
Ansökan om bygglov gäller en tidigare obebyggd tomt, varför prövningen också omfattar
lokaliseringsprövning. 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 karaktären av trädbevuxen
naturmark, 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 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
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

16 mars 2007 Sid. 27(45)

Sökande
Fastighetsägare Björkenäs 4:8
Fastighetsägare Björkenäs 4:22
Akten

Bygg 4493/2006

§ 111
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Björkenäs 2:21
Handlingar:Ansökan (2006-10-25), ritning
Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus på ca 140 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 öppen äng och ligger i anslutning till
befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg via servitut. Miljöavdelningen
har bedömt att enskild avloppsanläggning går att anordna på fastigheten. Detta skall ske
tillsammans med minst 2 av grannfastigheterna. Ett enbostadshus på platsen får anses
vara en lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Svarstiden gick ut 2006-12-29. Fastighetsägaren till Björkenäs 4:8 har yttrat sig
och har inget att erinra. Fastighetsägaren till Björkenäs 4:22 har yttrat sig. Han motsätter
sig infiltrationsanläggningens placering med anledning av att han har en vattenbrunn på
sin fastighet. Mot själva byggnationen har han inget att erinra. Infiltrationsanläggningens
placering har flyttats söderut och fastighetsägarens önskemål anses därmed tillgodosedda.
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 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
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Fastighetsägare Sturkö- Bredavik 22:35
Fastighetsägare Sturkö- Bredavik 24:20
Akten

Bygg 2411/2004

§ 112
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten Sturkö-Bredavik 21:27
Handlingar: Ansökan (2004-06-03), ritning
Ansökan gäller två vindkraftverk belägna på två olika fastigheter, på ett avstånd av ca 200
m från varandra. Området ligger ca 1 km sydost om brofästet till Tjurkö. Det består av
flack, huvudsakligen öppen hällmark som är något högre belägen än omgivningen. Denna
utgörs delvis av högvuxen skog, men också av öppnare partier med låg vegetation.
Platsen ligger inom riksintresse för naturvården. Närmaste bostadshus ligger på ca 450 m
avstånd. Vindkraftverken är trebladiga turbiner och har en generatoreffekt på 800 kW
vardera. Navhöjden är 65 m och totalhöjden 90 m. Färgen på torn och blad har matt
struktur för att undvika reflexer. Vindkraftverken är försedda med utrustning för
skuggminimering, vilket ger möjlighet att stanna verken om gällande skuggnormer
överskrids. Bifogade buller- och skugganalyser visar att vedertagna riktvärden kommer
att uppfyllas med undantag för skuggvärdena för fastigheten Sturkö-Bredavik 22:35.
Detta kan dock accepteras då verken är försedda med utrustning för skuggminimering.
Påverkan på landskapsbilden har illustrerats med fotomontage. Från vissa ställen kommer
verken inte att synas, medan de från andra platser kommer att synas tydligt. På de ställen
där påverkan på landskapsbilden bedömts vara särskilt viktig, kommer verken dock
antingen att vara skymda eller att synas på så långt avstånd att de inte kommer att
dominera landskapet. Detta gäller bl a Uttorps naturreservat och inseglingsvägen in till
Karlskrona. Miljöprövning har gjorts av länsstyrelsen, som lämnat tillstånd enligt
miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden har till länsstyrelsen tillstyrkt ansökan ur
miljösynpunkt. Yttranden utan erinran har inkommit från Försvarsmakten, Luftfartsverket
samt berörda mobiltelefonoperatörer. Kungörelse om ansökan har varit införd i
lokalpressen. Två skrivelser har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Sökanden
har bemött det som sägs i skrivelserna, och dessa frågor är redan bedömda i länsstyrelsens
miljöprövning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med villkor
att en bygganmälan skall lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor
innan byggnadsarbetet påbörjas
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutats
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Fastighetsägare Sturkö- Bredavik 22:35
Fastighetsägare Sturkö- Bredavik 24:20
Akten

Bygg 2534/2004

§ 113
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten Sturkö- Bredavik 21:45
Handlingar:
Ansökan (2004-06-03), ritning
Ansökan gäller två vindkraftverk belägna på två olika fastigheter, på ett avstånd av ca 200
m från varandra. Området ligger ca 1 km sydost om brofästet till Tjurkö. Det består av
flack, huvudsakligen öppen hällmark som är något högre belägen än omgivningen. Denna
utgörs delvis av högvuxen skog, men också av öppnare partier med låg vegetation.
Platsen ligger inom riksintresse för naturvården. Närmaste bostadshus ligger på ca 450 m
avstånd.
Vindkraftverken är trebladiga turbiner och har en generatoreffekt på 800 kW vardera.
Navhöjden är 65 m och totalhöjden 90 m. Färgen på torn och blad har matt struktur för att
undvika reflexer. Vindkraftverken är försedda med utrustning för skuggminimering,
vilket ger möjlighet att stanna verken om gällande skuggnormer överskrids.
Bifogade buller- och skugganalyser visar att vedertagna riktvärden kommer att uppfyllas
med undantag för skuggvärdena för fastigheten Sturkö-Bredavik 22:35. Detta kan dock
accepteras då verken är försedda med utrustning för skuggminimering.
Påverkan på landskapsbilden har illustrerats med fotomontage. Från vissa ställen kommer
verken inte att synas, medan de från andra platser kommer att synas tydligt. På de ställen
där påverkan på landskapsbilden bedömts vara särskilt viktig, kommer verken dock
antingen att vara skymda eller att synas på så långt avstånd att de inte kommer att
dominera landskapet. Detta gäller bl a Uttorps naturreservat och inseglingsvägen in till
Karlskrona.
Miljöprövning har gjorts av länsstyrelsen, som lämnat tillstånd enligt miljöbalken. Miljöoch byggnadsnämnden har till länsstyrelsen tillstyrkt ansökan ur miljösynpunkt.Yttranden
utan erinran har inkommit från Försvarsmakten, Luftfartsverket samt berörda
mobiltelefonoperatörer.
Kungörelse om ansökan har varit införd i lokalpressen. Två skrivelser har inkommit till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Sökanden har bemött det som sägs i skrivelserna, och
dessa frågor är redan bedömda i länsstyrelsens miljöprövning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med villkor
att en bygganmälan skall lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden minst tre veckor
innan byggnadsarbetet påbörjas
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutats
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

16 mars 2007 Sid. 30(45)

Sökanden
Akten

Bygg 4757/2006

§ 114
Förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Focken 10
Handlingar: Ansökan (2006-11-13), ritning
Fastigheten är belägen längst ut på norra delen av Hästö.
Ansökan gäller att få göra en tillbyggnad av ett befintligt bostadshus. Befintlig byggnad
har en byggnadsyta på ca 56 kvadratmeter och föreslagen tillbyggnad ca 27
kvadratmeter. Tillbyggnaden blir till något mindre än hälften belägen på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas, prickmark.
Detta utgör en avvikelse från detaljplanen. Då prickmarksområdet är mycket brett och
intrånget i förhållande till detta är litet, får förslaget anses utgöra en mindre avvikelse som
är förenlig med planens syfte.
Berörd granne har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att arbetsutskottet företa syn på platsen
_____

16 mars 2007 Sid. 31(45)

§ 115
Fredriksdal 8:124
Utgår
_____

16 mars 2007 Sid. 32(45)

Sökande
Akten

Bygg 4949/2006

§ 116
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Färmanstorp 4:1
Handlingar: Ansökan (2006-11-27), 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. Platsen är av hagmarkskaraktär, och ligger i
anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen. Utfart till befintlig väg finns, och avsikten är
att anslutning till det kommunala VA-nätet ska göras genom sökandens försorg. Ett
enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. Berörda grannar har
getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Svarstiden går ut 2007-03-06.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att arbetsutskottet företa syn på platsen
_____

16 mars 2007 Sid. 33(45)

§ 117
Förhandsbesked på fastigheten Hasslö 4:60
Utgår

16 mars 2007 Sid. 34(45)

§ 118
Förhandsbesked på fastigheten Hasslö 4:238 lott1
Utgår

16 mars 2007 Sid. 35(45)

Sökande
Akten

Bygg 4880/2006

§ 119
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Hasslö 4:238 lott 2
Handlingar: Ansökan (2006-11-17), ritning
Ansökan gäller nybyggnad av ett fritidshus i 1 ½ plan på fastigheten Hasslö 4:238 lotten
2 som har en area på ca 1500 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.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kapitel 4. Enligt MB 4
kap 4 § ligger platsen inom det kust- och skärgårdsområde där fritidshus endast får
tillkomma som kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper. Platsen utgörs av ett
naturområde med tät busk- och trädvegetation. Platsen ligger i anslutning till befintlig
samlad bebyggelse och inom verksamhetsområdet för det kommunala VA-nätet. I
fastighetens norra del finns det kommunala huvudledningar för vatten och avlopp. På
grannfastigheten i söder, Hasslö 4:68, har E.ON en nätstation som innehåller bla. en
transformator. Berörda grannar, E.ON samt Tekniska förvaltningens VA-avdelning har
getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Svarstiden gick ut 2007-02-12.
Fastighetsägaren till Hasslö 8:153 har yttrat sig och hon önskar att det blir ett 1-planhus
istället för ett 1 ½-planshus. Hon vill också att huset skall ha träpanel och inte puts och
påpekar att det är viktigt att utfarten kommer rätt. E.ON har yttrat sig och påpekar att
enligt starkströmsföreskrifterna får inte brännbar byggnad eller brännbart upplag uppföras
närmare än 5 meter från transformatorbyggnaden. Tekniska förvaltningens VA-avdelning
har yttrat sig och påpekar att ett område som är 5 meter brett längs ledningssträckan inte
får bebyggas. Platsen 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. Den tilltänkta byggnationen kan ses som en komplettering till
en befintlig bebyggelsegrupp och ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig
komplettering. I samband med byggnation måste hänsyn tas till de huvudledningar för
vatten och avlopp som finns på fastigheten. Antingen får ledningarna läggas om och en
sådan omläggning får bekostas av exploatören. Om ledningarna inte flyttas måste
placering och utformning av byggnad/byggnader ske med hänsyn till att ett 5 meter brett
område längs ledningssträckan inte får bebyggas. Byggnaden/byggnadernas placering
måste också ske med hänsyn till skyddsavstånd från nätstationen. När det gäller de
önskemål om utformning som ägaren till Hasslö 8:153 har så kommer de frågorna att
behandlas i samband med bygglovansökan.

16 mars 2007 Sid. 36(45)

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
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

16 mars 2007 Sid. 37(45)

Sökande
Akten

Bygg 158/2007

§ 120
Bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Sanda 2:21
Handlingar:
Ansökan (2007-01-15), ritning
Ansökan gäller nybyggnation av tre enbostadshus. I en bifogad planutredningsskiss visas
att ytterligare tre tomter avses styckas i anslutning till de nu sökta. Skissen visar också en
mer omfattande utbyggnad av bostadshus på en annan del av den långsmala fastigheten.
Detta saknar dock direkt anslutning till den husgrupp som denna ansökan avser. Under
förutsättning att det kommunala VA-nätet byggs ut, kan möjligheter finnas för viss
utbyggnad av bostäder i det aktuella området söder om Sanda. Den lämpliga
utformningen av ett sådant utbyggnadsområde måste dock studeras i ett större
sammanhang, vilket i ett första skede bör göras i form av en fördjupad översiktsplan för
Sandaområdet eller eventuellt för hela Sturkö. I denna fördjupning skulle den aktuella
platsen kunna ingå. Därefter bör de bebyggelseområden som då bedöms vara lämpliga bli
föremål för detaljplaneläggning. Den nu 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
angränsande fastigheter. De avstyckningar som föreslås utgör sammantaget ny
sammanhållen bebyggelse, och 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,
vilket i detta fall bör föregås av en fördjupad översiktsplan. Ovanstående har tidigare
diskuterats och tydliggjorts för sökanden, såväl ifrån planavdelningen som från
bygglovavdelningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslår ansökan, med hänvisning till vad som sägs i plan- och bygglagen kap 5 om
kravet på detaljplaneläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

16 mars 2007 Sid. 38(45)

Sökande
Akten

Bygg 2883/2006

§ 121
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 10:7
Handlingar: Ansökan (2006-07-13), situationsplan, reviderad situationsplan (2007-01-02)
Ansökan gäller uppförande av ett enklare fritidshus på ca 40 kvm utan el, vatten och
avlopp. 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.
Sökanden har i ansökan angett att varken el, vatten eller avlopp skall finnas i huset.
Sökanden har senare ändrat sig och har för avsikt att installera en mulltoalett men inget
vatten. Eftersom det i framtiden kan uppkomma önskemål om att installera vatten och
avlopp har Miljöavdelningen undersökt möjligheterna att ordna det. Miljöavdelningen har
bedömt att en avloppsanläggning går att anordna tillsammans med befintligt bostadshus
på fastigheten Senoren 10:7. Intyg från fastighetsägaren om att gemensamt ordna avlopp
om/när den frågan uppkommer är inlämnat till Samhällsbyggnadsförvaltningen. För att
säkerställa detta skall ett officialservitut, avtalsservitut eller en gemensamhetsanläggning
bildas i samband med att avstyckning för tomten sker. Platsen ligger inom område som är
av riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 kap 6 § samt inom riksintresse för kustzonen
enligt MB 4 kap 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 MB 4
kap 4 §. Enligt den fördjupade översiktsplanen för skärgården antagen i december 1999
bör ny bebyggelse på östra Senoren ske i form av varsamma kompletteringar av befintliga
bybildningar i Östernäs och Torp. Enligt karta i översiktsplanen är den bybildning som
fastigheten anses tillhöra utpekad som en lämplig plats.
Platsen utgörs av en gles blandskog med lövträd. Platsen ligger i direkt anslutning till
befintlig bebyggelse emellan två bostadshus. Byggnationens bedöms inte påtagligt skada
natur- eller kulturvärdena på platsen eller några andra allmänna intressen. Den tilltänkta
byggnationen bedöms vara en komplettering till en befintlig bebyggelsegrupp och infart
kan anordnas från befintlig väg. Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig
komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.

16 mars 2007 Sid. 39(45)

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 färg- och
materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att om anordnande av avloppsanläggning skall ske i framtiden, skall det ske tillsammans
med bostadshuset på Senoren 10:7
att officialservitut, avtalsservitut eller gemensamhetsanläggning, för gemensamt avlopp
fastigheten Senoren 10:7, skall bildas i samband med att avstyckning sker
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

16 mars 2007 Sid. 40(45)

Fastighetsägare
Akten

Bygg 619/2006

§122
Olovlig rivning av enbostadshus på fastigheten Svea 5
Rivningslov för befintligt uthus samt bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad
samt tillbyggnad av enbostadshus beviljades 2006-04-11(delegationsbeslut § 303,
diarienummer 619/06).
Fastighetsägaren rev 2006-06-07 bostadshuset utan varken rivningslov eller
rivningsanmälan. Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktades av närboende som ställde
sig undrande till rivningen. Vid besök på platsen kunde konstateras att förutom uthuset
som hade rivningslov hade även bostadshuset rivits. Ett extra samrådsmöte hölls 200606-09 där fastighetsägaren gav en muntlig förklaring till det inträffade. Byggnadsarbetena
stoppades och fastighetsägaren uppmanades att innan återuppförande av huset kunde ske
skulle bygglov sökas för nybyggnad. Bygglovansökan inkom 2006-08-24. Bostadshuset
var en av de karaktäristiska arbetarbostäderna på Björkholmen och hade ett högt
kulturhistoriskt värde.
När en åtgärd som kräver rivningslov har utförts utan lov skall, enligt PBL 10 kap 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. Eftersom byggnaden är riven är
undanröjande eller annan form av rättelse inte aktuellt.
Enligt PBL 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som
kräver rivningslov. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra
gånger den avgift som enligt taxa skulle ha betalts om lov till samma åtgärd hade
meddelats. Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst 500 kronor. Enligt PBL 10
kap 6 § skall särskild avgift tas ut om någon underlåter att göra en rivningsanmälan när
sådan anmälan skall göras. Den särskilda avgiften skall bestämmas till minst 200 och
högst 1000 kronor.
Enligt PBL 10 kap 7 § skall förutom byggnadsavgift även tilläggsavgift tas ut om
åtgärden innebär att en byggnad rivs. Tilläggsavgiften skall tas ut med ett belopp som
motsvarar 500 kronor för varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När
bruttoarean beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas.
Frågor om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av Miljö- och byggnadsnämnden.
Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän förvaltningsdomstol på talan av
byggnadsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § ta ut byggnadsavgift med 2960 kronor (4
x rivningslovavgiften 740 kronor) samt särskild avgift med 1000 kronor, av Curt-Olof
Sixten Friberg i egenskap av ägare till fastigheten Svea 5, samt att översända ärendet till
länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

16 mars 2007 Sid. 41(45)

Sökande
Akten

Bygg 3384/2006
§ 123
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och plank på fastigheten
Svea 5
Handlingar: Ansökan (2006-08-24), ritning
Den 11 april 2006-beviljades rivningslov för befintligt uthus samt bygglov för nybyggnad
av komplementbyggnad samt tillbyggnad av enbostadshus (delegationsbeslut § 303,
diarienummer 619/06). Fastighetsägaren rev 2006-06-07 bostadshuset utan varken
rivningslov eller rivningsanmälan. Den olovligt utförda rivningen hanteras i ett separat
beslut. Ansökan om nybyggnad av enbostadshus och plank inkom till
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2006-08-24. Ansökan avser återuppförande av det rivna
bostadshuset inklusive den tillbyggnad som bygglov har beviljats för. Dessutom gäller
ansökan uppförande av plank som ersätter tidigare plank. För fastigheten gäller en
stadsplan som fastställdes den 16 april 1920. Förslaget överensstämmer med gällande
detaljplan förutom att huset enligt stadsplanen skall uppföras i sten. Detta utgör en
avvikelse från detaljplanen, men får anses vara en mindre avvikelse som är förenlig med
planens syfte.
Berörda grannar på fastigheterna Svea 4, 13, 19 och 20 har getts möjlighet att yttra sig
över förslaget. Yttrande har inkommit från fastighetsägaren till Svea 4. Fastighetsägaren
vill att sökanden placerar huset på tomten så att byggnationen kan ske utan att fastigheten
Svea 4 behöver beträdas. Fastighetsägaren oroas också för hur rensning av hängrännor
skall gå till. Risk för att vattensamling i hängrännor vid mycket nederbörd hamnar på
Svea 4 påpekas också. Oro för hur byggandet skall gå till samt hur kontroller från Miljö
och byggnadsnämndens sida angående husplacering, brandskydd m.m. skall utföras
framförs också.
Sökanden har via advokatfirman Gärde och Nordlin besvarat yttrandet. De skriver att
eftersom taket på byggnaden på fastigheten Svea 5 har stuckit in några decimeter på
grannfastigheten sedan 1700-talet, och detta byggnadssätt även tillämpas på många andra
fastigheter på Björkholmen, bör detta byggnadssätt accepteras även vid den nu aktuella
byggnationen. När det gäller stuprör och hängrännor kommer dessa antingen ledas in på
fastigheten Svea 5 eller ut till Nordenskiöldsgatan och vidare till dagvattenbrunn. När det
gäller rensning av hängrännor kommer fastighetsägaren till Svea 5 att ansvara för detta
och utföra arbetet i samråd med fastighetsägaren till Svea 4. När det gäller själva
byggförfarandet kommer fastighetsägaren att följa de föreskrifter och riktlinjer som
samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar.
Enligt plan- och bygglagens 3 kap 2 § skall byggnader placeras och utformas så att de
eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat
sätt medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen. Att byggnaden placeras i
tomtgränsen och att ett par decimeter av takfoten sticker in på grannfastigheten är vanligt
förekommande på Björkholmen och är en del av byggnadstraditionen. Detta bedöms inte
innebära en betydande olägenhet för fastighetsägaren till Svea 4. Tillsamman med
Blekinge museum har krav tagits fram på utförandet samt vilka godkännanden som skall
göras innan byggnation påbörjas.

16 mars 2007 Sid. 42(45)

Gemensamt för uthuset, bostadshuset och planket
Panel: locklistpanel, stående, stående panel 1 tum x 6-7 tum (blandade bredder)
Färg på fasad och foder bestäms i samråd med bygglovarkitekten, fönster vita
Uthuset
Taket skall täckas med papp
Fönster: skall vara sidohängda utåtgående kopplade 1+1 glas, 2-luftsfönster med mittpost
och fast spröjs (4 rutor) och skall placeras i liv med fasad
Dörrarna skall vara av enklare karaktär tex. bräddörrar
Bostadshuset
Taket skall täckas med enkupigt lertegel
Skorstenen skall utföras i tegel med krön. Pga. tekniska egenskapskrav måste skorstenen
vara 1 m över taktäckningsmaterialet
Fönster skall placeras i liv med fasad
Fönster: skall vara sidohängda utåtgående kopplade 1+1 glas, 2-luftsfönster med mittpost
och fast spröjs (4 rutor) och skall placeras i liv med fasad
Dörrarna skall utföras enligt äldre modell
Planket
Dörren mot gatan skall vara en enkel bräddörr med stående eller liggande brädor
Krav på ytterligare redovisning och godkännande av bygglovarkitekten innan
byggnationen påbörjas
Redovisning och godkännande av dörrar till bostadshus, uthus samt plank
Redovisning och godkännande av fönster till bostadshus samt uthus
Godkännande av färg på fasad och foder
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medger mindre avvikelse från gällande detaljplan och beviljar bygglov 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 anslutning ska göras till kommunalt VA
att krav samt godkännanden enligt ovan följs
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

16 mars 2007 Sid. 43(45)

Sökande
Akten

Bygg 5255/2006

§ 124
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 3:41
Handlingar:

Ansökan (2006-12-18), 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. Vid bedömningen
gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kapitel 4. Enligt MB 4 kap 4 § ligger
platsen inom det kust- och skärgårdsområde där fritidshus endast får tillkomma som
kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper.På platsen gäller
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§.
Platsen utgörs av relativt snårig naturmark, och är allemansrättsligt tillgänglig. Terrängen
är blockig med relativt mycket berg i dagen och kan inte anses vara en naturlig plats för
byggnation. Förslaget utgör inte någon sådan komplettering av befintlig bebyggelsegrupp
som avses i MB 4 kap 4 §. Något särskilt skäl att medge bebyggelse inom
strandskyddsområdet och i strid mot vad som sägs i miljöbalken om lokalisering av
fritidsbebyggelse kan inte bedömas föreligga.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och bygglagens
kapitel 2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade
och vad som sägs i miljöbalken kapitel 4 om lokalisering av fritidshus i kust- och
skärgårdsområdet
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

16 mars 2007 Sid. 44(45)

§ 125
Informationer
Lars Linddal och Anette Johansson, länsstyrelsen, redogjorde för Biosfärsområde, vilket
är en del av UNESCO:s ”Man and the Bioshere program”, som arbetar globalt för att
förbättra relationen mellan människor och miljö. Biosfärområden är modellområden där
natur kan bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas. I dessa
områden kan man testa ny kunskap och metoder för hållbar utveckling.
Hans Juhlin redogjorde för samhällsbyggnadsförvaltningens personalnycketal för 2006.
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§ 126
Övriga frågor
Inga öviga frågor behandlades.
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 16 mars 2007
§ 139 Detaljplan Vedebylund 1:1 m fll, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 140 Ansökan om avloppsanläggning Skällenäs 28:22
§ 141 Ansökan om sluten tank på fastigheten Öljersjö 4:39
§ 142 Ansökan om sluten tank på fastigheten Öljersjö 4:41:
§ 143 Budgetuppföljning februari 2007
§ 144 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 145 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 146 Meddelanden
§ 147 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus på fastigheten Aspö 4:115 Utgår!
§ 148 Förhandsbesked för tillbyggnad på fastigheten Focken 10
§ 149 Förhandsbesked nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Fredriksdal 8:124
Utgår!
§ 150 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten
Färmanstorp 4:1.
§ 151 Olovligt uppsättande textilvepa på fastigheten Karlskrona 3:19 (Rosenholm).
Uttagande byggnadsavgift 8 800 kr samt föreläggande vite om 20 000 kr. Utgår!
§ 152 Ändrad användning till utbildningslokal på fastigheten Karlskrona 3:3, tillfällig
åtgärd
§ 153 Uppsättande av kontorspaviljong på fastigheten Karlskrona 4:17 (marinbasen),
tillfällig åtgärd.
§ 154 Olovligt uppförd inglasad altan fastigheten Saleboda 1:161, föreläggande vite på
20 000 kronor
§ 155 Förhandsbesked för nybyggnad av bastu på fastigheten Skavkulla 1:2
§ 156 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sturkö-Bredavik 64:2
§ 157 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus på fastigheten Tockatorp 15:38 lott 2
§ 158 Informationer
§ 159 Övriga frågor
§ 160 Detaljplan för Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län. Extra
ärende.
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden. Torsdagen den 12
april kl 08.30—11.17.
Beslutande ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (m)
Marcel Abedini (mp)
Magnus Johansson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Magnus Larsson ( c )
Bengt-Åke Persson (kd)
Eva Öman (s)
Magnus Lindoffsson (s)
Michael Ryge (s)
Ulla Ohlsson (s)
Per Björklund (sd)

Tjänstgörande ersättare

Gert Olsson

Övriga närvarande
Ersättare

Peter Glimvall (m)
Henrik Larsen (m)
Eva Röder (fp)
Gert Bengtsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)

Tjänstemän

Håkan Aronsson, nämndsekreterare
Bo Karlsson, miljöinspektör
Hans Juhlin, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovschef
Ola Swärd, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Johanna Olsson, projektanställd
Malin Eriksson, planarkitekt
Jelena Savic, praktikant
Anna Gustafsson, lantmäterimyndigheten

Utses att justera

Per Björklund

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre tisdagen den
17 april 2007. kl 16.00
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

……………………………………
Carl-Göran Svensson

Justerare

……………………………………
Per Björklund

Tillkännagivandet av justeringen har den 18 april 2007 anslagits på kommunens anslagstavla
betygar:

Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan 116/2006

§ 139
Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl (handelsträdgården m m)
Tekniska förvaltningen har ansökt om planläggning för äldreboende inom
Vedebylunds handelsträdgård.
Den nedlagda handelsträdgården utgör ett triangulärt område vars långsidor
begränsas av Lyckebyvägen och Riksvägen. Sydväst om korsningen
Lyckebyvägen/Riksvägen ligger lokaler som används av Lyckeby
bordtennisklubb
Befintlig vägkorsning utgör en ödsligt trafikdominerad miljö. Korsningen
medför svårutnyttjade kvartersformer. Lyckebyvägens utformning som
trafikled bör tonas ner för att inte inbjuda till höga hastigheter. Riksvägen bör
byggas om till det centrumstråk den varit för samhället. Möjligheterna till att
bygga om korsningen bör prövas. Härigenom kan två bostadsformer skapas
som båda har en ändamålsenlig form. Planområdet föreslås omfatta, utöver
handelsträdgården, även vägkorsning och kvartersmarken väster därom.
Kerstin Johansson föredrar ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till
detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl (handelsträdgården).
_____
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Sökande
Akten

Plan 2593/2006

§ 140
Ansökan om avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på
fastigheten Skällenäs 28:22
Fastighetsägaren till Skällenäs 28:22 ansöker om tillstånd för wc.
Fastigheten har idag tillstånd för BDT.
Fastigheten består till stor del av berg och avståndet till havet överstiger
inte 30 meter i någon punkt som skulle vara tänkbar för
avloppsvattenbehandling. Sökanden är emellertid villig att kompensera
detta genom att låta bygga en avloppsanläggning som innebär längre
gående reningssteg än vad en konventionell avloppsanläggning utgör. 1:a
steget i denna utgörs av en slamavskiljare med inbyggt fällningssteg för
fosfor. Vattnet pumpas därefter till en förstärkt infiltrationsanläggning,
varefter det som slutsteg passerar ett ca 15 m långt efterfiltreringssteg
innan det når havet. Enl. Samhällsbyggnadsförvaltningen är detta för en
enskild fastighet att beteckna som mycket långt gående rening.
Enligt Miljö- och byggnadsnämndens avloppspolicy skall inga nya
avloppsanläggningar tillåtas inom förtätade områden med mindre än att
sökanden samverkar med befintliga fastigheter. Detta görs för att minska
antalet enskilda avlopp inom förtätade och känsliga delar av vår skärgård.
På andra sidan Sturkövägen finns fastigheter för en ev. samverkan.
Området mellan sökanden och närbelägna fastigheter består emellertid av
berg och vidare måste Sturkövägen i så fall korsas, vilket förutom
omfattande sprängningsarbeten, kommer att innebära störning i trafiken.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att mot bakgrund av vad som ovan nämnds finns det skäl att göra avsteg
från nämndens VA-policy och beviljar därför avloppsanläggning på
fastigheten Skällenäs 28:22 i enlighet med sökandens förslag.
Bo Karlsson föredrar ärendet.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad!
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Sökande
Akten

MHA 1120/2007

§ 141
Ansökan om sluten tank på fastigheten Öljersjö 4:39
En ansökan till installation av sluten tank för allt spillvatten har inkommit
till samhällsbyggnadsförvaltningen. Den aktuella fastigheten ingår i en
sammanhållen grupp av huvudsakligen fritidshus belägna ca 1 km söder
om Barnens gård. För några år sedan gjordes ett försök att få till stånd en
gemensam avloppshantering baserad på minireningsverk, men projektet
kunde inte genomföras, p.g.a. att markägaren krävde så hög ersättning, för
ledningsdragning över dennes mark, att projektet inte kunde genomföras.
Inom området fanns endast möjlighet att via infiltration behandla
spillvatten från en fastighet och ägaren inkom sedermera med ansökan om
enskild avloppsanläggning, vilket beviljades. Övriga fastighetsägare vill nu
få ”fullständig” VA-standard och har därför ännu en gång försökt få
tillstånd av markägaren, dock utan framgång. Under förutsättning att man
tvingar sig fram via ledningsrätt, så skulle gruppen dock kunna anslutas till
kommunalt avloppsnät, antingen via Barnens gård eller med ledning direkt
mot Lösen. Ledningsrätt är ett juridiskt instrument, som dock kan
överklagas och därmed dra ut på tiden.
Sökanden har vid telefonkontakter i ärendet förklarat att han dock inte är
beredd att fullfölja en ledningsrättsprocess och önskar i stället få tillstånd
till sluten tank för allt avloppsvatten. Att koppla allt spillvatten på en sluten
tank kan bli mycket dyrt med hänsyn till att tömning måste ske ofta. Vid en
normalt nyttjande baserat på 4 personer x 150 liter/dygn, kan det med en
6m3 tank innebära en tömning per var 10.e dag, till en kostnad av ca 1500
kr. Sökanden menar att fritidshusen endast nyttjas under en kort period
under sommarhalvåret och därför inte behöver bli så kostsamt. Ser man
frågan i ett större perspektiv och beaktar miljöaspekten, d.v.s. den
belastning på våra vägar och de utsläpp som följer av kraftigt ökade
slamtransporter, är lösningen med sluten tank inte långsiktigt hållbar och
bryter därmed mot de nationella miljömålen. Enligt
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan sökanden inte åberopa VA-policyn,
eftersom fastigheten dels nyttjas för fritidsboende och dels därför att det är
teknisk möjligt att ansluta till det kommunala nätet. Utöver kommunal
anslutning, finns dessutom godtagbara ekologiska toalettalternativ för att
lösa VA-frågan. Allmänt när det gäller slutna avloppssystem så har
Karlskrona kommun under de senaste 25 åren haft en restriktiv hållning till
dessa. Detta dels p.g.a. att slammets koncentration av svavelväte kan
innebära störning av den biologiska processen i mindre reningsverk och
dels för att hämtningen innebär ökat transportarbete och därmed ökade
utsläpp från trafiken. Tillstånd till slutna tankar i förtätade områden innebär
dessutom att det blir svårare att verka för gemensamma eller ekologiska
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avloppslösningar, till vilka sluten tank definitivt inte kan hänföras. Så länge
Karlskrona kommun dessutom inte har system för att återföra avloppsslam
i kretsloppet, bör slutna tankar över huvud taget inte tillåtas, annat än i
yttersta undantagsfall och endast i enlighet med avloppspolicyn.
Bo Karlsson föredrar ärendet.
Yrkanden
Magnus Johansson (s) yrkar på bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag med följande tilläggsyrkande att rekommendera sökande att
kontakta Lösen/Fäjö VA-förening alternativt anslutning norrut vid Barnens
Gård.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Magnus
Johanssons (s) tilläggsyrkande och finner att nämndens beslutar att anta
Magnus Johanssons tilläggsyrkande.

Således beslutar miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som eget yttrande och
med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 9 § och i enlighet med intentionerna i
miljöbalken 1 kap. §1 samt miljöbalken 2 kapitlet. § 3 avslå ansökan om
sluten tank för såväl BDT-vatten som WC på fastigheten Öljersjö 4:39
att rekommendera sökanden att kontakt tas med Lösen/Fäjö VA- förening
för att koppla på till föreningens vatten- och avloppsledning, alternativt att
undersöka möjligheterna till att ansluta norrut vid Barnens Gård.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Sökande
Akten

MHA 1305/2007

§ 142
Ansökan om sluten tank på fastigheten Öljersjö 4:41
En ansökan till installation av sluten tank för allt spillvatten har inkommit
till samhällsbyggnadsförvaltningen. Den aktuella fastigheten ingår i en
sammanhållen grupp av huvudsakligen fritidshus belägna ca 1 km söder
om Barnens gård. För några år sedan gjordes ett försök att få till stånd en
gemensam avloppshantering baserad på minireningsverk, men projektet
kunde inte genomföras, p.g.a. att markägaren krävde så hög ersättning, för
ledningsdragning över dennes mark, att projektet inte kunde genomföras.
Inom området fanns endast möjlighet att via infiltration behandla
spillvatten från en fastighet och ägaren inkom sedermera med ansökan om
enskild avloppsanläggning, vilket beviljades. Övriga fastighetsägare vill nu
få ”fullständig” VA-standard och har därför ännu en gång försökt få
tillstånd av markägaren, dock utan framgång. Under förutsättning att man
tvingar sig fram via ledningsrätt, så skulle gruppen dock kunna anslutas till
kommunalt avloppsnät, antingen via Barnens gård eller med ledning direkt
mot Lösen. Ledningsrätt är ett juridiskt instrument, som dock kan
överklagas och därmed dra ut på tiden.
Sökanden har vid telefonkontakter i ärendet förklarat att han dock inte är
beredd att fullfölja en ledningsrättsprocess och önskar i stället få tillstånd
till sluten tank för allt avloppsvatten. Att koppla allt spillvatten på en sluten
tank kan bli mycket dyrt med hänsyn till att tömning måste ske ofta. Vid en
normalt nyttjande baserat på 4 personer x 150 liter/dygn, kan det med en
6m3 tank innebära en tömning per var 10.e dag, till en kostnad av ca 1500
kr. Sökanden menar att fritidshusen endast nyttjas under en kort period
under sommarhalvåret och därför inte behöver bli så kostsamt. Ser man
frågan i ett större perspektiv och beaktar miljöaspekten, d.v.s. den
belastning på våra vägar och de utsläpp som följer av kraftigt ökade
slamtransporter, är lösningen med sluten tank inte långsiktigt hållbar och
bryter därmed mot de nationella miljömålen. Enligt
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan sökanden inte åberopa VA-policyn,
eftersom fastigheten dels nyttjas för fritidsboende och dels därför att det är
teknisk möjligt att ansluta till det kommunala nätet. Utöver kommunal
anslutning, finns dessutom godtagbara ekologiska toalettalternativ för att
lösa VA-frågan. Allmänt när det gäller slutna avloppssystem så har
Karlskrona kommun under de senaste 25 åren haft en restriktiv hållning till
dessa. Detta dels p.g.a. att slammets koncentration av svavelväte kan
innebära störning av den biologiska processen i mindre reningsverk och
dels för att hämtningen innebär ökat transportarbete och därmed ökade
utsläpp från trafiken. Tillstånd till slutna tankar i förtätade områden innebär
dessutom att det blir svårare att verka för gemensamma eller ekologiska
avloppslösningar, till vilka sluten tank definitivt inte kan hänföras. Så länge
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Karlskrona kommun dessutom inte har system för att återföra avloppsslam
i kretsloppet, bör slutna tankar över huvud taget inte tillåtas, annat än i
yttersta undantagsfall och endast i enlighet med avloppspolicyn.
Bo Karlsson föredrar ärendet.
Yrkanden
Magnus Johansson (s) yrkar på bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag med följande tilläggsyrkande att rekommendera sökande att
kontakta Lösen/Fäjö VA-förening alternativt anslutning norrut vid Barnens
Gård.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Magnus
Johanssons (s) tilläggsyrkande och finner att nämndens beslutar att anta
Magnus Johanssons tilläggsyrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som eget yttrande och
med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 9 § och i enlighet med intentionerna i
miljöbalken 1 kap. §1 samt miljöbalken 2 kapitlet. § 3 avslå ansökan om
sluten tank för såväl BDT-vatten som WC på fastigheten Öljersjö 4:39
att rekommendera sökanden att kontakt tas med Lösen/Fäjö VA- förening
för att koppla på till föreningens vatten- och avloppsledning, alternativt att
undersöka möjligheterna till att ansluta norrut vid Barnens Gård.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomerna

§ 143
Budgetuppföljning februari 2007
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens
verksamheter (totalt) inte beräknas visa någon avvikelse jämfört med
budget år 2007. Vad gäller bostadsanpassningsbidragen är två månaders
verksamhet alldeles för kort tid för prognostisera årsutfallet. De ärenden
som reglerats hitintills har inte varit exceptionellt kostnadskrävande. För
närvarande är kostnaden nära 500 000 lägre än en över året jämt fördelad
budget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen
_____
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§ 144
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Förteckning över fattade beslut se bilaga
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet
_____
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§ 145
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Förteckning över fattade beslut se bilaga
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet
_____
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§ 146
MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter)
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2007-04-12
1. Kommunstyrelsen, beslut 2007-02-06, § 43, Förslag till hantering av
anställningsstopp.
2. Tekniska nämnden, beslut 2007-02-27; § 18 Medborgarförslag:
Anordna hundrastgård på Trossö och Rosenholm.
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-02-22. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fur 1:62 i Karlskrona
kommun.
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-02-23. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut.
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-02-28. Ansökan om
tillstånd för upphörande av fritidshus på fastigheten Utlängan 1:32
Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-02-27. detaljplan för del av
Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand i Karlskrona kommun.
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-20. Underställt
delegationsbeslut om omedelbar omhändertagande av djur på
fastigheten Fabbemåla 1:5 i Ramdala i Karlskrona kommun samt
förbud att ha hand om och skaffa djur.
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-20. Beslut om
godkännande av Verksamhetsrapport gällande det lokala
naturvårdsprojektet ”Strövstigar i skärgården-delprojekt Inlängan”.
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-20. Beslut om
godkännande av Verksamhetsrapport gällande det lokala
naturvårdsprojektet ”Strövstigar i skärgården-delprojekt Ungskär.
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-20. Beslut om
godkännande av Verksamhetsrapport gällande det lokala
naturvårdsprojektet ”Strövstigar i skärgården-delprojekt Långören.
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, Beslut 2007-03-20. Beslut om
godkännande av Verksamhetsrapport gällande det lokala
naturvårdsprojektet ”Strövstigar i skärgården-delprojekt Lyckåleden
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12. Länsstyrelsen i Blekinge, Beslut 2007-03-20. Beslut om godkännande
av Verksamhetsrapport gällande det lokala naturvårdsprojektet
”Strövstigar i skärgården-delprojekt Silletorpsån del 2.
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-20 Beslut om
godkännande av Verksamhetsrapport gällande det lokala
naturvårdsprojektet ”Strövstigar i skärgården-delprojekt Sutaremåla
ädellövskog och linbasta.
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-20 Beslut om
godkännande av Verksamhetsrapport gällande det lokala
naturvårdsprojektet Ådalen.
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-13. Överklagande av
kommunal nämnds beslut om omedelbart omhändertagande av
hundar på fastigheten Häljarum 1:2 i Karlskrona kommun.
16. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-14. Tillstånd av farligt
avfall samt annat avfall.
17. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-08. Beslut avseende
överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2006 att
anta detaljplan för del av Lyckeby 1:1 m fl (norra Ringö), Karlskrona
kommun, Blekinge län.
18. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-13. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för påbyggnad med
nytt yttertak, fastigheten Sorken 7 i Karlskrona kommun; nu fråga om
inhibition.
19. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-07. Medgivande till
nedgrävning av häst.
20. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-08. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för
sopsorteringsstation m m kv Hector i Karlskrona kommun.
21. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-07. Beslut avseende
överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13
september 2006, att anta detaljplan för fastigheten Kronärtskockan 4 i
Karlskrona kommun, Blekinge län.
22. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-02, Fråga om dispens
från förbudet att deponera organiskt avfall.
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23. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-02-28. Ansökan om
strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus på
fastigheten Uttorp 1:79 i Karlskrona kommun.
24. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-05, Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för
uppförande av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:27 i Karlskrona
kommun.
25. Länsrätten i Blekinge län. DOM 2007-02-26.
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om
bostadsanpassningsbidrag.
26. Länsrätten i Blekinge län. DOM 2007-02-28. Inhibition i ärende om
tillbyggnad enligt plan- och bygglagen av enbostadshus på
fastigheten Sjuhalla 1:31 i Karlskrona kommun.
27. Jordbruksverket. Beslut 2007-03-12. Angående ansökan om dispens
för använda kemiska bekämpningsmedel.
_____

12 april 2007 Sid. 16(32)

§ 147
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö
4:115
Utgår.
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Sökande
Akten

Bygg 4757/2006

§ 148
Förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Focken 10
Handlingar: Ansökan (2006-11-13), ritning
Fastigheten är belägen längst ut på norra delen av Hästö. Ansökan gäller att
få göra en tillbyggnad av ett befintligt bostadshus. Befintlig byggnad har en
byggnadsyta på ca 56 m2 och föreslagen tillbyggnad ca 27 m2.
Tillbyggnaden blir till något mindre än hälften belägen på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas, prickmark.
Detta utgör en avvikelse från detaljplanen. Då prickmarksområdet är
mycket brett och intrånget i förhållande till detta är litet, får förslaget anses
utgöra en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte. Berörd
granne har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Svarstiden går ut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för den föreslagna tillbyggnaden
_____
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.

12 april 2007 Sid. 18(32)

§ 149
Förhandsbesked nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten
Fredriksdal 8:124
Utgår.
_____
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Sökande
Akten

Bygg 4949/2006

§ 150
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Färmanstorp 4:1
Handlingar: Ansökan (2006-11-27), 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. Platsen är av hagmarkskaraktär,
och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Utfart till
befintlig väg finns, och avsikten är att anslutning till det kommunala VAnätet ska göras genom sökandens försorg. 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 färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
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
_____
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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§ 151
Olovligt uppsatt textilvepa på fastigheten Karlskrona 3:19 (Telenor
Arena)
Utgår.
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Sökande
Akten

Bygg 452/2007

§ 152
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning till utbildningslokaler
på fastigheten Karlskrona 3:3 (Rosenholm)
Handlingar: Ansökan (2007-02-02), ritning
Byggnaden ligger omedelbart öster om Arenavägen utanför detaljplanelagt
område, på mark som gränsar direkt till planområdet Rosenholm.
Platsen kommer att ingå i nästa etapp av detaljplaneläggningen av
Rosenholmsområdet. Det innebär att ett antal frågeställningar inom området
måste studeras i ett större sammanhang. Bland annat kan olika alternativ för
trafikföringen i området komma att påverka lämplig användning av
byggnaden. En användning enligt förslaget skulle kunna försvåra en
ändamålsenlig planläggning av området.
Detta gör att lämpligheten med det föreslagna ändamålet på platsen endast
kan avgöras med prövning genom detaljplaneläggning.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. En
revidering har därefter inkommit, så att ansökan nu gäller bygglov för
tillfällig åtgärd i tre år.Då markens lämplighet för ändamålet endast kan
avgöras med prövning genom detaljplaneläggning kan, enligt 8 kap 12 §
plan- och bygglagen (PBL), permanent bygglov inte beviljas. Enligt PBL 8
kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja bygglov
för tillfällig åtgärd. Något långsiktigt, permanent behov av att ha
skolverksamhet i denna byggnad kan inte anses föreligga, och åtgärden är lätt
att undanröja. Förutsättningarna för att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd får
därför anses vara uppfyllda. Utformning av bilangöring samt
markplaneringsritning för utevistelseområde har inte redovisats. Detta måste
göras och godkännas av samhällsbyggnadsförvaltningen senast i samband
med byggsamrådet. Det ljudkrav som inte får överskridas på skolans
utevistelsezon är 60 dBAI, vilket måste vara uppfyllt innan verksamheten får
starta. Detta kan innebära att åtgärder måste vidtas i anslutning till
skjutbanorna.

12 april 2007 Sid. 22(32)

Forts § 152
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tre år från
beslutsdatum varvid föreskrives,
att innan verksamheten får starta skall ljudkrav på skolans utevistelsezon
vara uppfyllt
att bilangöring och markplanering för utevistelseområde ska detaljredovisas
på situationsplan och godkännas av samhällsbyggnadsförvaltningen senast i
samband med byggsamrådet
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då åtgärderna
påbörjas och då de avslutats
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Sökande
Akten

Bygg 478/2007

§ 153
Bygglov och bygganmälan för uppsättande av kontorspaviljong
tillfällig åtgärd på fastigheten Karlskrona 4:17 (marinbasen)
Handlingar: Ansökan (2007-02-06), ritning
Marinbasen har för sin verksamhet fått ett tillfälligt behov av en
kontorsbyggnad på platsen. Den föreslagna byggnaden uppfyller inte
kraven på utformning enligt plan- och bygglagens 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 beviljar bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet till och med 200812-31 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
_____
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
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Fastighetsägare
Akten

Bygg 2889/2001

§ 154
Ang olovligt uppförd inglasad altan på fastigheten Saleboda 1:161
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2003-06-11 § 182 att vid ett vite av
20 000 kronor förelägga fastighetsägaren att riva en olovligt uppförd
inglasad altan. Detta överklagades först till länsstyrelsen och sedan till
länsrätten. Båda instanserna fastställde miljö- och byggnadsnämndens
beslut. Vid besök på platsen 2006-03-08 gjordes bedömningen att den
olovligt utförda byggnationen var undanröjd. Miljö- och byggnadsnämnden
beslöt 2006-04-12 § 140 att avskriva ärendet. Detta överklagades till
länsstyrelsen av ägaren till grannfastigheten Saleboda 1:165. Länsstyrelsen
upphävde beslutet och återvisade ärendet till miljö- och byggnadsnämnden
för handläggning i enlighet med länsrättens ovannämnda dom av den 13
december 2004, mål nr 971-03.
Detta innebär att fastighetsägaren åter ska föreläggas att mot ett vite av
20 000 kronor undanröja den olovligt utförda tillbyggnaden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till plan- och bygglagen 10 kapitel 1, 14 och 18 §§
förelägges fastighetsägaren till fastigheten Saleboda 1:161, vid ett vite av
20 000 kronor, att senast två månader efter delfåendet av detta beslut riva
den olovligt uppförda inglasade altanen. Det som kvarstår får utgöras av en
uteplats som omges av plank med högst 1.8 meter höjd över mark och som
är överbyggd av ett skärmtak på högst 12 kvadratmeter, där plank och
skärmtak sträcker sig högst 3 m ut från byggnadens fasad.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

Bygg 412/2007

§ 155
Förhandsbesked för nybyggnad av bastu på fastigheten Skavkulla 1:2
Handlingar: Ansökan (2007-01-30), ritning
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Bastun föreslås
placerad på en brygga, som enligt planen ligger på vattenområde inom
vilket endast må anläggas båt- och badbryggor samt anordning för
småbåtsslip. Bryggan har sitt landfäste på mark som enligt detaljplanen har
beteckningen allmän plats park.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning,
att den inte kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att förslaget strider
mot gällande detaljplan.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Sökande
Akten

Bygg 84/2007

§ 156
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Sturkö-Bredavik 64:2
Handlingar: Ansökan (2007-01-09), ritning
Ansökan gäller uppförande av ett enbostadshus på fastigheten SturköBredavik 64:2 som har en area av 1269 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. Vid bedömningen
gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap. Enligt MB 3
kap 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 naturvården enligt
MB 3 kap 6 § samt inom riksintresse för kustzonen enligt MB 4 kap 1 §.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast ske i dessa
områden om det inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Fastigheten ingår i ett värdefullt våtmarksområde bestående av en
våtmarksmosaik, dvs. många små våtmarker.
I Översiktsplan för Karlskrona kommun, fördjupning beträffande
skärgården, antagen av Kommunfullmäktige i dec 1999, anges tre
utvecklingsområden för bebyggelse på Sturkö, platsen ligger inte inom
något av de tre.
Enligt Plan- och bygglagen 2 kap 3 § skall bebyggelse lokaliseras till mark
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl a. de boendes och övrigas
hälsa samt jord-, berg- och vatten-förhållandena. Platsen utgörs av delvis
slybevuxen mark och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Marken
är väldigt fuktig och i den södra delen är det t.o.m. en vattenspegel. Marken
kan därför inte anses vara lämpad för byggnation.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut,
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forts § 156
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i planoch bygglagens kapitel 2 om att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet, till vad som sägs i plan- och bygglagens kapitel 3
om lämplighet med hänsyn till natur- och kulturförhållandena på platsen
samt till vad som sägs i miljöbalkens kapitel 3 om skydd av riksintressen.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Sökande
Akten

Bygg 32/2007

§ 157
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Tockatorp 15:38 lotten 2
Handlingar: Ansökan (2007-01-04), ritning
Ansökan gäller uppförande av ett enbostadshus på ca 165 kvm på fastigheten
Tockatorp 15:38 lotten 2, som har en area på ca 3000 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.
Fastigheten som avses bebyggas ligger till viss del inom område där
strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken (MB) 7 kap 16 § gäller,
byggnaden avses dock placeras utanför strandskyddat område. Platsen ligger
inom riksintresse för kustzonen enligt MB 4 kap 1 §. Fastigheten ingår i ett
värdefullt våtmarksområde bestående av en våtmarksmosaik dvs. många små
våtmarker. I Översiktsplan för Karlskrona kommun, fördjupning beträffande
skärgården, antagen av Kommunfullmäktige i dec 1999, anges tre
utvecklingsområden för bebyggelse på Sturkö, platsen ligger inte inom något
av de tre. Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i anslutning till befintlig
samlad bebyggelse och bedöms sakna allmänt intresse.
Miljöavdelningens bedömning:
Den aktuella fastigheten ligger i omedelbar anslutning till förtätad
bebyggelse på centrala Sturkö. Ett ev. byggnadstillstånd skulle innebära att
man nu börjar bygga ihop Sturkö-Bredavik med Sanda, utan att området
dessförinnan ansluts till kommunalt avlopp. Eftersom Sanda till stora delar är
anslutet till kommunalt reningsverk och att det nu dessutom finns intresse
från boende i området att få kommunalt VA inom Bredavik, bör ingen
nybyggnation baserad på enskilda avlopp tillåtas inom dessa förtätade delar
av Sturkö. Utöver dessa VA-planmässiga överväganden, så är området ur
geohydrologisk synpunkt dåligt lämpat för infiltration eller markbädd, något
som framgår tydligt av alla utsläpp som i dagsläget sker i vissa floddiken.
Tekniken med utsläpp i mark är ur miljösynpunkt väsentligt sämre än
behandling i ett höggradigt reningsverk. Detta innebär att en lokal
reningsanläggning inte skulle vara förenlig med miljöbalkens 2 kap §§ 3 och
4. Med hänvisning till detta bör ingen nybyggnation tillåtas inom det aktuella
området i avvaktan på att detta kan anslutas till kommunalt spillvattennät.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
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Forts § 157
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
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§ 158
Informationer
Förvaltningschef Hans Juhlin meddelar att ny planchef blir Ola Swärd.
Al Gores film ”En obehaglig sanning” skall visas för kommunens anställda.
Tid och plats meddelas senare.
_____
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§ 159
Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan 2593/2006

§ 160
Detaljplan för Karlskrona 6:50 m fl
En större varuhuskedja för diskussioner med Karlskrona Kommun om att
etablera sig på fastigheten Karlskrona 6:50 m fl. Företaget har under längre
tid för diskussioner med Karlskrona Kommun för att finna en lämplig plats
för etablering, men en lämplig tomt har varit svår att finna. Sedan en tid har
man studerat möjligheterna att etablera sig på fastigheten Karlskrona 6:50.
bygglovshandlingar är under framtagande men tomten är något för liten och
planavvikelser i både höjd och utbredning är att vänta.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att avvikelserna är av
sådant slag att de svårligen kan ses som mindre avvikelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen finner därför att det är lämpligt skyndsamt
justera detaljplanen.
Vidare har en gång- och cykelbana vid genomförandet fått en annan dragning
än den i gällande plan. I den nya planläggningen är det lämpligt att även
planförhållandena för denna justeras så att plan och verklighet blir
överensstämmande.
Planärendet bedöms av samhällsbyggnadsförvaltningen kunna drivas med
enkelt planförfarande och någon betydande miljöpåverkan bedöms inte
kunna förväntas.
Ola Swärd föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för Karlskrona 6:50 m fl,
att planarbetet inleds med enkelt förfarande och att planen inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan.
_____

16 maj 2007 Sid. 1(33)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 16 maj 2007
§ 177 Detaljplan för del av Bastasjö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 178 Detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län Utgår
§ 179 Detaljplan för del av Skavkulla 1:2 och Färmanstorp 4:1 Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 180 Föreläggande angående gödsellagring fastigheterna Älgagärdet 1:1 och fastigheten
Björkelycke 1:4
§ 181 Föreläggande om otillåten miljöverksamhet på fastigheten Häljarum 1:2
§ 182 Revidering av bilaga 1 till miljbalktaxan
§ 183 Budgetuppföljning mars 2007
§ 184 Inrättande av nybyggnadspris i Karlskrona kommun
§ 185 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 186 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 187 Meddelanden
§ 188 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus på fastigheten Aspö 4:115
§ 189 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö s:26
§ 190 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:42 lott 6
§ 191 Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fredriksdal 8:124 Utgår!
§ 192 Bygglov för ändrad användning på fastigheten Långasjö 1:17
§ 193 Rivning samt bygglov och anmälan för om- och nybyggnad av fritidshus
§ 194 Ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod på fastigheten Senoren 6:9
§ 195 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Senoren 12:6
§ 196 Förhandsbesked för nybyggnad av hästgård på fastigheten Skillinge 14:1 Utgår!
§ 197 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av pumphus tillfällig åtgärd på fastigheten
Torhamn 9:2
§ 198 Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Torhamn 9:2
§ 199 Informationer
§ 200 Övriga frågor
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden. Onsdagen den 16
maj kl 08.30—11.40.
Beslutande ordförande
1:e v ordf
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (m)
Marcel Abedini (mp)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Magnus Larsson ( c )
Bengt-Åke Persson (kd)
Eva Öman (s)
Magnus Lindoffsson (s)
Michael Ryge (s)
Per Björklund (sd)

Tjänstgörande ersättare

Morgan Mattsson (s)
Lotta Holgersson (s)
Gert Bengtsson (s)

Övriga närvarande
Ersättare

Peter Glimvall (m)
Henrik Larsen (m)
Eva Röder (fp)
Cecilia Åkesson ( c )
Sophia Bothorp (mp)
Veikko Pirkkalainen (s)

Tjänstemän

Håkan Aronsson, nämndsekreterare
Hans Juhlin, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovschef
Ola Swärd, planchef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Anna Gustafsson, lantmäterimyndigheten
Leif Larsson, bygglovsarkitekt

Utses att justera

Eva Öman

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre torsdagen den
24 maj 2007. kl 13.00
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

……………………………………
Carl-Göran Svensson

Justerare

……………………………………
Eva Öman

Tillkännagivandet av justeringen har den 24 maj 2007 anslagits på kommunens anslagstavla
betygar:

Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 177
Begäran om ändring av detaljplan för del av Bastasjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Tekniska förvaltningen har inkommit med en begäran om ändring av
planbestämmelserna för en del av detaljplanen för Bastasjö, laga kraftvunnen
2006-03-30. gällande plan är avsedd att tillåta en byggnation av friliggande
villor. Avsikten med ändringen är att inom en del av den senare
utbyggnadsetappen även möjliggöra en grupphusbebyggelse, då företaget
Kärnhem har visat ett intresse av att exploatera det aktuella området.
Eftersom området ligger i en senare etapp i utbyggnaden av Bastasjö bedöms
den eventuella negativa påverkan på kommunens tomtkö bli marginell.
Utbyggnaden av områdets infrastruktur kan komma att hanteras av Kärnhem.
Ola Swärdh föredrar ärendet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
ändring av detaljplan för del av Bastasjö
att planarbetet inleds med enkelt förfarande och att planen inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan
_____
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§ 178
Detaljplan för Fiskehamnen 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Utgår.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan 414/2007

§ 179
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2 och Färmanstorp 4:1 Karlskrona
kommun, Blekinge län
Ansökan har inkommit om planläggning för 10-14 villatomter inom
fastigheterna Skavkulla 1:2 och Färmanstorp 4:1.
Miljö- och byggnadsnämnden har två gånger, 2002 och 2005, behandlat
ansökningar om planläggning av samma område som åter är aktuellt. Miljöoch byggnadsnämnden beslutade 2005-01-12 § 14 att en fördjupning för
Skavkullaområdet upprättas innan detaljplan för del av Färmanstorp 4:1 och
Skavkulla 1:2 påbörjas
Enligt Översiktsplan för 2002 för Karlskrona kommun ligger aktuellt område
inte inom utvecklingsområde för bebyggelse. Ett stort exploateringsområde i
Grönadal-Skillinge är under utbyggnad och här finns fortfarande lediga
tomter. Planområdet från 2003 i Skavkulla har ett par obebyggda tomter.
Framtida användnng av ett större område bör belysas i en översiktlig studie
innan detaljplan upprättas. Avsikten är att ett program för ny översiktsplan
för hela kommunen skall föreligga före årets slut. Uppdrag föreligger att
upprätta en fördjupning av översiktsplanen för kustområdet mellan
Karlskrona och Ronneby.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställan om detaljplaneläggning för del av Skavkulla 1:2 och
Färmanstorp 4:1 då framtida användning av ett större område bör belysas i en
översiktlig studie innan detaljplan upprättas.
_____
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Djurhållare på fastigheterna Älgagärdet 1:1 och Björkelycke 1:4
Akten

§ 180
Föreläggande angående gödsellagring på fastigheterna Älgagärdet 1: 1
och Björkelycke 1:4, Karlskrona kommun
Vid en inspektion i september 2004 uppdagades att det saknades
lagringsutrymme för gödsel. Djurhållaren uppgav då att leveransavtal fanns,
detta har dock inte uppvisats. Våren 2006 inkom en förfrågan om att få
sprida urin på snötäckt mark då fastighetens urinbrunn var full. Det
uppmärksammades då att urinbrunnen på den arrenderade fastigheten
Älgagärde 1:1 hade en kapacitet av drygt hälften av vad erfordras. På den
egna fastigheten saknas helt gödselplatta. Djurhållaren bedriver
mjölkproduktion med 24 mjölkkor på fastigheten Älgagärde 1:1. På den egna
fastigheten Björkelycke 1:4 hålls ungdjur, sinkor och kvigor. Vid en
förfrågan våren 2006 om dispens att sprida urin på snötäckt mark,
uppdagades att den befintliga urinbrunnen på fastigheten Älgagärde var för
liten för den djurhållning som hölls på fastigheten. Något gödselleveransavtal
som han tidigare anfört fanns, har inte uppvisats. Plattan som fanns på
fastigheten är tillräckligt stor men saknar vulst eller annat som gör att ev.
gödselvatten hålls kvar på plattan. På den egna fastigheten saknas helt
gödselplatta. Om det finns platta under djupströbäddar behövs ingen annan
lagringsyta under förutsättning att gödseln sprids när den tas ut. Tanken med
jordbruksverkets föreskrifter är inte att djupströgödsel läggs på stuka någon
längre tid vilket djurhållaren har informerats om. Längre tids stukalagring
kan vara acceptabelt under förutsättning att den läggs på tätt underlag,
exempelvis stenmjöl, som förhindrar avrinning. Djurhållaren har uppmanats
ett flertal gånger tidigare att se till att det finns erforderlig lagringsvolym
tillgänglig. Han har uppgett att han ska inkomma med ett avtal med någon
granne hos vilken han kunde nyttja dennes urinbrunn. Något kontrakt har
dock inte inkommit och inga andra åtgärder har vidtagits. Förordningen om
miljöhänsyn i jordbruket anger att det skall finnas lagringsvolym
motsvarande 8 månaders gödselproduktion. Lagringsutrymmet skall vara
utformat så det förhindrar avrinning eller läckage till omgivningen.
Miljöbalkens 2 kap 3 § anger att alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid besök i dec.
2006 flöt marken utanför gödselplattan av gödselvatten/nederbördsvatten.
Stukalagring medför mer eller mindre läckage beroende på ts-halt i gödseln.
Det verkar inte troligt att djurhållaren kommer att vidta åtgärder frivilligt
vilket han har getts mer än skälig tid för. Ärendet har kommunicerats
skriftligen. Inget yttrande har inkommit.

16 maj 2007 Sid. 8(33)

Forts § 180
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av miljöbalken 26 kap 9 § och med hänvisning till miljöbalken
2 kap 3 § och förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 6 och 7
§§ att förelägga xxxxx, såsom djurhållare på fastigheterna Älgagärde 1:1 och
Björkelycke 1:4,
att snarast och senast den 1 oktober 2007 med ett vite om 30 000 kr tillse att
det finns tätt lagringsutrymme för 8 månaders produktion för den gödsel som
produceras på fastigheten Älgagärdet 1:1. Lagringsutrymmena skall vara
utformade så de förhindrar avrinning eller läckage till omgivande mark.
att med ett vite om 20 000 kr tillse att all gödsel lagras på täta underlag som
förhindrar avrinning eller läckage till mark på fastigheten Björkelycke 1:4.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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xxxx
Akten

MMM 1780/2007
§ 181
Föreläggande om otillåten miljöverksamhet på fastigheten Häljarum
1:2, Karlskrona kommun
Efter en anmälan angående djurhållningen på rubricerad fastighet
uppdagades en mängd fordon av olika slag samt jordbruksmaskiner och
annat. Dessa stod uppställda lite varstans på fastigheten. De flesta av
fordonen var inte tömda på oljor och/eller andra vätskor. xxxx har sedan i
början av 1970-talet bedrivit maskinfirma och reservbilsdemontering på
fastigheten Häljarum 1:2. Vid besök i januari uppmärksammades, ett 100-tal
personbilar samt ett antal jordbruksmaskiner, några oljecisterner m.m. Dessa
var placerade över stora delar av fastigheten utan att åtgärder vidtagits för att
skydda mark och grundvatten. De flesta av fordonen var inte tappade på oljor
eller andra vätskor. Ett antal batterier var placerade lite varstans på marken.
Dessa innehöll syror, något batteri var spräckt och tomt. Det fanns
glassplitter från bilrutor m.m. xxxx anger att ingen slutskrotning har skett på
fastigheten. Fordonen skickas vidare till skrot eller säljs till privatpersoner.
Då bilarna inte är tömda på vätskor och miljöfarliga komponenter räknas de
enligt avfallsförordningen SFS 2001:1063 som farligt avfall. Lagring av
farligt avfall på mer än 10 000 kg skall anmälas som miljöfarlig verksamhet
till tillsynsmyndigheten. xxx, har i februari 2007, uppgett att han kommer att
upphöra med verksamheten och att fordonen skall vara borta senast 2007-0830. Flertalet av fordonen är anmälda till olika skrotningsföretag. Han menar
dock att han vill ha ett 15-tal bilar kvar. Då detta räknas som mellanlagring
av farligt avfall (om de inte är tömda) skall som tidigare nämnts detta
anmälas till nämnden. Samma krav som ställs på bilskrotningsföretag vad
gäller förvaring, tömning, lagring e.tc. kan, enligt naturvårdsverket, ställas på
privatpersoner som arbetar med demontering av fordon. Ärendet har
kommunicerats med xxxx. Yttrande har inkommit där bland annat följande
anges: xxxx menar att han bedriver handel med maskiner och fordon av olika
slag. Många av maskinerna är borta och de flesta av återstående bilar skall
vara borta inom en månad. Några av de andra maskinerna skall gå till skrot.
Han har till Samhällsbyggnadsförvaltningen ingett en mängd ”arrendeavtal”
med privatpersoner som han upplåter mark till för uppställning av fordon.
Enligt miljöbalken 2 kap 3 § är den som bedriver en verksamhet eller avser
att bedriva en verksamhet skyldig att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa
försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Några skyddsåtgärder har överhuvudtaget inte vidtagits. Nämnden
bedömer det som att verksamhetsutövaren tar hand om såväl det farliga
avfallet som det övriga avfall som uppkommit i verksamheten och som
förvaras på området Allt avfall behöver tas bort för att undanröja risken för
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skador eller olägenheter för människors hälsa och för miljön. I detta fall
gäller det främst risken för förorening av mark, yt- och grundvatten. Enligt
miljöbalken 15 kap 5a § skall den som innehar avfall se till att avfallet
hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Att en del av de
maskiner och fordon som är uppställda på fastigheten inte tillhör
fastighetsägaren undantar inte denne från ansvar för att skydda miljön. xxxx
har tidigare påtagit sig (år 1990) att fordonen skulle flyttas och att en plan
skulle iordningställas bakom uthusen på fastigheten där fordonen skulle
placeras. Detta har fortfarande inte skett. En markteknisk undersökning bör
göras för eventuell marksanering. Denna skall bekostas av
verksamhetsutövaren.
Yrkanden
Per Björklund (sd) yrkar på att samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans
med Lars Wass upprätta en handlingsplan för hur saneringen på fastigheten
skall gå till
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Per Björklunds
(sd) yrkande och finner att nämndens beslutar att anta förvaltningens förslag.
Reservationer
Per Björklund (sd) reservera sig till förmån för eget yrkande
Således beslutar miljö- och byggnadsnämndens
att med stöd av miljöbalken 26 kap 9 § och med hänvisning till miljöbalken
2 kap 3 § och 15 kap 5a § förelägga xxxxx xxx, 373 00 Jämjö
att med ett vite om 100 000 kr senast den 1 oktober 2007 tillse att från
fastigheten Häljarum 1:2 låta transportera bort och på lämpligt sätt
omhänderta det farliga avfall (fordon, batterier m.m) och allt övrigt avfall
(däck, skrot m.m) som finns på fastigheten
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 1476/2007

§ 182
Revidering av bilaga 1till miljöbalktaxan
Sedan senaste revideringen av miljöbalktaxan fastställdes av
kommunfullmäk tige 2004-12-16 § 177 har en del problem uppmärksammats
som gör att tillsynen inte kan bedrivas med full effektivitet.
På grund av otydligheter i taxan har det varit svårt att fakturera allt utfört
arbete. En del av det som egentligen skall avgiftsfinansieras har fått täckas
upp med skattemedel eller nedprioriterats.
Även efter revideringen uppnås ej full kostnadstäckning vilket medför att
effektiviteten fortsatt haltar.
Ambitionen är att öka användandet av fasta belopp hellre än timtaxa för att
öka förutsägbarheten i debitering och minska det administrativa arbetet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att samtliga objekt med årlig tillsynsavgift skall debiteras från och med
2007.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa den reviderade versionen av taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomerna

§ 183
Budgetuppföljning mars 2007
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler till miljö- och byggnadsnämnden
att nämndens verksamheter totalt sett inte visa några avvikelser jämfört med
budget 2007. Det finns en negativ obalans i miljöavdelningens verksamheter.
Avdelningen arbetar med förslag till taxeförändringar. Om dessa
taxeförändringar genomförs kommer det att leda till ökad intäktsnivå.
På grund av att intäktsnivån i bygglovshanteringen för närvarande är ovanligt
gynnsam har en reserv kunnat avsättas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 184
Inrättande av nybyggnadspris i Karlskrona kommun
På uppdrag av miljö- och byggnadsnämndens ordförande har
samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram för slag till inrättande av
nybyggnadspris i Karlskrona kommun. Priset skall uppmärksamma god
arkitektur och byggnadskonst.
Följande regler förslås gälla för nybyggnadspriset.
Alla byggnader skall komma ifråga. Byggnaden skall vara uppförd under de
senaste tre åren och valet av objekt skall variera.
Fastighetsägaren till byggnaden erhåller priset, som uppgår till 15 000
kronor, samt en minnesplatta att sätta upp på byggnaden på en allmänt synlig
plats.
Juryn för nybyggnadspriset består av miljö- och byggnadsnämndens
presidium samt stadsarkitekten. Nämndens ordförande leder juryn.
Nybyggnadspriset delas årligen ut vid nämndens sammanträde i maj månad.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att inrätta ett nybyggnadspris, samt
att anta regler för nybyggnadspriset i enlighet med förslaget.
_____
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§ 185
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Förteckning över fattade beslut se bilaga
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet
_____
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§ 186
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Förteckning över fattade beslut se bilaga
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet
_____
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§ 187

MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter)
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2007-05-16
1. Kommunfullmäktige, beslut 2007-03-29 § 36. Bokslutsdispositioner i
samband med bokslut för år 2006
2. Kommunstyrelsen, beslut 2007-03-13; § 51. Yttranden till
länsstyrelsen om vattenområden för användning av vattenskoter.
3. Kommunstyrelsen, beslut 2007-03-13.§ 55. Svar på regeringsremiss
angående Kommissionens Grönbok om en havspolitik för EU.
4. Kommunstyrelsen, beslut 2007-03-13.§ 57 Ansökan om
investeringstillstånd för planering av nytt stadsbibliotek.
5. Kommunstyrelsen, beslut 2007-03-13.§ 58 Avsiktsförklaring inom
trafiksäkerhetsområdet.
6. Kommunstyrelsen, beslut 2007-03-13.§ 49 Kommunala val.
7. Kommunstyrelsen, beslut 2007-03-13.§ 71. Svar på medborgarförslag
om vinterförvaring av husvagnar och båtar i gamla ishallen,
Klinteberga.
8. Kulturnämnden, beslut 2007-03-27. § 28 Ansökan om
byggnadsminnesförklaring, q- märkning, upprustning och ny
placering av landets äldsta pressbyråkiosk.
9. Revisionen 2007-04-16. FC 2006- Granskning av
klagomålshantering.
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-26. Tillstånd att uppföra
byggnad.
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, Beslut 2007-03-22. Angående ansökan
om förlängning av rivningstid avseende borttagande av
plattform/brygga på fastigheten Jämjö-Torp 1:22 i Karlskrona
kommun.
12. Länsstyrelsen i Blekinge, Beslut 2007-03-26. Angående ansökan om
strandskyddsdispens för brygga mm på fastigheten Ytterön 1:76 i
Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-27. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut ang. strandskyddsdispens för
nybyggnad av fastigheten Fur 1:21 i Karlskrona kommun.
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14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-26 Beslut enl 6 kap 5 §
miljöbalken avseende nätkoncession för linje ombyggnad av 50 kV
luftledning vid Hässlegården Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-29. Beslut om
godkännande av verksamhetsrapport gällande det lokala
naturvårdsprojektet ”Strövstigar i skärgården – delprojekt StenshamnUtlängan.”
16. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-03-29. Beslut om
godkännande av Verksamhetsrapport gällande det lokala
naturvårdsprojektet ”Strövstigar i skärgården – delprojekt Marbäck,
Utlängan i Karlskrona kommun.
17. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-04-10. Tillstånd enl
miljöbalken.
18. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-04-10. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut om uppförande av
transformatorstation på fastigheten Aspö 4:243 i Karlskrona
kommun.
19. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-04-12. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut angående bygglov
för tillbyggnad av enbostadshus m m på fastigheten Sjuhalla 1:31 i
Karlskrona kommun.
20. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-04-13. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad
med inglasade balkonger på flerbostadshus på fastigheten Palander 21
i Karlskrona kommun.
21. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-04-10. Dispens m m från
föreskrifter för naturreservat Gröngölsmåla för åtgärder mot
spridning av granbarkborre.
22. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-04-12. Anmälan enligt 34 §
punkt 1 avfallsförordningen.
23. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-04-16. Beslut om
godkännande av slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet
”Natur- och kulturmiljön längs den enskilda vägen K 14”
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24. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-04-16. Ansökan om
strandskyddispens för nybyggnad av enbostadshus med garage på
fastigheten Hålan 62:6 Karlskrona kommun.
25. Länsrätten i Blekinge län. Dom 2007-04-10. Bygglov enl plan- och
bygglagen (1987:10), PBL, avseende nybyggnad av hotell på
fastigheten Axel 1 i Karlskrona kommun Karlskrona kommun.
26. Länsrätten i Blekinge län, Dom 2007-04-10.
Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m m.
27. Länsrätten i Blekinge län, Dom 2007-04-19. Förhandsbesked enligt
8 kap. 34 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL.
28. Länsrätten i Blekinge län, Dom 2007-04-19.
Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m m.
29. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut 2007-04-11.
Strandskyddsdispens för utförande av en BDT – avloppsanläggning
för bad, dusch och tvätt på fastigheten Ungskär 1:8 i Karlskrona
kommun.
30. Länsrätten i Blekinge län, Dom 2007-04-18. Omedelbart
omhändertagande av hund m m enligt djurskyddslagen (1988:534).
31. Växjö tingsrätt, miljödomstolen, slutligt beslut 2007-04-19. Tillstånd
enligt förordnande om skydd för landskapsbilden; nu fråga om
avskrivning.
32. Svea hovrätt, miljööverdomstolen beslut 2007-04-13. Föreläggande
ang. djurhållning nu fråga om prövningstillstånd.
33. Regeringsrätten, beslut 2007-03-29. Föreläggande enligt plan- och
bygglagen; fråga om prövningstillstånd.
34. Regeringen, beslut 2007-03-15. Ansökan om tillstånd enl lagen
(1966:314) om kontinentalsocken att utförska havsbotten dels på
södra Midsjöbanken dels i Östersjön mellan Södra Midsjöbanken och
svensk kust.
35. Regeringen, beslut 2007-03-29. Överklagande i fråga om upphävande
av förordnanden till skydd för landskapsbilden Karlskrona kommun.
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36. Uppförande av skåp för deponikärl på Kronostallet (byggnad 901),
Sydkustens örlogsbas, Karlskrona kommun, Blekinge län.
37. Lantmäteriet, beslut 2007-03-20. Tätortsnamn vid
tätortavgränsningen 2005.
38. Sveriges kommuner och landsting. Förordning om lägenhetsregister
(SFS 2007:108) – anstånd med fastställande av vissa typer av
belägenhetsadresser.

16 maj 2007 Sid. 20(33)

Sökande
Akten

Bygg 4890/2007
§ 188
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Aspö 4:115
Handlingar: Ansökan (2006-11-23), ritning
Ansökan gäller uppförande av ett ca 160 kvm stort enbostadshus på
fastigheten Aspö 4:115 som har en area av 2112 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. Den föreslagna
byggnadsplatsen utgörs av tätt orörd naturmark som är allemansrättsligt
tillgänglig. Det är ca 150, 350, 325 respektive 250 meter till närmsta
bostadshus. Infart till tomten saknas och det är ca 500 meter till närmsta
befintliga väg. Platsen är belägen utanför verksamhetsområdet för
kommunalt VA och det är ca 275 meter till närmsta kommunala VA-ledning.
Den föreslagna byggnadsplatsen ingår i ett större, opåverkat naturområde där
det får bedömas vara av betydelse att allmänhetens möjlighet att ströva fritt
inte begränsas, och där områdets karaktär av obebyggd naturmark bör
bevaras. Med tanke på naturvärdena och betydelsen som strövområde kan ett
enbostadshus mitt ute i orörd naturmark inte anses vara en lämplig
komplettering. Eventuell ny bebyggelse i området bör inte komma till på
annat sätt, än genom kompletteringar i direkt anslutning till befintliga
bebyggelsegrupper. Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslag till
beslut.
Yrkanden
Per Björklund (sd) yrkat på positivt förhandsbesked
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag på negativt
förhandsbesked mot Per Björklunds (sd) yrkande och finner att nämndens
beslutar att anta förvaltningens förslag på avslag på ansökan.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
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 och vad som sägs i plan- och bygglagens kapitel
3 om lämplighet med hänsyn till naturförhållandena på platsen.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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§ 189
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö S:26
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att genom sitt arbetsutskott företa syn
på platsen.
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Sökande
Akten

Bygg 263/2007

§ 190
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Aspö 5:42 lott 6
Handlingar: Ansökan (2007-01-23), 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. Platsen ligger inom område som
enligt 4 kap miljöbalken (MB) i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till
de natur- och kulturvärden som finns i området. På platsen gäller
strandskyddsförordnande enligt MB 7 kap 13, 14 och 16 §§. Den föreslagna
byggnadsplatsen ingår i ett strandnära område som utgörs av relativt glest
bevuxen naturmark med mycket berg i dagen. Området är väl tillgängligt för
allmänheten för att vandra längs stranden eller ner till havet. Det får bedömas
vara av vikt att naturområdet i sin helhet även fortsättningsvis behålls orört,
och att allmänhetens tillträde till strandområdet inte begränsas. Den
föreslagna platsen bedöms inte vara lämpad för bostadsbebyggelse.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att miljö- och byggnadsnämnden lämnar negativt förhandsbesked med
hänvisning till vad som sägs i plan- och bygglagens kapitel 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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§ 191
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Fredriksdal 8:124
Utgår
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Akten
Sökande

Bygg 5421/2006

§ 192
Bygglov för ändrad användning från vårdhem till kurs-/lägergård samt
förskola
Handlingar: Ansökan (2006-12-28), ritningar (2007-03-28)
Fastigheten Långasjö 1:17 har tidigare används som vårdhem. Ansökan
gäller att ändra användning. Anläggningen är tänkt att användas för kurser,
läger, konferenser, fester, vandrarhem odyl. Huvudbyggnaden skall dels
användas som kurs-/lägergård och dels som förskola. Förutom
huvudbyggnaden finns det ett antal mindre byggnader tex. garage, stall,
bostadshus, gäststugor m.m. De flesta av dem ligger på fastigheten men
några ligger utanför på fastigheten Långasjö 1:6. All öppen betes- och åkermark som ligger utanför fastighetsgränsen arrenderas av sökanden.I
huvudbyggnaden kommer det att bli en förskola på ca 130 kvm för ca 15
barn i den nordöstra delen. Förskolan kommer att ha en stängslad utelekplats
som delvis är under tak (f.d. carport). Övriga ytor i huvudbyggnaden (ca 670
kvm) utgörs av 11 sovrum med totalt 20 bäddar, allrum, matsal konferensrum, kök och diverse personal och ekonomiutrymmen. Köket kommer att
samutnyttjas av förskolan och övrig verksamhet. En av stugorna innehåller
två mindre lägenheter med tillsammans sju bäddar och den kommer att
användas för uthyrning (företrädelsevis veckouthyrning) Det finns även ett
äldre bostadshus som kommer att användas som bostad antingen för personal
eller för uthyrning. De övriga byggnaderna är ekonomibyggnader och
kommer användas som förråd odyl. På fastigheten finns två anlagda
parkeringsplatser med 15 respektive 8 bilplatser. Den stora parkeringsplatsen
ligger utanför fastighetsgränsen, på den arrenderade marken. Det finns även
en större carport med 5 parkeringsplatser för personal. Om ytterliggare
parkeringar skulle behövas finns det stora ytor inom fastigheten som lätta
kan omvandlas till parkeringsplatser. Huvudbyggnaden är idag ansluten till
en avloppsanläggning med tillstånd från 1981 med slamavskiljare och
infiltration. Anläggningen bör klara en belastning på åtminstone 20 personer.
Förskoleverksamheten kommer att ske på veckorna och övrig verksamhet på
helgerna vilket innebär att maxbelastningen aldrig borde överskrida 20
personer/dygn, vilket för närvarande gäller som villkor. Med hänvisning till
anläggningens ålder är reningsförmågan i infiltrationen sannolikt nedsatt och
slamavskiljarna sannolikt inte typgodkända. Detta innebär att sökanden inom
två år, vilket torde vara rimlig tid för att bedöma verksamhetens framtida
omfattning, skall se över avloppsanläggningen. Stugan med två lägenheter
har en avloppsanläggning med tillstånd från 1986, denna anläggning får
nyttjas tillsvidare. Det äldre bostadshusets avloppssituation är oklar och
något tillstånd för avloppsanläggning finns inte. Huset får inte tas i bruk
förrän en ny avloppsanläggning har godkänts av
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Berörda grannar på fastigheten Långasjö 1:6 har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan, inget yttrande har inkommit.
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ändrad användning med villkor:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas
och då det avslutas
att ett godkänt förslag till anordnande av avloppsanläggning för det äldre
bostadshuset ska föreligga innan det tas i bruk
_____
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
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Sökande
Akten

Bygg 1589/2007

§ 193
Rivning samt bygglov och anmälan för om- och nybyggnad av fritidshus
på fastigheten Olsäng 27:2
Handlingar: Ansökan, ritning och skrivelse
Fastigheten är belägen inom ett område där inga byggreglerade bestämmelser
gäller, utöver de generella i plan- och bygglagen och miljöbalkens 7 kap §13.
Vid granskning noterades att sökande avser att riva en större del av sitt
fritidshus då det är behäftat med vissa brister och ersätta den med en ny
fristående del (98 kvadratmeter) placerad 1,8 meter från den kvarvarande
delen. Vidare har det noterats att fastighetens area överstiger 3000
kvadratmeter varför miljö- och byggnadsnämnden ej har rätt att medge
strandskyddsdispens. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att
framställningen kan beviljas då man i princip endast ersätter en äldre dålig
byggnadskropp med en ny av ungerfär samma storlek, varför någon ny mark
ej tages i anspråk/privatiseras inom det strandskyddade området.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att Länsstyrelsens dispensbeslut avseende strandskyddet föreligger före
byggstart
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan skall ske till miljö- och byggnadsnämnden när byggnadsarbetena
påbörjas och 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
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Sökande
Akten

Bygg 4134/2006

§ 194
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod på fastigheten
Senoren 6:9
Handlingar: Ansökan (2006-10-18), ritning
Den aktuella platsen är belägen nordnordväst om Östernäs by.
Inom området gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL). I
PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur
allemansrättslig synpunkt. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i
miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. Fastigheten ligger inom
ett område som är av riksintresse för friluftslivet. På platsen gäller
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§.
Den föreslagna byggnadsplatsen för sjöboden ligger i närheten av en brygga
och i omedelbar anslutning till stranden, som är allemansrättsligt tillgänglig.
Det får bedömas vara av vikt att allmänhetens möjlighet att passera och
vistas vid stranden inte inskränks, vilket skulle bli fallet om den föreslagna
sjöboden kom till stånd. Den föreslagna byggnaden bedöms inte vara lämplig
på platsen, utan bör förläggas i anslutning till något av de bostadshus som
finns längre upp på fastigheten. Då en farbar väg leder ner till stranden kan
redskap och båtutrustning enkelt fraktas ner till bryggan. Sökanden har getts
möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslår ansökan med hänvisning till vad som sägs i plan- och bygglagens
kapitel 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

989/2007
§ 195
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage
på fastigheten Senoren 12:6
Handlingar: Ansökan (2007-02-23), ritning
Bygglov har tidigare beviljats på fastigheten, vilket inte har utnyttjats. Då
denna ansökan gäller en annan placering och hustyp, måste den även
behandlas som en ny lokaliseringsprövning. 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 utgörs av ett öppet, gräsbevuxet fält, 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. Detta ska ske antingen genom en
gemensam anläggning tillsammans med omgivande fastigheter, alternativt
med ett ekologiskt system baserat på Aquatron. 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 bevilja bygglov varvid föreskrives
att måttsatt situationsplan ska inlämnas och godkännas före byggstart
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
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas
och då det avslutats
_____
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
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§ 196
Förhandsbesked för nybyggnad av hästgård på fastigheten
Skillinge 14:1
Utgår
_____
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Sökande
Akten

Bygg 821/2007

§ 197
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av pumphus, tillfällig åtgärd
på fastigheten Torhamn 9:2
Handlingar:Ansökan (2007-02-14), ritning
Ansökan gäller pumphus/förråd på 12 m2. Byggnaden var uppförd innan
bygglovansökan inkom. Frågan om olovligt byggande behandlas i ett särskilt
ärende. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt
förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på en närliggande
avstyckning. Ett villkor var att kommunalt VA skulle dras fram till
avstyckningen, vilket också har gjorts. Bygglovansökan på denna
avstyckning har lämnats in, och är under handläggning.Den aktuella
byggnaden inrymmer bl a teknisk utrustning nödvändig för VAanslutningens funktion. Då bostadshuset på avstyckningen byggs, ska
utrustningen inrymmas på denna fastighet, enligt uppgift från sökanden.
Byggnadens placering kan inte anses uppfylla de allmänna
lämplighetskraven i 2 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL), varför permanent
bygglov inte kan lämnas. Enligt PBL 8 kap 14 § har miljö- och
byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd. En
förutsättning för detta är att det inte föreligger något långsiktigt, permanent
behov av åtgärden på platsen, samt att åtgärden är enkel att undanröja.
Förutsättningarna för att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd bedöms vara
uppfyllda för de ansökta åtgärderna. Inga grannar har bedömts vara berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i 3 år från
beslutsdatumet.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
På grund av jäv deltar ej Michael Ryge i beredning och beslut i detta ärende
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§ 198
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten
Torhamn 9:2
Utgår.
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§ 199
Informationer
Föredragningen av ”Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen” utgår
Magnus Larsson uppmanar nämnden att inkomma med förslag till kandidater
till miljöpriset.
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§ 200
Marcel Abedini tog upp frågan om hur utredningen av eventuell öppna
nämndsammanträden kommit. Förvaltningschefen meddelade att ärendet
kommer upp vid nämndens nästa möte.
Önskemål uppkom om att översiktskartor bifogas till handlingar

14 juni 2007 Sid. 1(54)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 juni 2007
§ 213 Beslut om öppet sammanträde under § 225 Miljöpriset 2007
§ 214 Detaljplan för ändring av del av Bastasjö Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 215 Detaljplan för delar av Karlskrona 6:50 m fl Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 216 Detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 217 Detaljplan för Fisktorget Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 218 Detaljplan Ingenjören 4 Campus Blå Port Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 219 Detaljplan för Jämjö 6:1 m fl Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 220 Detaljplan för del av Spandelstorp (Västra Gärde) Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 221 Läntmäteriärende avstyckning Grönadahl 14:20
§ 222 Yttrande ang uppförande av gruppstation Trollebodaområdet
§ 223 Ansökan om avloppsanläggning Skällenäs 28:40
§ 224 Inriktning på tillsyn/kontrollarbetet för miljö- djurskydds och matsäkerhetsarbetet
återstoden 2007
§ 225 Miljöpriset 2007
§ 226 Ang öppna sammanträden för miljö- och byggnadsnämnden
§ 227 Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2007
§ 228 Redovisning personalnyckeltal per 2007-03-31
§ 229 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 230 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 231 Meddelanden
§ 232 Förhandsbesked nybyggnad två fritidshus på fastigheten Aspö 4:196
§ 233 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö S:26
§ 234 Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Biskopsberg 1:28
§ 235 Olovligt byggande Borgmästaren 23
§ 236 Förhandsbesked ombyggnad stall till flerfamiljshus fastigheten Boåkra 12:1
§ 237 Olovligt byggande Dragsö 1:3
§ 238 Förhandsbesked nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Fredriksdal 8:124
§ 239 Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:33
§ 240 Olovligt byggande Fäderneslandet 8 Utgår!
§ 241 Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 5:181
§ 242 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:45
§ 243 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus fastigheten Kättilsmåla 1:59 Utgår!
§ 244 Bygglov och bygganmälan nybyggnad av dyktränings- forskningsanläggning på
fastigheten Karlskrona 4:17
§ 245 Bygglov och bygganmälan för anordnande av lerduveskjutebana Mörtenabben 1:3
§ 246 Bygglov för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Mörtenabben 1:8
§ 247 Förhandsbesked nybyggnad av fritidshus på fastigheten Saleboda 1:136
§ 248 Förhandsbesked nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Torhamn 9:2. Utgår!
§ 249 Förhandsbesked nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Äspenäs 7:3
§ 250 Informationer
§ 251 Övriga frågor
§ 252 Extra ärende Ansökan om dispens för enskilt avlopp på fastigheten Tjurkö 6:25
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden. Torsdagen den 14
juni kl 08.30—12.40.
Beslutande ordförande
1:e v ordf
2: vice
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (m)
Marcel Abedini (mp) (kl 09.50—12.40) Jäv §237
Magnus Johansson (s) (kl 10.50—12.40)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Magnus Larsson (c)
Eva Öman (s)
Katarina Möller (s)
Michael Ryge (s) (kl 09.10—12.40)
Ulla Ohlsson (s)
Per Björklund (sd)

Tjänstgörande ersättare

Henrik Larsen (m)
Peter Glimvall (m) ( kl 08.30—09.50)
Morgan Mattson (s)
Gert Olsson (s) (kl 08.30—10.50)
Veikko Pirkalainen (s) (kl 08.30—09.10)

Övriga närvarande
Ersättare

Peter Glimvall(m) (kl 09:50—12.40)
Eva Röder (fp) (kl 08.30—09.30)
Sophia Bothorp (mp) (kl 10.25—12.40)
Veikko Pirkkalainen (s) (kl 09.10—10.00)
Gert Olsson (s) (kl 10.50--12.40)

Tjänstemän

Håkan Aronsson, nämndsekreterare
Hans Juhlin, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovschef
Ola Swärd, planchef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Anna Gustafsson, lantmäterimyndigheten
Leif Larsson, bygglovsarkitekt
Johanna Olsson, planarkitekt
Malin Eriksson, planarkitekt
Anders Klar, kommunekolog

Utses att justera

Margareta Rodin

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre onsdagen den
20 juni 2007. kl 11.00
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

……………………………………
Carl-Göran Svensson

Justerare

……………………………………
Margareta Rodin

Tillkännagivandet av justeringen har den 20 juni 2007 anslagits på kommunens anslagstavla
betygar:

Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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§ 213
Beslut om öppet sammanträde under § 225, utdelning av miljöpriset
Enligt kommunallagens 6 kapitel 19a § kan en nämnd besluta om öppet
nämndsammanträde om alla lagkrav är uppfyllda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att sammanträdet under § 225, utdelning av miljöpriset 2007, skall vara
offentligt.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan 1975/2007

§ 214
Begäran om ändring av detaljplan för del av Bastasjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Tekniska förvaltningen har inkommit med en begäran om ändring av
planbestämmelserna för en del av detaljplanen för Bastasjö, laga kraftvunnen
2006-03-30. gällande plan är avsedd att tillåta en byggnation av friliggande
villor. Avsikten med ändringen är att inom en del av den senare
utbyggnadsetappen även möjliggöra en grupphusbebyggelse, då företaget
Kärnhem har visat ett intresse av att exploatera det aktuella området.
Eftersom området ligger i en senare etapp i utbyggnaden av Bastasjö bedöms
den eventuella negativa påverkan på kommunens tomtkö bli marginell.
Utbyggnaden av områdets infrastruktur kan komma att hanteras av Kärnhem.
Ändringen föreslås gälla att följande bestämmelser upphävs vid
grupphusbyggnation: Vad gäller nyttjandegrad är minsta tomtstorlek 900
kvm och minsta tomtbredd är 24 meter. Största byggnadsarea är 22 procent
av tomtarean, dock högst 240 kvm. Endast en huvudbyggnad för tomt får
finnasenbart vid uppförande av grupphusbebyggelse och innebär att
planbestämelserna e1 och e2, samt bestämmelser om huvudbyggnadens
placering i förhållande till tomtgräns, liksom placering av uthus/garage i
förhållande till gata och tomtgräns utgår. Vad gäller placering, utformning
och utförande skall huvudbyggnad placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
Uthus/garage ska placeras minst 6 meter från gata och minst 1 meter från
övrig tomtgräns. Byggnadshöjden får vara högst 3 meter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att förslag till ändring av detaljplan för del av Bastasjö, del av Avelsgärde
1:3 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län blir föremål för samråd.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

plan 2394/2007

§ 215
Detaljplan för Karlskrona 6:50 m fl Karlskrona kommun Blekinge län
En större varuhuskedja för diskussioner med Karlskrona Kommun om att
etablera sig på fastigheten Karlskrona 6:50 m fl. Företaget har under längre
tid för diskussioner med Karlskrona Kommun för att finna en lämplig plats
för etablering, men en lämplig tomt har varit svår att finna. Sedan en tid har
man studerat möjligheterna att etablera sig på fastigheten Karlskrona 6:50.
bygglovshandlingar är under framtagande men tomten är något för liten och
planavvikelser i både höjd och utbredning är att vänta.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att avvikelserna är av
sådant slag att de svårligen kan ses som mindre avvikelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen finner därför att det är lämpligt skyndsamt
justera detaljplanen.
Vidare har en gång- och cykelbana vid genomförandet fått en annan dragning
än den i gällande plan. I den nya planläggningen är det lämpligt att även
planförhållandena för denna justeras så att plan och verklighet blir
överensstämmande.
Planärendet bedöms av samhällsbyggnadsförvaltningen kunna drivas med
enkelt planförfarande och någon betydande miljöpåverkan bedöms inte
kunna förväntas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att förslag till ändring av detaljplan för Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län blir föremål för samråd.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan 2321/2006

§ 216
Detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl, Karlskona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl har varit föremål för samråd. Under
samrådstiden, från 12 januari 2007 till den 9 februari 2007, har
samrådshandlingarna varit tillgängliga på Karlskrona Kommun och
stadsbiblioteket samt på Karlskrona Kommun s webbplats. Samrådet har
annonserats i lokalpressen den 12 januari 2007. ett samrådsmöte har hållits
den 16 januari 20074. Samrådshandlingar har även varit utsända på remis till
myndigheter, företag och föreningar.
Revideringar av planförslaget består i: Att illustrationen till Saltö torg
ändrats, för att förbättra flexibiliteten har detaljplanen ändrats avseende
byggnadsdelen närmast Saltö torg. Området där byggnaden får uppföras i sju
våningar har utökats så att två trapphus kan nås upp till plan sju. Detaljplanen
kompletteras med en planbestämmelse att ljudnivån på gårdsterrasen får vara
högst 45 dB(A). Marken mellan planerad nybyggnad och gata får terrasseras
samt i begränsad omfattning byggas med skärmtak. Planområdet har utökats
så att det omfattar del av Utövägen i öster. Inom med P betecknat område får
utöver parkering även komplementutrymmen för bostäder, handel och kontor
inrymmas. Ytterligare några mindre ändringar har gjorts av planförslaget.
Yrkanden
Per Björklund (sd) och Marcel Abedini (mp) yrkar på avslag till förslaget om
att detaljplanen Fiskhamnen 3 m fl skall ställas ut för allmän granskning
Carl-Göran Svensson (m) och Magnus Johansson (s) yrkar på bifall till att
detaljplanen Fiskhamnen 3 m fl ställs ut för allmän granskning.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på Per Björklunds (sd) och Marcel Abedinis
(mp) yrkanden på avslag mot Carl-Göran Svensson (m) och Magnus
Johansson (s) yrkande på bifall och finner att miljö- och byggnadsnämnden
beslutar enligt Carl-Göran Svensson (m) och Magnus Johansson (s) yrkande.

14 juni 2007 Sid. 8(54)

Forts § 216
Reservationer
Per Björklund (sd) och Marcel Abedini (mp) reservera sig till förmån för eget
yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att detaljplanen för Fiskhamnen 3 m fl på Saltö, daterad 2007-05-16, ställs ut
för allmän granskning
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan 1545/2007

§ 217
Detaljplan för Fisktorget Karlskrona kommun Blekinge län
Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden har väckt frågan om planändring
för Fisktorget. Gehls stadsanalys bör vara grunden för utvecklingen av den
nya planen.
Målet med planen är att få en livfullare och intressantare miljö på Fisktorget.
Förbindelsen mellan centrum och torget bör förstärkas så att torget kommer
att uppfattas som en naturlig del av stadskärnan. Trafikledens utformning bör
ändras så att den inte delar torget. Verksamheterna i småbyggnaderna på
torget bör inrymmas i en permanent byggnad med hög kvalitet. Samtliga
byggnader bör ha en enhetlig utformning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplaneförslag för Fisktorget
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan 895/2005

§ 218
Detaljplan för Ingenjören 4 Campus Blå Port Karlskrona kommun
Blekinge län
Detaljplanen syftar till att skapa en attraktiv och varierande stads- och
boendemiljö. Avsikten är att använda området för bostäder samt
verksamheter som inte är störande för bostäderna eller omgivningen i övrigt.
Målet är att Blå Port omvandlas till en variationsrik och spännande stadsdel
med en blandning av verksamhet. Planes utformning avses ge möjlighet till
flexibel användning och utformning av området.
Efter samråd med länsstyrelsen framkom att det befarades att planen skulle
medföra betydande påverkan på miljö. Hälsa eller hushållning med mark,
vatten eller andra resurser varför en särskild miljökonsekvensbeskrivning har
upprättats. Främst är det bullersituationen som behöver utredas. Förslagets
förutsättningar och konsekvenser redovisas i Miljökonsekvensbeskrivning
Ingenjören m fl.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att förslag till detaljplan för Ingenjören 4 m fl blir föremål för samråd
att förslaget i enlighet med slutsatsen i miljökonsekvensbeskrivningen inte
bedöms medföra betydande miljöpåverkan
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan 3066/2005

§ 219
Detaljplan för Jämjö 6:1 mfl Karlskrona kommun Blekinge län
Detaljplanen för del av Jämjö 6:1 m fl har varit utställd på granskning under
tiden 26 mars – 20 april 2007. Kungörelsen om utställning har anslagits på
kommunens anslagstavla och införts i lokalpressen den 23 mars 2007.
Detaljplanen syftar till att skapa ett attraktivt område för boende och
förskola. Inom den norra delen av området planeras 15 privata tomter för
enbostadshus i 1- 1½ våning. Ambitionen är att seniorer i ett första skede
skall ges företräde till tomterna. Inom den södra delen av området planeras
en förskola på en drygt 5 200 kvadratmeter stor tomt. Förslaget har stöd i
kommunens översiktsplan från 2002 som anger förtätningsområde för
bostäder.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen för Jämjö 6:1 m fl
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Jämjö 6:1 mfl
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan 1719/2005

§ 220
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II)
Program för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II) har varit föremål för
samråd. Under samrådstiden som omfattat tiden fr o m den 16 maj t o m den
12 juni 2005 har samrådshandlingar varit tillgängliga på Karlskrona
Kommun samt på stadsbiblioteket.
Ändamålet med planförslaget är att medge uppförande av fyrtiosju småhus,
dels friliggande villor med garage sammanbygget med grannhuset och dels
parhus. Planförslaget medger också byggande av en förskola, alternativt
ytterligare parhus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att efter gjorda kompletteringar låta detaljplanen för del av Spandelstorp 5:4
(Västra Gärde II), Karlskrona kommun bli föremål för samråd
att planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan
_____
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Lantmäteriet
Akten

DIA 1402/2006

§ 221
Avstyckning av Grönadal 14:20
Handlingar: Ansökan (2006-01-23), ritning
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 3064 m2. Enligt
gällande detaljplan får tomter inte ges mindre yta än 2000 m2. Om särskilda
omständigheter föranleder det får ytan göras mindre, dock minst 1500 m2.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare beslut, 2006-06-14 § 233,
avstyrkt den föreslagna avstyckningen, med motiveringen att det inte finns
någon planmässig motivering till att det för den aktuella tomten finns några
särskilda omständigheter som motiverar att göra en delning enligt förslaget.
Sökanden har nu inkommit med en ny skrivelse med ett antal punkter som
åberopas som särskilda omständigheter. En av dessa punkter får anses vara
beaktansvärd. Här framhålls att området, som tillkom i början av 1950-talet,
har genomgått en strukturell karaktärsomvandling . Från att ha varit avsett
för rekreations- och fritidsändamål har området under början av 2000-talet
alltmer övergått till att vara ett område för permanentboende. Först då skedde
också en utbyggnad av vägnätet och det kommunala VA-nätet. Kravet på
2000 m2 tomtstorlek grundades av att fritidsboendet skulle kunna ge en
känsla av att vara beläget ute i orörd natur. Detta krav är inte lika starkt när
bebyggelsen i huvudsak består av permanentboende. Det förefaller sannolikt
att denna utveckling kommer att fortsätta, och att önskemålet att få dela
tomterna snarare blir regel än undantag, det vill säga önskemålet att få frångå
planens krav på 2000 m2 tomter blir vanligt. Det är emellertid inte lämpligt
att merparten av ärendena inom planområdet ska behöva behandlas som
undantag från en av planens grundläggande bestämmelser. Innan fler
avstyckningar mindre än 2000 m2 medges, bör därför detaljplanen ändras
vad gäller minsta tillåtna tomtstorlek, vilket lämpligen bör kombineras med
en bestämmelse om minsta tillåtna tomtbredd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avstyrka den föreslagna avstyckningen, men ställer sig positiv till att en
planändring görs som tillåter mindre tomter, vilket då får ske på sökandens
bekostnad.
_____
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Kommunstyrelsen
Miljödomstolen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

MMM 4069/2006

§ 222
Yttrande över ansökan om tillstånd till uppförande och drift av en
gruppstation för vindkraftverk i Trollebodaområdet m m Karlskrona
kommun, Blekinge län samt Torsås kommun, Kalmar län
Miljö- och byggnadsnämnden har fått kommunstyrelsens uppdrag att
formulera kommunens ståndpunkter på ansökan om vindkraftspark i
Trollebodaområdet. Miljödomstolen har den 8 maj 2007 överlämnat ansökan
om uppförande av gruppstation för vindkraft till bl a Karlskrona kommun för
yttrande senast den 2 juli. Ansökan avser en vindkraftpark med en effekt på
ca 150 MW med tillhörande kringutrustning och anläggningar i vatten och på
land. Ansökan omfattar även kabeldragningen. Ansökan baseras på 30 á 5
MW. Verken kommer att få en totalhöjd på 150 – 160 m. tornens höjd
kommer att bli mellan 80 och 90 meter. Sökanden vill dock inte binda sig vid
just 30 verk utan menar att utvecklingen går snabbt och vid
produktionssättning kan en annan teknik och storlek vara optimalt. I dag
finns 3,6 MW verk i kommersiell produktion vilket skulle motsvara att 42
verk för att komma upp i 150 MW. Sökanden har önskemål att tillståndet inte
begränsar vad avser antalet verk, verkens storlek, inbördes placering och
tekniska utformning. Sökanden hemställer därför att till såndet ges för den
maximala produktionen som kan åstadkommas inom den angivna arealen
under förutsättning att föreslagna villkor kan innehållas och miljöpåverkan
inte blir större än vad som redovisas i ansökan.
Karlskrona Kommun anser det mycket angeläget att alternativa förnyelsebara
energislag tas i bruk. Vindkraftverk är viktigt led i denna utveckling.
Karlskrona kommun anser vidare att följande frågor skall behandlas i ett
kontrollprogram för verksamheten; bullernivåer vid bostäder under de
meterorlogiskt minst gynnsamma tillfällena d v s då verken automatiskt skall
minska ljudnivå, vindkraftens påverkan på fladdermöss, vindkraftparkers
kumulativa effekter på flyttfågelstråken samt studie av ålens
riktningsförändring när de kommer i kontakt med kablarnas magnetfält och
hur detta påverka fisket.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka uppförandet och drivande av en vindkraftpark i
Trollebodaområdet under förutsättning att synpunkterna i detta yttrande
beaktas,
att föreslå att tillståndet från miljödomstolen ska ange ett maximalt antal
vindkraftverk,
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att yrkar att tillståndet tas i anspråk utan domen vunnit laga kraft,
att avstyrka yrkandet att inte tidsbegränsa verksamheten, den bör begränsas
till verkens tekniska livslängd,
att avstyrka yrkandet att tid för talan för oförutsedd skada skall vara 5 år, den
bör vara 10 år, samt
att i övrigt anta samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sitt eget
yttrande i ärendet.
_____
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Sökande
Akten

MHA 1792/2007

§ 223
Ansökan om avloppsanläggning på fastighet Skällenäs 28:40
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om
enskild avloppsanläggning för fastigheten Skällenäs 28:40.
Ansökan avser både WC- och BDT-vatten och fastigheten ligger
inom planlagt område. I planen från 1963 står det att ”byggnad av
sådant slag att, VC-anläggning erfordras får icke förekomma inom
området”, däremot kan BDT-avlopp godkännas inom respektive
tomt. Idag finns det ett antal fastigheter som har WC inkopplat och
som har fått tillstånd till detta. Däremot bör man ha i åtanke att
området från början inte var avsett för bebyggelse med anslutna
WC. De flesta anläggningarna i området har tillkommit under slutet
av 70-talet och början av 80-talet och är alltså mellan 20-30 år
gamla. Reningsförmågan i en anläggning med så hög ålder är
sannolikt nedsatt. Två fastigheter har tillstånd från 90-talet och den
senast godkända avloppsanläggningen är från 2001.
Tillståndsprövning för VA styrs sedan 2005 av VA-policyn som
säger att avloppsanläggningar inom tätbebyggda områden ska
minska, Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är dock att
området ska ses i sin helhet och att det borde tillkomma en samlad
avloppslösning för hela området. En samlad avloppslösning skulle
innebära att området VA-saneras och bättre teknik ihop med
provtagning av anläggningen skulle minska risken för
grundvattenpåverkan. Bättre teknik alternativt ekologiska lösningar
för enskilda avlopp innebär att miljömålet, Ingen övergödning
bättre tillgodoses.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta denna skrivelse som eget yttrande och med stöd av
miljöbalkens 26 kapitel. 9 §, samt med hänvisning till miljöbalkens
2 kapitel 1-3 §§ avslå ansökan om enskild avloppsanläggning med
ansluten vattentoalett för fastigheten Skällenäs 28:40.
_____
Bilaga. Hur man överklaga till länsstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 1638/2007

§ 224
Inriktning på tillsyns/kontrollarbetet för miljö- djurskydds-, och
matsäkerhetsarbetet under återstoden av 2007
Behovsutredningen som antogs av miljö- och byggnadsnämnden 2007-02-15
(§ 61) beräknar hur mycket resurser som skulle behövas för att fullt ut klara
av Miljö- och byggnadsnämndens ansvar som tillsyns- och
kontrollmyndighet. Vid knapphet av resurser måste en prioritering av
arbetsuppgifterna ske, och detta görs i det förslag till tillsyns/kontrollplan
som här föreligger.
Utredningen anger att för att bedriva en tillsynsverksamhet i enlighet med de
lagar och föreskrifter som reglerar nämndens arbete behövs 18,15 årsarbeten
som handläggare. Bemanningen på miljöavdelningen är 10,45 årsarbeten
inom den myndighetsanknutna verksamheten. Detta innebär att hårda
prioriteringar måste göras.
Inom matsäkerhetsområdet har det tillkommit en tjänst sedan
behovsutredningen antogs vilket gör att inom det området kan, när tjänsten är
besatt, verksamheten i stort sett bedrivas i önskvärd omfattning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta bilagda förslag till verksamhetsplan för miljö- djurskydds-, och
matsäkerhetsarbetet under återstoden av 2007
_____
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Pristagaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 225
Miljöpris 2007
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse miljöpristagare 2007.
Ordförande i miljöpriskommittén Magnus Larsson (c) redogör för
kommitténs motivering till att föreslå Göran Broman till pristagare av
Karlskrona Kommun s miljöpris 2007.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöpriskommitténs förslag tilldela Göran Broman 2007
års miljöpris.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 226
Ang öppna nämndsammanträden vid miljö- och byggnadsnämndens
sammanträden
Samhällsbyggnadsförvaltningen har av miljö- och byggnadsnämnden fått i
uppdrag att utreda frågan om öppna sammanträden för miljö- och
byggnadsnämnden. Det är mycket viktigt att medborgarna ges ökad insyn i
och information om den kommunala verksamheten. Medborgarnas
möjligheter till information och påverkan måste så långt det är möjligt
tillgodoses. Bestämmelserna om närvarorätt för utomstående regleras i
kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kapitel 19§ och 19 a §.
Av ovanstående paragrafer framgår att en nämnd får kalla en ledamot eller en
ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en
anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta
i överläggningarna men inte i besluten. En nämnds sammanträden skall
hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden
skall vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.
En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i
ärende som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter
som hos nämnden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen.
Av propositionen till kommunallagens 6 kapitel 19 a § (prop. 1993/94:188)
framgår att myndighetsutövningsärenden uttryckligen bör undantas från
offentlig hantering. Reglerna om handlingsoffentlighet utgör för dessa
ärenden en tillräcklig garanti för allmänhetens insyn. Det demokratiska
insynsintresset som åberopas som stöd för en större öppenhet i nämnderna
gör sig inte gällande på samma sätt vid nämndernas hantering av
myndighetsutövningsärenden som vid hanteringen av övergripande och
politiskt betingade frågor. Av propositionen framgår även följande
resonemang kring orsaken till att sammanträden skall vara stängda vid
ärenden rörande myndighetsutövning. Vid ett sammanträde förebringas
vanligen handlingar och lämnas en rad uppgifter muntligen. En del av de
handlingar som åberopas och en del av de muntliga uppgifter som lämnats
kan vara föremål för sekretess. Andra utgörs av eller ingår i interna
handlingar eller annat arbetsmaterial som enligt bestämmelserna i
tryckfrihetsförordningen inte skall betraktas som allmänna handlingar innan
de ärenden till vilka de tillhör har slutbehandlats i nämnden. Bestämmelserna
i tryckfrihetsförordningen om när handlingar som hör till ett ärende skall
anses upprättade har tillkommit bl a för att en myndighet bör ha rimligt
utrymme att själv bilda sig en uppfattning och ta ställning innan den måste
ställa de handlingar som återspegla övervägandena för allmänheten. Enligt
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propositionen finns det även andra ärenden som inte lämpar sig för hantering
vid offentliga nämndsammanträden. Det kan t ex vara ärenden som nämnden
bereder för avgörande av fullmäktige.
Utav Karlskrona Kommuns samarbetskommuner (Växjö, Kristianstad,
Kalmar och Halmstad) är det bara Växjö kommun som har öppna
sammanträden för byggnadsnämnden.
I Kalmar Kommun har samhällsbyggnadsnämnden tidigare haft öppna
nämndsmöten men upphört med detta på rekommendation av Sveriges
kommuner och landsting. I
Av vad som framkommit av kommunallagens bestämmelser, samt
förarbetena till lagen, om närvarorätt för utomstående anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att det ej är lämpligt att miljö och
byggnadsnämnden har öppna sammanträden. Miljö- och byggnadsnämndens
handhar i huvudsak ärenden som innebär myndighetsutövning och
lagstiftningen anger tydligt att vid ärenden som avser myndighetsutövning
får sammanträdena inte vara öppna. Informationer och liknande ärenden på
nämndens sammanträden kan däremot vara öppna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2213.07242

§ 227
Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2007-04-30
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna
upprätta delårsbokslut och lämna budgetuppföljningsrapport med prognos för
årets utfall per april månads utgång. Rapporterna har lämnats till
kommunledningsförvaltningen 2006-05-14.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning med resultatprognos per
2007-04-30 enligt bilagda handlingar
att uppdra åt förvaltningens verksamhetsansvariga att noga följa
intäktsutvecklingen
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2306/07(20)

§ 228
Redovisning personalnyckeltal per 2007-03-31
Redovisningen omfattar tiden 1/12—31/3 vardera åren 2007 – 2007 och är
uppdelad i värden totalt för förvaltningen och uppdelat på män och kvinnor.
Totalt ökade sjuktalen jämfört med första tertialet 2006. För kvinnor märks
en minskning jämfört med 2006. Männens sjuktal visar på en ökning för
samma period. Ökningen kan härledas till två fall av omfattande
långtidssjukskrivningar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av personalnyckeltal per 2007-03-31
_____
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§ 229
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Förteckning över fattade beslut se bilaga
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet
_____
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§ 230
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Förteckning över fattade beslut se bilaga
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet
_____
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§ 231
MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter)
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2007-06-14
1. Kommunstyrelsen, beslut 2007-04-10; § 81. Resultatförbättrande
utvecklingsprogram.
2. Kommunstyrelsen, beslut 2007-04-10.§ 100. Anställning av
ekonomichef Karlskrona Kommun.
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-05-09. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för
nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Aspö 24:1 i Karlskrona
kommun.
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, Beslut 2007-05-15. Ansökan om
strandskyddsdispens för uppförande av stuga på fastigheten
Karlskrona 6:16 inom Skönstaviks campingområde, Karlskrona
kommun.
5. Länsstyrelsen i Blekinge, Beslut 2007-05-15. Ansökan om
strandskyddsdipens för uppförande av en mindre stuga på Fastigheten
Karlskrona 6:16 inom Skönstaviks campingområde Karlskrona
kommun.
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-05-09. Ansökan om
strandskyddsdispens för ombyggnad av fritidshus på fastigheten
Olsäng 27:2 i Karlskrona kommun.
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-05-15 Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om tillstånd till sluten tank för
allt avloppsvatten på fastigheten Tjurkö 8:44 Karlskrona kommun.
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-05-09.
Strandskyddsdispens för ändrad användningsrätt av befintlig lada på
fastigheten Frändatorp 25:16 i Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-05-02. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om uttagande av
byggnadsavgift fastigheten Aspö 3:22 Karlskrona kommun.
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10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-04-27. Ansökan om
tillstånd att få sätta upp reklamskylt.
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-04-23. Beslut om
godkännande av slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturoch kultur kuststräckan Torhamn – Kristianopel.
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-04-23. Beslut om
godkännande av slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet
Sutaremåla gamla kvarnområde.
13. Åklagarkammaren i Karlskrona. Beslut. Förundersökning inleds
misstänkt djurplågeri
14. Länsrätten i Blekinge län, Dom 2007-05-16
Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m m.
15. Länsrätten i Blekinge län, Dom 2007-05-16. Tilläggsavgift enl 10 kap
(1987:10), PBL.
16. Kammarrätten i Jönköping, Dom 2007-04-26
Bostadsanpassningsbidrag enligt lag (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m m.
17. Skrivelse från Nätverket hållbar stadsutveckling. 2007-05-09.
_____
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Sökande
Akten

Bygg 1029/2007

§ 232
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten
Aspö 4:196
Handlingar: Ansökan (2007-02-27), ritning
Ansökan gäller att dela en bebyggd tomt, och på den obebyggda delen
uppföra två nya, likadana mindre fritidshus. På en och samma tomt är det
endast lämpligt att uppföra en huvudbyggnad med tillhörande
komplementbyggnader. Undantaget är att tomten har en sådan storlek och
byggnaderna en sådan placering att en delning är möjlig där vardera
huvudbyggnaden får en lämplig tomtplats. I detta fall är det inte möjligt att
dela den föreslagna avstyckningen ytterligare en gång, så att vartdera huset
får en tomt som är tillräckligt stor och som passar in i bebyggelsemönstret i
omgivningen. Den föreslagna avstyckningen bedöms inte vara lämplig att
bebygga med två fritidshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus,
med hänvisning till vad som sägs i plan- och bygglagens kapitel 2
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är
mest lämpade
_____
Bilaga. Hur man överklaga till länsstyrelsen
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Sökande
Fastighetsägare Aspö 31:2
Fastighetsägare Aspö 5:69
Fastighetsägare Aspö 5:122
Fastighetsägare Aspö 5:244
Fastighetsägare Aspö 5:278
Fastighetsägare Aspö 4:211
Fastighetsägare Aspö 4:287
Fastighetsägare Aspö 4:281
EON
Tekniska förvaltningen

Bygg 5221/2006

§ 233
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö S:26
Handlingar: Ansökan (2006-12-14), ritning.
Ansökan gäller uppförande av ett fritidshus på ca 100 kvm på fastigheten
Aspö S:26. Den samfällda fastigheten ägs idag till hälften av Karlskrona
kommun och till hälften av ägarna till fastigheten Aspö 4:281. Fastigheten
ska delas i fyra delar och avtal avseende uppdelningen är slutförda. En del
ska regleras till grannfastigheten Aspö 31:2, den delen använder den
fastigheten redan som tomt. En del vid stranden skall kommunen vara ensam
ägare till. En del vid stranden ska regleras till Aspö 4:281 (obebyggd
jordbruksfastighet) och en större del på ca 1150 kvm ska avstyckas till en ny
fastighet. 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. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB)
3 kap samt 4 kap. Enligt MB 3 kap 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. Den del av fastigheten som avses bebyggas ligger inom område
där strandskyddsbestämmelser enligt MB 7 kap 16 § gäller. Platsen ligger
också inom område som är av riksintresse för kustzonen enligt MB 4 kap 1 §.
Sju berörda grannar samt E.ON har getts möjlighet att yttra sig. Skrivelser
har inkommit från fem av de berörda grannarna samt från E.ON. Ytterligare
två grannar som inte har getts möjlighet att yttra sig har gjort det. Sökanden
har getts möjlighet att yttra sig över ovan nämnda skrivelser och en sådan
skrivelse inkom 2007-03-16. Övriga delägare till fastigheten har inte getts
möjlighet att yttra sig av Samhällsbyggnadsförvaltningen men yttranden har
inkommit även från dem.
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Forts § 233
Den föreslagna byggnadsplatsen utgörs av en gräsbevuxen naturmark som är
allemansrättsligt tillgänglig. Platsen ingår i ett tätbebyggt område och
används av flera närliggande fastigheter som promenadväg till stranden. Den
berörda fastigheten är viktig som friyta i en annars väldigt tät bebyggelse.
Med tanke på att platsen nyttjas flitigt som promenadväg till stranden
bedöms det vara av betydelse att allmänhetens möjlighet att ströva fritt inte
begränsas. Därför kan en lokalisering av ett enbostadshus på platsen inte
anses vara lämplig. Förslaget får också anses kunna medför betydande
olägenhet för ett antal bakomliggande grannar, som i olika grad får sin
sjöutsikt skymd. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till
beslut, yttrande inkom 2007-04-20.
Yrkanden
Carl- Göran Svensson (m) och Magnus Johansson (s) yrkar på positivt
förhandsbesked. Per Björklund (sd) och Marcel Abedini yrkat på negativt
förhandsbesked.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden
beslutar enligt Carl- Göran Svensson (m) och Magnus Johansson (s) yrkande
på positivt förhandsbesked.
Reservationer
Per Björklund (sd) och Marcel Abedini (mp) reservera sig till förmån för eget
yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna positivt förhandsbesked då tomten få anses lämplig att bebygga
eftersom tomten är en lucka i en sammanhållen bebyggelse, vidare finns det
kommunalt vatten- och avlopp samt att fastigheten ligger intill en väg.
_____
Bilaga. Hur man överklaga 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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Sökande
Akten

Bygg 759/2007

§ 234
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Biskopsberg 1:28
Handlingar: Ansökan, (2007-02-09 )
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 utgörs av relativt snårig
skogsvegetation, 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. Två enbostadshus på platsen får anses vara en
lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Inga skrivelser har inkommit. Då platsen är belägen inom
vattenskyddsområde kring Lyckebyån är ansökan översänd till VAavdelningen för yttrande. VA-avdelningen tillstyrker ansökan med vissa
villkor vad gäller avledande av dagvatten
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
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet

forts § 234
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forts § 234
att vad som sägs i VA-avdelningens yttrande ska beaktas
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
_____
Bilaga. Hur man överklaga 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

Bygg 4771/2006

§ 235
Olovligt byggande på fastigheten Borgmästaren 23
Handlingar: Skrivelse ang. olovligt byggande daterat 2007-01-03. Skrivelse
daterat 2006-11-22. Skrivelse daterat 2007-02-23
Den 17 november 2006 erhöll Samhällsbyggnadsförvaltningen en anonym
anmälan gällande olovligt byggande på fastigheten Borgmästaren 23. Vid
besök på platsen konstaterades att en takkupa var under uppförande.
Byggnationen saknade bygglov. Fastigheten Borgmästaren 23 ligger inom
planlagt område centralt på Trossö. De regler som gäller för byggnation på
denna typ av fastighet finns i Plan och Bygglagen 8 kap.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan och bygglagen 10 kap 4 och 7 § ta ut byggnadsavgift
med 8800 kronor (4 x bygglovsavgiften 2220 kronor) av xxxxx i egenskap av
fastighetsägare och översända ärendet till länsrätten för prövning av
uttagande av tilläggsavgift.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

Bygg 2679/2005

§ 236
Förhandsbesked för ombyggnad av stall till flerfamiljshus på fastighet
Boåkra 12:1
Handlingar: Ansökan (2005-06-30), ritning.
Vid Västeråkra herrgård har tidigare beviljats bygglov för ombyggnad av
ekonomibyggnader till bostadshus. Nu ansöks om att få bygga om det stall
som idag används för ridverksamheten på Västeråkra, så att 12-15
bostadslägenheter av olika storlek erhålls. Bostadsändamål är redan etablerat
på platsen, varför detta kan ses som en komplettering till en pågående
markanvändning. Diskussioner har förts tillsammans med miljöavdelningen
angående placering av en eventuell ny stallbyggnad, med tanke på avstånd
till bostäderna. En placering som bedömts kunna godtas är ca 200 m
nordnordost om befintligt ridhus, vilket framgår av till ärendet hörande karta.
Tillfartsväg finns, och anslutning kan göras till kommunalt VA-nät. I
samband med bygglovansökan måste minst en biluppställningsplats per
bostadslägenhet redovisas. Berörda hyresgäster och boende har getts
möjlighet att yttra sig över ansökan. Svarstiden går ut 2007-06-01.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för ombyggnad av stall till flerbostadshus
med villkor;
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att minst en biluppställningplats per bostadslägenhet ska redovisas i
samband med bygglovansökan
_____
Bilaga. Hur man överklaga 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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Stugägare nr 16 på fastigheten Dragsö 1:3
Akten
Dragsö koloniförening

Bygg 1980/2006

§ 237
Ang olovligt byggande på fastigheten Dragsö 1:3 stuga nr 16
(Brändaholm)
Handlingar: Ansökan (2006-05-09), ritning.
Bygglov beviljades 2005-03-24 § 196 delegation för tillbyggnad av stuga
samt uppförande av förråd på 8 m2. Muntligen har anmälts av företrädare för
Dragsö Koloniförening Brändaholm, att den utförda byggnationen inte följer
det beviljade bygglovet. Det nyuppförda förrådet har en byggnadsyta på 9
m2, istället för 8 m2 som beviljats i bygglovet. Denna ökning av
byggnadsytan överensstämmer inte heller med de riktlinjer för byggande på
Brändaholm som avtalats inom Koloniföreningen, där ett förråd på högst 8
m2 tillåts. Det har därför bedömts att bygglov i efterhand inte bör beviljas.
Förvaltningen har tidigare hävdat att förrådet inte kan betraktas som sk
Friggebod, då detta begrepp är knutet till komplementbyggnader till en- och
tvåfamiljshus, och då en kolonistuga inte kan anses vara ett enfamiljshus.
Efter påpekande från husägaren i skrivelse 2007-05-23 har förnyad utredning
gjorts av detta, varvid har framkommit att begreppet en- och tvåbostadshus
definieras i Boverkets Allmänna råd ”Boken om lov tillsyn och kontroll”. I
avsnitt 2.2.5 sägs att en- eller tvåbostadshus även innefattar större
kolonistugor. För den aktuella byggnaden finns således en rätt att uppföra en
Friggebod. Vid besök på platsen 2007-05-25 kunde konstateras att förrådet
var beläget längre än 4.5 m från det som visuellt upplevs som gräns för den
tomtplats som arrenderas. Nockhöjden var inte högre än 3.0 m över mark.
Förutsättningarna för att definiera förrådet som en Friggebod är således
uppfyllda, varför något bygglov inte krävs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ärendet avskrivs.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
Marcel Abedini anmäler jäv och deltar ej i beslut och beredning.
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Sökande
Fastighetsägare Fredriksdal 9:82
Fastighetsägare Fredriksdal 9:69
Fastighetsägare Fredriksdal 8:168
Fastighetsägare Fredriksdal 8:169
Fastighetsägare Fredriksdal 8:141

Bygg 2825/2006

§ 238
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Fredriksdal 8:124
Handlingar:Ansökan (2006-07-06), ritning.
Platsen ligger inom en detaljplan som tillåter bostadsbebyggelse. Ansökan
gäller nybyggnation av tre enbostadshus samt dragning av ny tillfartsväg
över allmän plats parkmark, vilket strider mot gällande detaljplan.
Ärendet har tidigare behandlats i form av ett yttrande till
lantmäterimyndigheten angående frågan att medge mindre avvikelse för
dragning av tillfartsvägen. I beslut 2006-03-08 § 91 avstyrkte miljö- och
byggnadsnämnden den föreslagna vägen då den inte ansågs vara en mindre
avvikelse förenlig med planens syfte. I tjänstemannayttrandet framfördes bl.
a. följande:”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.”
Vad gäller befintligt vägservitut framfördes följande:”Vid en
avstyckningsförrättning fastställd 1946-11-30 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. ”Det har nu inlämnats handlingar som visar höjdsättning av
tillfartsvägen samt de tre föreslagna avstyckningarna. Av handlingarna
framgår att för att tillfartsvägen ska få en lämplig lutning ner mot tomterna
måste en avsevärd uppfyllnad göras för dessa. Detta innebär att det blir en
nivåskillnad ner till de bebyggda granntomterna i väst och syd på upp till 33.5 m, vilket får tas upp genom höga och mycket dominerande slänter. I
plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 1 och 2 §§ sägs bl. a. att byggnader ska
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden, och som inte medför betydande olägenheter för
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omgivningen. I PBL 3 kap 15 § sägs bl. a. att tomter som tas i anspråk för
bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadseller landskapsbilden, samt att det ska tillses att betydande olägenheter för
omgivningen inte uppkommer. Den kraftiga nivåskillnaden som genom
uppfyllanden uppstår mellan de föreslagna avstyckningarna och de bebyggda
grannfastigheterna i söder och väster, får bedömas få en sådan påverkan på
stads-/landskapsbilden och innebära en sådan olägenhet för omgivningen, att
förslaget inte uppfyller kraven i 3 kap PBL. Med hänvisning till detta kan det
inte heller anses att den föreslagna tillfartsvägen över allmän plats parkmark
utgör en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte. Den tillfart
västerifrån som idag används ligger på en nivå som förefaller bättre anpassad
till de föreslagna avstyckningarna. Ett nyttjande av denna skulle innebära att
acceptabla nivåskillnader till de bebyggda grannfastigheterna kan erhållas.
Någon annan lämplig lösning av tillfartsfrågan tycks inte föreligga. Grannar
berörda av den föreslagna tillfartsvägen över parkmark har getts tillfälle att
yttra sig. Samtliga sex grannar har inkommit med skrivelser, där de bestämt
motsätter sig förslaget med hänvisning till olika aspekter av trafiksäkerhet.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut samt över
grannarnas synpunkter. Detta har utnyttjats av sökanden, men några nya
sakuppgifter som påverkar bedömningen framförs inte i den inkomna
skrivelsen. Ytterligare tre grannar som är berörda av nivåskillnaden i sydväst
har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Samtliga har inkommit med
skrivelser där de motsätter sig förslaget. Sökanden har därefter inkommit
med en revidering, där huset längst i sydväst har tagits bort, så att ansökan
endast gäller två nya hus. Samtliga grannar har getts möjlighet att yttra sig
över det reviderade förslaget. Fem boende längs Hejans väg har inkommit
med skrivelser, där de motsätter sig det reviderade förslaget med hänvisning
till problem med trafiksäkerheten och framkomligheten. De föreslagna
byggnadernas avsedda användning får anses kunna inverka menligt på
trafiksäkerheten, och därmed uppfylls inte kraven i 3 kap 2 § PBL. Med
tanke på detta kan inte heller den föreslagna tillfartsvägen över allmän plats
parkmark anses utgöra en mindre avvikelse som är förenlig med planens
syfte.
Yrkanden
Magnus Larsson (c) yrkar på positivt förhandsbesked.
Magnus Johansson (s) och Marcel Abedini (mp) yrkar på negativt
förhandsbesked i enlighet med förvaltningens förslag
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden
beslutar enligt Magnus Larssons (c) yrkanden.
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Votering begärs och skall verkställas. Följande voteringsproposition
fastställes:
Den som anser Magnus Johansson (s) och Marcel Abedini (mp) yrkande på
negativt förhandsbesked i enlighet med förvaltningens förslag skall bifallas
röstar ja.
Den som anser att ärendet skall avgöras enligt Magnus Larssons (c) yrkande
röstar nej.
Följande röstar ja: Marcel Abedini (mp), Magnus Johansson (s), Eva Öhman
(s), Morgan Mattsson (s), Katarina Möller (s), Michael Ryge (s), Ulla
Ohlsson (s) och Per Björklund (sd)
Röstar nej gör: Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Magnus Larsson
(c), Henrik Larsen (m) och Carl- Göran Svensson (m)
Reservationer
Carl- Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m), Magnus Larsson ( c),
Margareta Rodin (fp) och Henrik Larsen (m) reservera sig till förmån för
eget yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna negativt förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus
enligt det reviderade förslaget med hänvisning till att det strider mot gällande
detaljplan vad gäller anordnande av tillfartsväg över allmän plats parkmark,
samt att det inte uppfyller kraven i 3 kapitlet 2 § plan- och bygglageb vad
gäller inverkan på trafiksäkerheten.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Sökande
Fastighetsägare Grönadal 14:13
Akten

Bygg 3974/2005

§ 239
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Grönadal 1:33
Handlingar: Ansökan (2007-03-12), 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. Platsen utgörs av en höjd, bevuxen med
träd och sly, och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms
inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Utfart kan anordnas mot väg 678, under förutsättning att tillstånd lämnas av
Vägverket. Anslutning kan göras till det kommunala Va-nätet. Det
föreslagna bostadshuset blir beläget ca 200 m från en ridanläggning. Då detta
får bedömas vara en lantlig miljö får djurhållning anses vara ett naturligt
inslag i anslutning till boendet. 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
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 678 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.
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§ 240
Olovligt byggande Fäderneslandet 8
Utgår.
_____
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Sökande
Akten

Bygg 423/2007

§ 241
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö
5:181
Handlingar: Ansökan (2007-01-31), 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. Platsen är vildvuxen med en del trädoch buskvegetation, 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.
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 anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg 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.
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Sökande
Akten

Bygg 866/2007

§ 242
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Hasslö 10:45
Handlingar Ansökan (2007-02-16), ritning
Ansökan gäller uppförande av ett enbostadshus på ca 120 kvm på fastigheten
Hasslö 10:45 som har en area av 8350 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. Vid bedömningen gäller också vad som
sägs i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap. Enligt MB 3 kap 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 MB 3 kap 6 § samt inom riksintresse för
kustzonen enligt MB 4 kap 1 §. Exploateringsföretag och andra ingrepp i
miljön får endast ske i dessa områden om det inte påtagligt skadar områdenas
natur- och kulturvärden. Strax väster om fastigheten finns ett område som är
av riksintresse för naturvården enligt MB 3 kap 6 §. I Blekinges
naturvårdsplan ingår platsen i ett större område som är klassificerat som
klass II dvs. område med mycket stora naturvärden med få motsvarigheter i
länet. Området är intressant ur följande aspekter: kultur- och
odlingslandskap, friluftsliv, landskapsbild, botanik samt geovetenskap.
Sydväst om fastigheten finns ett större område som är klassificerat som klass
I dvs. mycket stora naturvärden, få motsvarigheter i landet eller landsdelen.
I Översiktsplan för Karlskrona kommun, fördjupning beträffande skärgården,
antagen av Kommunfullmäktige i dec 1999, anges två områden på Hasslö
som lämpliga för utbyggnad, platsen ingår inte i något av dem.
Platsen utgörs av en relativt öppen yta med gles vegetation. Marken består
till övervägande del av berg i dagen. Platsen är allemansrättsligt tillgänglig
idag och över fastigheten går en promenadstig som leder vidare in i
riksintresseområdet för friluftsliv, till riksintresseområdet för naturvård samt
ner till havet. Platsen ligger i anslutning till äldre befintlig bebyggelse. Stigen
som går över fastigheten är viktig för att allmänheten lätt ska kunna ta sig ut i

14 juni 2007 Sid. 42(54)

strövområdet. En byggnation på platsen bedöms därför få en mycket negativ
påverkan på allmänhetens tillgång till de riksintressanta områdena i sydväst.
Det är därför av stor vikt från allemansrättslig synpunkt att platsen bevaras
obebyggd. Platsen består till största delen av berg i dagen. En byggnation på
platsen skulle därför innebära en stor åverkan på naturen bl.a. i form av
omfattande sprängningsarbeten för byggnation och ledningsdragning.
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, vad som sägs i plan- och bygglagens kapitel 3
om lämplighet med hänsyn till natur- och kulturförhållandena på platsen
samt vad som sägs i miljöbalkens kapitel 3 om skydd av riksintressen.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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§ 243
Förhandsbesked på fastigheten Kättilsmåla 1:59
Utgår.
_____
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Sökande
Akten

Bygg 2012/2007

§ 244
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av dyktränings- och
forskningsanläggning
Handlingar: Ansökan (2007-04-30), ritning
Ansökan gäller en större nybyggnad för Marinens träning och forskning vad
gäller dykning. Anläggningen ligger på platsen för det tidigare
reningsverket, öster om Repslagarebanan. Byggnaden har ett nutida
arkitektoniskt uttryck med en uppdelning i olika volymer för de olika
funktionerna, och tar delvis upp formspråket från de tidigare, runda
reningsbassängerna. Byggnaden har tagits fram genom en arkitekttävling
med parallella uppdrag för tre inbjudna arkitektkontor. Platsen är belägen
utanför detaljplanelagda område. Den ligger inom riksintresseområde för
totalförsvaret och för kulturmiljövården enligt 3 kap. miljöbalken. På platsen
gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives;
att situationsplan med byggnationens huvudmått utsatta, och i övrigt med
sådan måttsättning att byggnadens läge är fastlagt, ska inlämnas för
godkännande senast i samband med byggsamrådet
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
_____
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 beslut om lov.
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Sökande
Akten
Fastighetsägare Mörtenabben 1:8

Bygg 3118/2006

§ 245
Bygglov och bygganmälan för anordnande av lerduveskjutbana på
fastigheten Mörtenabben 1:3
Handlingar: Ansökan (2006-08-08), ritning
Ansökan gäller att få anordna en skjutbana för lerduveskytte, med
skjutplatsen belägen invid en befintlig lada i anslutning till en mindre bilväg.
Samtidigt med denna ansökan behandlas en ansökan om att på
grannfastigheten Mörtenabben 1:8 få uppföra två stugor, avsedda för
uthyrning till vandrare på den närbelägna Torsåsleden. Stugorna föreslås
placerade endast ca 100 m från den föreslagna skjutplatsen.
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 med hänsyn till beskaffenhet
och läge samt föreliggande behov.
Enligt PBL kap 3 ska anläggningar placeras på ett sätt som är lämpligt bl a
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. De
får inte medföra fara eller betydande olägenhet för omgivningen.
Den föreslagna skjutbanan består närmast skjutplatsen av ett öppet fält, och
säkerhetszonen sträcker sig vidare in i ett skogsområde. Säkerhetszonen ska
vara en sektor med 250 m sida och en vinkel på 45 grader på ömse sidor om
en centrallinje genom anläggningen, enligt uppgifter inhämtade från Statens
skytteombud. Detta innebär att vandringsleden ”Torsåsleden” blir belägen
utanför säkerhetszonen. Vid skjutning ska säkerhetszonen vara kringgärdad
med linor och varningsskyltar.
Närmaste bostadshus är beläget på grannfastigheten Mörtenabben 1:8, på
drygt 350 m avstånd från skjutplatsen. Miljöavdelningen bedömer att
riktvärdet för buller inte kommer att överskridas vid bostadshuset.
Verksamheten har en så ringa omfattning att den inte klassas som
anmälningspliktig eller tillståndspliktig enligt miljöbalken.
Området kan inte anses inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Förslaget bedöms inte medföra fara eller betydande
olägenhet för omgivningen. Platsen får anses vara lämplig för det avsedda
ändamålet.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Grannen på
fastigheten Mörtenabben 1:8 har inkommit med skrivelser där han motsätter
sig förslaget. Det som sägs i skrivelserna påverkar inte förvaltningens
bedömning.
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Yrkanden
Magnus Johansson (s) yrkar på avslag på framställan om bygglov med
motiveringen att platsen ej är lämplig för den sökta åtgärden.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på Magnus Johansson yrkanden mot
förvaltningens beslutsförslag och finner att nämnden beslutar enligt Magnus
Johanssons (s) yrkanden.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att avslå framställan om bygglov 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.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Sökande
Akten

Bygg 2678/2006

§ 246
Bygglov för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Mörtenabben 1:8
Handlingar Ansökan (2006-06-22), ritning
Ansökan gäller två stugor avsedda för uthyrning till vandrare på den
närbelägna Torsåsleden, samt i samband med fiske i den sportfiskedamm
som sökanden låtit gräva i den södra delen av fastigheten i närheten av sitt
eget bostadshus. Samtidigt med denna ansökan behandlas en ansökan om att
få anordna en skjutbana för lerduveskytte på grannfastigheten Mörtenabben
1:3. Skjutbanan har sin skjutplats endast ca 100 m från de föreslagna
fritidshusen. 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 med hänsyn till beskaffenhet
och läge samt föreliggande behov. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras
på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och naturoch kulturvärdena på platsen. Den föreslagna byggnadsplatsen är relativt tätt
bevuxen med gran och sly. Den är kuperad, och enligt ansökan skulle en
uppfyllnad av marken på 1.5 till 2.5 m vara nödvändig för byggnationen.
Detta bedöms bli ett främmande och iögonfallande inslag, och kan inte anses
uppfylla kraven på lämplighet med hänsyn till landskapsbilden i enlighet
med PBL 3 kap 1 §. Naturliga förutsättningar för att bygga på platsen saknas,
och marken bedöms inte vara lämpad för det föreslagna ändamålet. Avsevärt
bättre förutsättningar för placering av de föreslagna stugorna finns på annan
del av fastigheten, i närheten av fiskedammen och det befintliga
bostadshuset.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet
_____
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Sökande
Akten

Bygg 4176/2005

§ 247
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Saleboda 1:136
Handlingar: Ansökan (2005-10-25), 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. 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.
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.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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§ 248
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten
Torhamn 9:2
Utgår.
_____
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Sökande
Akten

Bygg 316/2007

§ 249
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Äspenäs 7:3
Handlingar Ansökan (2007-01-24), ritning
Exakt samma ansökan har tidigare behandlats av miljö- och
byggnadsnämnden, som i beslut 2003-11-12 § 349 lämnade negativt
förhandsbesked. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, Länsrätten,
Kammarrätten samt Regeringsrätten. Överklagandet avslogs i samtliga
instanser. Inga förutsättningar har förändrats sedan förra beslutstillfället.
Förvaltningens yttrande löd som följer: ”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 ligger just inom det område där strandskyddsförordnande
gäller enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§, samt inom område
som är ekologiskt särskilt känsligt. På platsen gäller också vad som sägs i
miljöbalken (MB) 4 kap 4 § om att fritidsbebyggelse inom kust- och
skärgårdsområdet endast får komma till stånd i form av kompletteringar av
befintliga bebyggelsegrupper. Platsen utgörs av orörd naturmark av
hagmarkskaraktär, som är allemansrättsligt tillgänglig. Platsen betas av får,
och i anslutning ligger en mindre ekonomibyggnad som får bedömas vara
avsedd för fårhållningens behov. I nära anslutning till platsen ligger också en
ekonomi/raststuga, som inte är helt färdigställd. Bygglov och
strandskyddsdispens har beviljats för denna, med det ursprungliga ändamålet
att möjliggöra bevakning i samband med uppfödning av värdefulla
avelshästar. Med hänsyn till vad som sägs i 4 kap 4 § MB, samt vad som i
övrigt sägs ovan, får det bedömas vara olämpligt att lokalisera ett fritidshus
till den föreslagna platsen. Avstyckning av raststugan för fritidshusändamål
har tidigare avstyrkts av byggnadsnämnden 1988-10-19 § 658. I beslut 199011-15 § 854 avstyrkte byggnadsnämnden en ansökan om förhandsbesked för
enbostadshus på platsen. Ansökan om avstyckning för permanentbostad
alternativt fritidshus avstyrktes ytterligare en gång av byggnadsnämnden
1992-12-10 § 681 samt av länsstyrelsen i beslut 1993-01-21.
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Länsstyrelsen betonar särskilt i detta beslut, att den tidigare lämnade
strandskydds- dispensen för ekonomi/raststugan endast gäller för detta
ändamål, och inte för fritids- eller permanentboende.”
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 miljöbalkens kapitel 4 om
lokalisering av fritidsbebyggelse inom kust- och skärgårdsområdet .
Särskilt yttrande
Carl- Göran Svensson (m) m fl lämnar följande särskilda yttrande: Med
hänvisning till de beslut som är tagna i detta ärende tidigare av högre
instanser, bland annat regeringsrätten, Anser vi att ett positivt
förhandsbesked idag inte möjligt
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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§ 250
Informationer
Johanna Olsson redogjorde för projektarbetet ”Fysisk aktivitet i
samhällsplaneringen”.
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§ 251
Övriga frågor
Ulla Ohlsson (s) tog upp frågan om luftmätning, liknande den som
genomförts på Trossö, bör även göras i Lyckeby. Förvaltningen skall utreda
frågan.
_____
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Sökande
Akten

MHA 1051/2007

§ 252
Ansökan om dispens för enskilt avlopp Tjurkö 6:25
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om
dispens för enskilt avlopp för två fastigheter, Tjurkö 6:64 samt
6:25. Fastighet Tjurkö 6:25 beviljades bygglov våren 2007 då
miljöavdelningen meddelat att avloppet gick att ordna med
ekologisk lösning i form av aquatron med urinseparering. Ägarna
till fastighet Tjurkö 6:25 inkom då med en ansökan om aquatron
och nytt BDT-avlopp. Efter överläggande har nu sökanden valt att
inkomma med en dispensförfrågan som innebär att miljö- och
byggnadsnämnden ska göra ett avsteg från policyn och låta Tjurkö
6:25 få möjlighet att anlägga en konventionell avloppsanläggning
ihop med enbart en grannfastighet, Tjurkö 6:64. Fastighet Tjurkö
6:64 har sedan slutet av 70-talet en godkänd avloppsanläggning
med WC anslutet. Reningsgraden i en infiltration från 70-talet är
sannolikt nedsatt och nytt avlopp bör anläggas. Bygglovet för
fastighet Tjurkö 6:25 beviljades alltså med hänvisning till en
ekologisk lösning av avloppssituationen alternativt att det kunde
lösas med ett antal fastigheter så avloppen i området minskar. Att
godkänna en lösning för två fastigheter innebär att avloppen inte
minskar utan belastningen av näringsämnen samt bakterier i
området ökar. En sådan lösning innebär att policyn inte tillgodoses
och det blir i ett framtida perspektiv svårare att trygga
grundvattenkvaliteten och då också dricksvattenkvaliteten. En
ekologisk lösning i form av aquatron skulle innebära att de två
fastigheterna fortfarande kan ha gemensam infiltration,
dimensionerad för WC+BDT för Tjurkö 6:64 och enbart BDT
Tjurkö 6:25. På så vis koncentreras utsläppet från de båda
fastigheterna till en i området lämplig plats men WC-fraktionen
sorteras bort och belastar inte marken och grundvattnet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta denna skrivelse som eget yttrande och med stöd av
Miljöbalkens 26 kapitel 9 §, samt med hänvisning till miljöbalkens
1 kapitel 1 § avslå ansökan om dispens för enskild
avloppsanläggning med ansluten vattentoalett för fastigheten
Tjurkö 6:25,
att rekommendera sökanden att välja ett kretsloppsanpassat VA-system.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 16 augusti 2007
§ 260 Detaljplan för del av Bastasjö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 261 Detaljplan för del av Karlskrona 6:50 mfl (Järavägen)
Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 262 Yttranden ang alkohol och drogpolicy
§ 263 Stadsmiljöprogrammet
§ 264 Ang öppna sammanträden
§ 265 Budgetuppföljning i maj 2007
§ 266 Beslut fattade av arbetsutskottet
§ 267 Beslut fattade av tjänstemännen
§ 268 Meddelanden
§ 269 Strandskyddsdispens för nybyggnad på fastigheten Aspö 5:278
§ 270 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bastasjö 1:18
§ 271 Olovligt byggande Lösen 1:17
§ 272 Bygglov och bygganmälan ändrad användning på fastigheten Lösen 1:17
§ 273 Bygglov för tillbyggnad av konditori fastigheten Magistraten 5
§ 274 Bygglov och bygganmälan och strandskyddsdispens nybyggnad enbostadshus
fastigheten Torstäva 11:7
§ 275 Förhandsbesked nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ungskär 1:20
§ 276 Informationer
§ 277 Övriga frågor
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden. Torsdagen den 16
augusti kl 08.30—10.00
Beslutande ordförande
1:e v ordf
2: vice
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (m)
Marcel Abedini (mp)
Magnus Johansson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Magnus Larsson (c)
Eva Öman (s)
Katarina Möller (s) (kl 09.00—10.00)
Ulla Ohlsson (s)
Magnus Lindoffson (s)

Tjänstgörande ersättare

Henrik Larsen (m)
Morgan Mattson (s) (kl 08.30—09.00)
Lotta Holgerson (s)
Janne Johansson (sd)

Övriga närvarande
Ersättare

Peter Glimvall(m)
Henrik Larsen (m)
Eva Röder (fp)
Cecilia Åkesson ( c)
Sophia Bothorp (mp)
Gert Olsson (s)
Gert Bengtsson
Lotta Holgerson (s)
Morgan Mattson (s)

Tjänstemän

Håkan Aronsson, nämndsekreterare
Hans Juhlin, förvaltningschef
Jan Hammarfors, bygglovschef
Ola Swärd, planchef
Anna Gustafsson, lantmäterimyndigheten
Leif Larsson, bygglovsarkitekt
Johanna Olsson, planarkitekt

Utses att justera

Magnus Lindoffson (s)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre onsdagen den
22 augusti 2007. kl 08.30
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

……………………………………
Carl-Göran Svensson

Justerare

……………………………………
Magnus Lindoffson

Tillkännagivandet av justeringen har den 22 augusti 2007 anslagits på kommunens
anslagstavla betygar:

Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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Sökande
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan 1975.2007

§ 260
Begäran om ändring av detaljplan för del av Bastasjö, Avelsgärde 1:3
m fl Karlskrona kommun, Blekinge län.
Detaljplanen för del av Bastasjö, Avelsgärde 1:3 m fl har varit föremål för
samråd. Ärendet har drivits med enkelt förfarande
Planändringen omfattar del av Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl.
Planändringen syftar till att utöver friliggande villor även möjliggöra
grupphusbebyggelse i den del av området. Ändringarna i detaljplanen
handlar framförallt om byggnaders förhållanden till sina grannfastigheter,
bland annat möjligheter att sammanbygga över fastighetsgräns samt tillåta
midre tomter än för nu gällande plan. Vid byggnation av grupphus ska
exploateringen börja i etapp ett och då omfatta minst hela etappen, alternativt
hela området. Vid ytterligare byggnation av grupphus ska hela etapp två
exploateras följt av hela etapp tre. En helhetslösning för hela den aktuella
etappen ska redovisas i bygglovsansökan och säkerställas i avtal.
Ändringen föreslås gälla att följande bestämmelser upphävs vid
grupphusbyggnation: Vad gäller nyttjandegrad är minsta tomtstorlek 900
kvm och minsta tomtbredd är 24 meter. Största byggnadsarea är 22 procent
av tomtarean, dock högst 240 kvm. Endast en huvudbyggnad för tomt får
finnas enbart vid uppförande av grupphusbebyggelse och innebär att
planbestämelserna e1 och e2, samt bestämmelser om huvudbyggnadens
placering i förhållande till tomtgräns, liksom placering av uthus/garage i
förhållande till gata och tomtgräns utgår. Vad gäller placering, utformning
och utförande skall huvudbyggnad placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
Uthus/garage ska placeras minst 6 meter från gata och minst 1 meter från
övrig tomtgräns. Byggnadshöjden får vara högst 3 meter.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att anta ändring av detaljplanen för del av Bastasjö, Avelsgärde 1:3 m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län
_____
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Sökande
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Plan 2394.2007

§ 261
Detaljplan för del av Karlskrona 6:50 m fl (Järavägen) Karlskrona
kommun, Blekinge län
Detaljplanen för Karlskrona 6:50 m fl har varit föremål för samråd. Ärendet
har drivits med enkelt förfarande
En större varuhuskedja för diskussioner med Karlskrona Kommun om att
etablera sig på fastigheten Karlskrona 6:50 m fl. Företaget har under längre
tid för diskussioner med Karlskrona Kommun för att finna en lämplig plats
för etablering, men en lämplig tomt har varit svår att finna. Sedan en tid har
man studerat möjligheterna att etablera sig på fastigheten Karlskrona 6:50.
bygglovshandlingar är under framtagande men tomten är något för liten och
planavvikelser i både höjd och utbredning är att vänta.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att avvikelserna är av
sådant slag att de svårligen kan ses som mindre avvikelse.
Samhällsbyggnadsförvaltningen finner därför att det är lämpligt skyndsamt
justera detaljplanen.
Vidare har en gång- och cykelbana vid genomförandet fått en annan dragning
än den i gällande plan. I den nya planläggningen är det lämpligt att även
planförhållandena för denna justeras så att plan och verklighet blir
överensstämmande.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att anta ändring av detaljplanen för del av Bastasjö, Avelsgärde 1:3 m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2007.2551

§ 262
Yttrande ang alkohol- och drogpolicy
Kommunledningsförvaltningen har för yttrande översänt alkohol- och
drogpolicy till miljö- och byggnadsnämnden. Policyn ger vägledning för att
agera då anställda är drogpåverkade under arbetstid. En väl genomarbetad
strategi är viktigt bl a med anledning av den kraftigt ökande konsumtionen av
alkohol som skett från 1900-talets mitt och framåt. Enligt Statens
Folkhälsoråd måste en central folkhälsofråga vara att under de närmaste åren
försöka hindra en fortsatt ökning av alkoholkonsumtionen och minska det
skadliga drickandet. Ett av de områden som anges som prioriterade är att
genomföra insatser på arbetsplatserna.
Policyn ger en tydlig vägledning för att hantera alkohol- och drogfrågor.
Synpunkter som eventuellt kan tillföras policyn är att inte endast
uppmärksamma risker för den enskilde och arbetskamrater utan även vilka
konsekvenser som kan drabba våra kommuninvånare inom olika
verksamhetsområden, att man i målbeskrivningen mer aktivt uttrycker att
information och kunskap om missbruksfrågor skall ges till alla anställda.
Drogpolicyn kan även ses som en viktig del inom alkohol- och drogområdet
men skulle även kunna utvecklas avseende det förebyggande arbetet. Genom
ett aktivt drogförebyggande arbete minskar riskerna för att fler skall drabbas
av missbruksproblem som kräver omfattande insatser.
Policyn omfattar endast alkohol och andra droger. Insatser för att förebygga
och förändra tobakskonsumtionen saknas däremot. Genom att även inom
tobaksområdet utveckla en handlingsplan för att exempelvis erbjuda
tobaksavvänjningen skulle betydande hälsoeffekter uppnås
Yrkanden
Carl- Göran Svensson (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag med
följande tilläggsyrkande;
att miljö- och byggnadsnämnden rekommendera
kommunledningsförvaltningen ge folkhälsorådet i uppdrag att se över
tobakspolicyn
Proposition och beslut
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag samt att nämnden även antar Carl- Göran Svenssons (m)
tilläggsyrkande
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Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget för
vidarebefordran till kommunledningsförvaltningen
att miljö- och byggnadsnämnden rekommenderar
kommunledningsförvaltningen att ge folkhälsorådet i uppdrag att se över
tobakspolicyn
_____
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§ 263
Stadsmiljöprogrammet
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återemittera ärendet för kontroll av att Stadsmiljöprogrammet
överrensstämmer med lagen om offentlig upphandling.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 264
Angående öppna nämndsammanträden
Samhällsbyggnadsförvaltningen har av miljö- och byggnadsnämnden fått i
uppdrag att utreda frågan om öppna sammanträden för miljö- och
byggnadsnämnden. Det är mycket viktigt att medborgarna ges ökad insyn i
och information om den kommunala verksamheten. Medborgarnas
möjligheter till information och påverkan måste så långt det vara möjligt
tillgodoses. Bestämmelserna om närvarorätt för utomstående regleras i
kommunallagen (SFS 1991:900) 6 kapitel 19§ och 19 a §.
Av ovanstående paragrafer framgår att en nämnd får kalla en ledamot eller en
ersättare i fullmäktige, en annan nämnd eller beredning, en revisor, en
anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.
Den som har kallats till ett sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta
i överläggningarna men inte i besluten. En nämnds sammanträden skall
hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock besluta att dess sammanträden
skall vara offentliga, om fullmäktige har medgett det.
En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i
ärende som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter
som hos nämnden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen.
Av propositionen till kommunallagens 6 kapitel 19 a § (prop. 1993/94:188)
framgår att myndighetsutövningsärenden uttryckligen bör undantas från
offentlig hantering. Reglerna om handlingsoffentlighet utgör för dessa
ärenden en tillräcklig garanti för allmänhetens insyn. Det demokratiska
insynsintresset som åberopas som stöd för en större öppenhet i nämnderna
gör sig inte gällande på samma sätt vid nämndernas hantering av
myndighetsutövningsärenden som vid hanteringen av övergripande och
politiskt betingade frågor. Av propositionen framgår även följande
resonemang kring orsaken till att sammanträden skall vara stängda vid
ärenden rörande myndighetsutövning. Vid ett sammanträde förebringas
vanligen handlingar och lämnas en rad uppgifter muntligen. En del av de
handlingar som åberopas och en del av de muntliga uppgifter som lämnats
kan vara föremål för sekretess. Andra utgörs av eller ingår i interna
handlingar eller annat arbetsmaterial som enligt bestämmelserna i
tryckfrihetsförordningen inte skall betraktas som allmänna handlingar innan
de ärenden till vilka de tillhör har slutbehandlats i nämnden. Bestämmelserna
i tryckfrihetsförordningen om när handlingar som hör till ett ärende skall
anses upprättade har tillkommit bl a för att en myndighet bör ha rimligt
utrymme att själv bilda sig en uppfattning och ta ställning innan den måste
ställa de handlingar som återspegla övervägandena för allmänheten. Det
flesta ärende rörande bygglov och miljöärenden utgör myndighetsutövning
vilket medför att dessa ärenden ej får behandlas vid öppna
nämndsammanträden.
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Enligt propositionen finns det även andra ärenden som inte lämpar sig för
hantering vid offentliga nämndsammanträden. Det kan t ex vara ärenden som
nämnden bereder för avgörande av fullmäktige. Efter en förfrågan till
Sveriges kommuner och landstings jurister (se bilaga) utgör ärenden rörande
detaljplaner myndighetsutövning. Myndighetsutövningen innefattar då såväl
beslut som övrig handläggning i samband med planen. Naturligtvis finns det
moment i ett planärende där olika frågor diskuteras övergripande där man
kan tänka sig att allmänheten kan få tillträde. Risken finns dock alltid att den
mera övergripande frågan snävar in på rena fastighetsfrågor som har att göra
med enskilda fastighetsägare och då är man tillbaka i att det är fråga om
moment vid myndighetsutövning där allmänheten inte skall ha tillträde.
Dessutom blir det svåra avgränsningsproblem. Planärenden i sig är ju väldigt
öppna och förfarandet i sig mycket demokratiskt med samråd,
utställningar o.s.v., varför behovet av allmänheten tillträde till just nämnden
överläggningar synes ganska oviktig. Är det stort intresse för ett visst
planärende är det betydligt bättre och mera ändamålsenligt att bjuda in till
informationsträffar. Således utgör detaljplaneärenden myndighetsutövning i
sin helhet och att det inte går att avhandla dessa ärenden inför öppna dörrar.
Utav Karlskrona Kommuns samarbetskommuner (Växjö, Kristianstad,
Kalmar och Halmstad) är det bara Växjö kommun som har öppna
sammanträden för byggnadsnämnden.
I Kalmar Kommun har samhällsbyggnadsnämnden tidigare haft öppna
nämndsmöten men upphört med detta på rekommendation av Sveriges
kommuner och landsting. Vid beaktande av kommunallagens bestämmelser,
förarbetena till kommunallagen, samt de uppgifter som framkommit vid
kontakten med Sveriges kommuner och landsting anser
samhällsbyggnadsförvaltningen att det ej är lämpligt att miljö och
byggnadsnämnden har öppna sammanträden. Miljö- och byggnadsnämndens
handhar i huvudsak ärenden som innebär myndighetsutövning och
lagstiftningen anger tydligt att vid ärenden som avser myndighetsutövning
får sammanträdena inte vara öppna. Informationer och liknande ärenden på
nämndens sammanträden kan däremot vara öppna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att nämndens sammanträden skall hållas öppna i den omfattning som
lagstiftningen tillåter.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 265
Budgetuppföljning maj 2007
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler till att miljö- och
byggnadsnämndens verksamheter inte beräknas visa någon avvikelse jämfört
med budget 2007.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen.
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§ 266
Beslut fattade av arbetsutskottet
Förteckning över fattade beslut se bilaga.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet
_____
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§ 267
Beslut fattade av tjänstemän
Förteckning över fattade beslut se bilaga.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att taga redovisningen till protokollet
_____
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§ 269

MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter)
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2007-08-16
1. Kommunfullmäktige, beslut 2007-05-31; § 82. Förslag till
konkurrensprogram.
2. Kommunstyrelsen, beslut 2007-06-05.§ 132. Svar på motion om
medborgarkontakt
3. Tekniska nämndens trafikutskott; § 20. Ny definition för miljöfordon
i samband med gratis parkering.
4. Miljö och byggnadsnämndens ordförande skrivelse. EU-bidrag för
bättre havsmiljö, 2007-07-24
5. Länsstyrelsen i Blekinge, delbeslut 2007-06-20. Fråga om
igångsättandemedgivande.
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-06-01. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut den 12 mars 2007
om bygglov för tillbyggnad på fastigheten Eldsoppen 28 i Karlskrona
kommun.
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, rapport 2007-05-29. Revision av
djurskyddskontrollen i Karlskrona Kommun.
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-05-28. Överklagande miljöoch byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut i fråga om bygglov för
uppsättande av skylt på fastigheten Svärdet 3 i Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-05-25. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om sluten tank för wc på
fastigheten Tjurkö 1:70 i Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-06-01. Skyddsområde och
skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkter i Jämjö,
Karlskrona kommun.

16 augusti 2007 Sid. 15(29)

11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-05-30. Tillstånd för
transport av farligt avfall samt annat avfall.
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-06-01. Hemställan om
upphävande av strandskydd för Jämjö 6:1 mfl Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-04-12. Ansökan om
godkännade av anläggning avsedd för offentlig förevisning av djur.
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-06-08.
Myndighetsgemensam tillsyn på Aura Light Internatnational AB
enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor.
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-06-11. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut den 8 november 2006 angående
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen
2:17 i Karlskrona samt överklagande av nämndens avvisningsbeslut
den 2 januari 2007.
16. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-06-11. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut om bygglov för
tillbygnad av fritidshus på fastigheten Torstäva 5:50.
17. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-06-14. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av
miljöhus på fastigheten Hector S:1 i Karlskrona kommun; nu fråga
om inhibition.
18. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-06-14. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut angående bygglov för
tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Grönadal 16:24 i Karlskrona
kommun.
19. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-05-31.
Strandskyddsdispens för reparation av befintlig brygga samt byggnad
av redskapsbod på samfälld mark Sturkö-Ryd s:8 och s:9 i
Karlskrona kommun.
20 Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-05-31. strandskyddsdispens
för uppförande av ny brygga i anslutning till fastigheten Verstorp
3:32 i Karlskrona kommun.
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21. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-06-13. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslut i fråga om
bygglov för nybyggnad av två balkonger m m på fastigheterna
Hästkvarnen 1, 2, 9, 12 i Karlskrona kommun.
22. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-05-09. Anmälan enli 9:6
miljöbalken och 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet ang
byte av processkemikalie på Koholmens avloppsreningsverk.
23. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-06-19. Avgränsning av
områden där vattenskoter får användas i Blekinge län.
24. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-07-06. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om föreläggande ang
avloppsanläggning på fastigheten Mölletorp 4:34 i Karlskrona
kommun.
25. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-07-05. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för uppsättande av
skylt på fastigheten Öresund 18 i Karlskrona kommun.
26. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-07-04. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus Fylgia i Karlskrona kommun.
27. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-07-13. Upphävande av
strandskydd inom Marinbasen i Karlskrona.
28. Länsstyrelsen i Blekinge län, yttrande 2007-07-13. Yttrande över
ansökan om tillstånd enl miljöbalken att uppföra och driva en
gruppstation för vindkraft i Kalmarsund.
29. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-07-17. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut för uppsättande av plank och
solfångare på fastigheten Blåsvädret 1 i Karlskrona kommun.
30. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-046-17. Ändring av
byggnadsminne nr 68 på fastigheten Rådmannen 10 och 17,
Karlskrona kommun.
31. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-076-19. Ansökan om
strandskyddsdispens för uppförande av en maskinhall och lager på
fastigheten Fäjö 1:75 i Karlskrona kommun.
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32. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-07-19. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sturkö- Bredavik 64:2 i
Karlskrona kommun.
33. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-07-19. Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt MB
fastigheten Gäddan 3 i Karlskrona kommun.
34. Länsrätten i Blekinge län, dom 2007-05-28. Bostadsanpassning enl 7
§ tredje punkten lag om bostadsanpassningsbidrag m m.
35 Länsrätten i Blekinge län, dom 2007-05-29. Bostadsanpassningbidrag
enl lagen om bostadsanpassningsbidrag m m.
36. Länsrätten i Blekinge län, dom 2007-05-31. Tillämpning av
djurskyddslagen.
37. Länsrätten i Blekinge län, dom 2007-05-31. omedelbart
omhändertagande enligt djurskyddslagen.
38. Länsrätten i Blekinge län, dom 2007-05-28. Bostadsanpassningbidrag
för byte av duschväggar enl lagen om bostadsanpassningsbidrag.
39. Länsrätten i Blekinge län, dom 2007-07-06. Tilläggsavgift enl 10 kap
7 § plan- och bygglagen.
40. Länsrätten i Blekinge län, dom 2007-07-06. Byggnadsavgift enl planoch bygglagen.
41. Länsrätten i Blekinge län, dom 2007-07-16. Förhandsbesked enl 8
kap 34 § plan- och bygglagen.
42. Kammarrätten i Jönköping, beslut 2007-05-24. Prövningstillstånd i
mål om omedelbart omhändertagande av hund m m samt förbud att
ha hand om och skaffa djur enl djurskyddslagen.
43. Kammarrätten i Jönköping, beslut 2007-07-10. Prövningstillstånd i
mål om bygglov enl plan- och bygglagen.
44. Växjö tingsrätt, miljödomstolen, dom 2007-05-31. Ansökan om
återkallelse av tillstånd enl miljöbalken.
45. Växjö tingsrätt, miljödomstolen, dom 2007-06-05.
Landskapsbildsskydd.
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46. Växjö tingsrätt, miljödomstolen, dom 2007-07-12.
Strandskyddsdispens
47. Regeringsrätten, dom 2007-06-04. Överklagande i fråga om
detaljplan för Säby 4:14 del 3, Karlskrona kommun, rättsprövning
48. Regeringen, miljödepartementet 2007-05-24. Skrivelse med begäran
om att fastigheten V Nättraby 6:37 i Karlskrona skall exproprieras.
49. Försvarsmakten, marinbasen 2007-06-18. Miljöinformation
Rosenholm Ö/S.
50. Sjöfartsinspektionen, yttrande 2007-07-12. Yttrande ang ansökan från
Vattenfall AB om tillstånd till uppförande och drift av gruppstation
för vindkraft, Trollebodaområdet, Karlskrona och Torsås kommuner,
Blekinge län och Kalmar län.
51. Energimyndigheten, beslut 2007-06-13. Nätkoncession för linje tre st
20 kV markförlängda kablar.
52. Naturvårdsverket, beslut 2007-06-05. Beslut om ändring i Sveriges
lista över rapporterade skyddade kust- och marina områden till
HELCOMs nätverk (Baltic Sea Protected Areas, BSPA områden)
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Sökande
Akten
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Lantmäterimyndigheten
Vägverket

Bygg 2007.2377

§ 270
Bygglov, bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad på fastigheten ASPÖ 5:278
Handlingar: Ansökan, (2007-05-24 )
Fastigheten som är belägen inom ett område med samlad bebyggelse berörs
av inga byggregl. bestämmelser utöver Plan och Bygglagens generella.
Dock gäller Miljöbalkens 7 kap § 13 (strandskydd). Vid granskningen har
noterats att fastigheten som är belägen i andra led från stranden är väl
etablerad/hävdad i sin helhet och saknar därigenom något allemansrättsligt
värde.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens då fastigheten i sin helhet utgörs av en väl
hävdad tomt i andra led samt bevilja bygglov varvid föreskrives,
att en anmälan görs till Miljö- och Byggnadsnämnden när arbetena
påbörjas och avslutas,
att utvändigt färgval sker i samråd med förvaltningen.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Sökande
Akten
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Lantmäterimyndigheten
Vägverket

Bygg 2007.2498

§ 271
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Bastasjö 1:18
Handlingar: Ansökan (2007-06-07 ), ritningar
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad för befintligt bostadshus, beläget vid
Klaragöl, norr om Bastasjö gård. På platsen gäller strandskyddsförordnande
enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Byggnadsplatsen är redan ianspråktagen för
bostadsändamål, vilket utgör särskilt skäl att medge undantag från
strandskydds- förordnandet. Som tomt får tas i anspråk i huvudsak den del av
fastigheten som idag är privatiserad, vilket markerats med rött på
situationsplanen. Miljöavdelningen har bedömt att avloppsfrågan går att lösa
med enskild anläggning. Inga grannar har ansetts vara berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kapitlet 18 § miljöbalken
dispens från strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att endast den yta får tas i anspråk för bostadsändamål, som markerats med
rött på den till ärendet hörande situationsplanen
att godkänt förslag till anordnande av avloppsanläggning ska föreligga före
byggstart
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden
då arbetet påbörjas och då det avslutats
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Sökande
Akten
Länsrätten

Bygg 2006.4086

§ 272
Olovligt byggande, ändrad användning från kontor och verkstad till
flerbostadshus samt tillbyggnad med skärmtak på fastigheten Lösen 1:7
Ansökan om förhandsbesked för att bygga tre enbostadshus på fastigheten
inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2006-08-18.
I samband med inspektion på fastigheten 2006-10-12 konstaterades att det
finns bostäder i delar av den kontorsanläggning som finns på fastigheten.
Fastighetsägarna tillskrevs 2006-10-16 och gavs tillfälle att inkomma med en
skriftlig förklaring. En skriftlig förklaring inkom 2006-11-16.
Fastighetsägaren har sökt bygglov i efterhand för ändrad användning samt
tillbyggnad med skärmtak, ansökan inkom 2007-01-30 (Dnr 415/07).
När en åtgärd som kräver bygglov har utförts utan lov skall, enligt PBL 10
kap 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. Enligt PBL 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut om någon utan
lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften skall bestämmas
till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa skulle ha
betalts om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften skall
dock bestämmas till minst 500 kronor.
Enligt PBL 10 kap 7 § skall förutom byggnadsavgift även tilläggsavgift tas
ut om åtgärden innebär att en tillbyggnad görs eller en byggnad helt eller till
viss del tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål.
Tilläggsavgiften skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för
varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean
beräknas skall dock tio kvadratmeter avräknas.
Frågor om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av Miljö- och
byggnadsnämnden. Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän
förvaltningsdomstol på talan av byggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden att
besluta att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § ta ut byggnadsavgift
med 50 320 kronor (4 x bygglovavgiften 12 580 kronor) av fastighetsägarna
till fastigheten Lösen 1:7, samt att översända ärendet till länsrätten för
prövning av uttagande av tilläggsavgift.
Yrkanden
Carl- Göran Svensson (m) yrkar på en halvering av den av förvaltningen
föreslagna byggnadsavgiften samt att miljö- och byggnadsnämnden meddelar
länsrätten att man bör ta hänsyn till att det finns förmildrande omständigheter
vid prövningen av uttagande av tilläggsavgiften.
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Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag på uttagande av en
byggnadsavgift med 50 320 kronor (4 x bygglovavgiften 12 580 kronor) av
fastighetsägarna mot Carl- Göran Svenssons (m) yrkande och finner att
miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Carl- Göran Svenssons (m)
yrkande
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § ta ut byggnadsavgift med
25 160 (2 x bygglovsavgiften 12 580) kronor av fastighetsägarna till
fastigheten Lösen 1:7, samt att översända ärendet till länsrätten för prövning
av uttagande av tilläggsavgift och att länsrätten vid denna prövningen av
tilläggsavgift ta hänsyn till att det finns förmildrande omständigheter.
Byggnadsavgiften skall betalas till länsstyrelsen (postgiro 95 40 25 – 3) inom
två månader från det att detta beslut vunnit laga kraft.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

Bygg 2007.415

§ 273
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning från kontor och
verkstad till flerbostadshus samt tillbyggnad med skärmtak på
fastigheten Lösen 1:7
Handlingar: Ansökan, ritningar (2007-01-30)
Ansökan gäller bygglov i efterhand för ändrad användning från kontor och
verkstad till flerbostadshus (596 kvm) samt tillbyggnad med skärmtak (70
kvm). På fastigheten finns en större kontorsanläggning bestående av flera
byggnader. Anläggningen byggdes av fortifikationsförvaltningen i mitten av
1970-talet och den användes fram till år 2000 av försvarsmakten. Ansökan
gäller att göra om delar av huvudbyggnaden till fyra stycken bostäder. De
delar av byggnaden där användning ändras har tidigare varit kontor samt
personalutrymmen. Ansökan gäller också att ändra användning från verkstad
till bostad i en fristående byggnad. Ansökan gäller också att bygga till
huvudbyggnaden med tre skärmtak samt verkstadsbyggnaden med två
skärmtak. På fastigheten finns en större avloppsanläggning från mitten av
1970-talet som bedöms vara dimensionerad för minst 25 personer.
Avloppsanläggningens funktion behöver dock utredas. Besiktningsutlåtande
skall därför inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, senast 2 månader
efter det att bygglov beviljas, avseende avloppsanläggningens funktion.
Arbetet skall utföras av oberoende sakkunnig besiktningsman.
Enligt inlämnade bygglovritningar uppfyller inte bostäderna kraven i
Boverkets Byggregler (BBR 1999). Vissa ombyggnationer måste ske i
bostäderna för att uppfylla lagkraven bl.a. när det gäller tillgänglighet och
brandskydd. En förutsättning för att detta bygglov skall gälla är att dessa
ändringar sker. På fastigheten finns en carport med 10 parkeringsplatser samt
8 markparkeringsplatser. Behovet av parkeringsplatser anses tillgodosett.
Inga grannar anses berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att beviljar bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad med villkor:
att besiktningsutlåtande skall inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen,
senast 2 månader efter det att bygglov beviljas, avseende
avloppsanläggningens funktion. Arbetet skall utföras av oberoende
sakkunnig besiktningsman.
att bostäderna skall byggas om så att kraven i Boverkets Byggregler (BBR
1999) uppfylls.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

Bygg 2007.714

§ 374
Bygglov för tillbyggnad av konditori på fastigheten Magistraten 5
Handlingar: Ansökan (2007-02-07), ritning
Ansökan om exakt samma åtgärd har tidigare varit inlämnad till miljö- och
byggnadsnämnden, dnr 4669/2005. Förvaltningens yttrande löd som följer:
”Den föreslagna tillbyggnaden sträcker sig 4 m ut på Klaipedaplatsen och
innehåller serveringsutrymme på bottenplan samt en terrass för uteservering
på övre plan. Enligt gällande detaljplan blir tillbyggnaden i sin helhet
belägen på allmän plats gata, som inte får bebyggas. Tillbyggnaden står inte i
överensstämmelse med detaljplanens syfte och har en omfattning som gör att
den inte kan betraktas som en mindre avvikelse från planen. Intrånget mitt på
den öppna platsbildningen är olämpligt med hänsyn till stadsbilden och
kulturvärdena på platsen, och står i strid med vad som sägs i plan- och
bygglagen (PBL) 3 kap 1 §. Tillbyggnaden har en utformning som stämmer
dåligt överens med den befintliga byggnadens strama och enkla arkitektur,
och kan inte anses uppfylla kraven i PBL 3 kap 10 § på att ändringar av en
byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas.
Blekinge museum har inkommit med ett yttrande där man avstyrker förslaget
såväl vad gäller det olämpliga intrånget på torgbildningen som
förvanskningen av den befintliga byggnaden.”Den tidigare ansökan
återkallades 2006-03-23. Denna ansökan stämmer exakt överens med den
tidigare, och förutsättningarna som låg till grund för förvaltningens tidigare
yttrande har inte förändrats. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över
förslaget till beslut. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför miljöoch byggnadsnämnden att avslår ansökan med hänvisning till att den strider
mot gällande detaljplan samt att förslaget inte uppfyller kraven i plan- och
bygglagens 3 kapitel paragraferna 1 och 10.
Yrkanden
Magnus Johansson(s) m fl yrkar på bifall till förvaltningens förslag samt att
miljö- och byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att återkomma med förslag om att omarbeta gällande detaljplan för Stortorget
och Klaipedaplatsen i syfte att dels anpassa den efter dagens förhållande men
också se hur vi kan utveckla norra Europas största torg.
Carl- Göran Svensson (m) och Magnus Larsson (c) m fl yrkar på tillfälligt
bygglov i 10 år samt att omarbeta detaljplanen enligt socialdemokraternas
yrkanden.
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Propositioner och beslut
Ordförande ställer Magnus Johanssons m fl (s) yrkande mot Carl- Göran
Svenssons (m) och Magnus Larssons (c ) m fl yrkande. Ordförande finner att
miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Carl- Göran Svenssons (m) och
Magnus Larssons (c ) m fl yrkande.
Votering begärs och verkställs. Följande voteringsproposition fastställdes:
Den som bifaller Carl- Göran Svenssons (m) och Magnus Larssons (c) m fl
yrkande röstar ja.
Den som bifaller Magnus Johanssons m fl (s) yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Magnus
Larsson (c), Henrik Larsen (m), Janne Johansson (sd) och Carl- Göran
Svensson (m)
Röstar nej gör: Marcel Abedini (mp), Magnus Johansson (s), Eva Öhman (s),
Magnus Lindoffson (s), Katarina Möller (s), Ulla Ohlsson (s) och Lotta
Holgersson (s).
Med 7 nej röster mot 6 ja röster beslutade miljö- och byggnadsnämnden
enligt Magnus Johanssons m fl (s) yrkande.
Reservationer
Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Magnus Larsson (c), Henrik
Larsen (m) och Carl- Göran Svensson (m) reserverade sig till förmån för eget
yrkande.
Således besluta miljö- och byggnadsnämnden
att avslår ansökan med hänvisning till att den strider mot gällande detaljplan
samt att förslaget inte uppfyller kraven i plan- och bygglagens 3 kapitel 1 och
10 §§.
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att komma med förslag om
hur gällande detaljplan för Stortorget kan omarbetas med syftet att anpassa
den efter dagens förhållande och även se hur torget kan utvecklas.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.

16 augusti 2007 Sid. 26(29)
Sökande
Akten
Fastighetsägaren Torstäva 11:5

Bygg 2006.2971

§ 375
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov för bef.
fritidshus på fastigheten Torstäva 11:7
Handlingar: Ansökan (2006-07-27 ), ritningar
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad för befintligt hus, beläget i en mindre
husgrupp vid stranden i Torsnäs. På platsen gäller strandskyddsförordnande
enligt miljöbalken (MB) 7 kapitel. Tomten är mindre än 3000 m2 och i sin
helhet ianspråktagen för bostadsändamål, varför miljö- och
byggnadsnämnden har befogenhet att lämna dispens från
strandskyddsförordnandet. Särskilt skäl föreligger då tomten redan är
ianspråktagen. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget
till nybyggnation. Grannen på fastigheten Torstäva 11:5 har inkommit med
en skrivelse, och motsätter sig förslaget med motiveringen att byggnaden
skulle bli alltför dominerande i den aktuella miljön. Ansökan har därefter
reviderats så att den formella byggnadshöjden har sänkts med ca 1 m,
varefter byggnaden får bedömas vara godtagbar på platsen. Miljöavdelningen
har bedömt att den befintliga, enskilda avloppsanläggningen är alltför
åldersstigen, och inte dimensionerad för den aktuella belastningen. Då det
har framkommit att kommunalt VA planeras att bli utbyggt i närtid, har
emellertid dispens för användning av befintligt avlopp lämnats till 20090524.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kapitlet 18 § miljöbalken
dispens från strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives;
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt,
att om inte anslutning till kommunalt VA-nät har skett senast 2009-05-24
skall frågan om anordnande av avloppsanläggning omprövas,
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas
och då det avslutats.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

Bygg 2007.1705

§ 376
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Ungskär 1:20
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2007-04-12 )
Enligt Blekinge museums utredning om kulturmiljöer i Karlskrona skärgård
från 1998 är Ungskär med sin karaktäristiska bebyggelsestruktur ett av
skärgårdens bäst bevarade fiskelägen.
Ansökan gäller att få stycka av en mindre del av en bebyggd tomt, och bygga
ett nytt fritidshus på avstyckningen. Den nya avstyckningen skulle få en yta
på endast 120 m2, och skulle genom sim ringa storlek helt avvika från
bebyggelsestrukturen i övrigt på Ungskär.
Den föreslagna avstyckningen är alldeles för liten för att kunna inrymma ett
självständigt fritidsboende. Marken bedöms inte vara lämplig för det
föreslagna ändamålet. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över
förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar 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 om vad som sägs i plan- och bygglagens
kapitel 3 om lämplighet med hänsyn till kulturförhållandena på platsen
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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§ 377
Informationer
Inga informationer delgavs.
_____
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§ 378
Övriga frågor
Magnus Johansson (s) efterlyste bättre kartmaterial till de ärenden som
behandlas i nämnden. Det skall framgå geografiskt vilket område ärendet
berör.
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 september 2007
§ 286
§ 287
§ 288
§ 289
§ 290
§ 291
§ 292
§ 293
§ 294
§ 295
§ 296
§ 297
§ 298
§ 299
§ 300
§ 301
§ 302
§ 303
§ 304

Informationer
Förslag till budget 2008 samt plan för åren 2009-2010
Svar på medborgarförslag ang. uthyrning av kommunal mark till djurcirkusar och om
förbättring av djurskyddstillsynen av cirkusar

Stadsmiljöprogrammet
Yttrande över länsstyrelsens förslag till revidering av de regionala miljömålen för Blekinge
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Pågående planer
Detaljplan för del av Fäjö 1:75, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg), Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Ansökan om enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Berg 1:44
Ansökan om sluten tank för wc på fastigheten Tjurkö 1:70
Ansökan om sluten tank för avloppsvatten från fastigheten Torhamn 3:26
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:196
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:161
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Aspö 4:319
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för ombyggnad av f d valsverk till
utbildningslokal på fastigheten Augerum 13:2
§ 305
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage och förråd samt ansökan om
strandskyddsdispens på fastigheten Augerums-Ryd 1:31
§ 306
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Fridlevstad 1:5
§ 307
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:27
§ 308
Förhandsbesked samt strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Husgöl 1:107
§ 309
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Kättilsmåla 1:18
§ 310
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Pålycke 2:2, västra
§ 311
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Pålycke 2:2, östra
§ 312
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning från fritidslokal till flerbostadshus samt
om- och tillbyggnad på fastigheten Pålycke 3:43
§ 313
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Rörsäng 1:6
§ 314
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av restaurang och ombyggnad av konferensutrymmen till bostad samt strandskyddsdispens på fastigheten Skarnholm 1:4
§ 315
Övriga frågor
______________
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, sammanträdesrum Freden, torsdagen den
13 september, kl. 08.30 – 12.05
Beslutsammanträde 11.00 – 12.05.

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Magnus Johansson (s)
Eva Öman (s)
Michael Ryge (s)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m)
Magnus Larsson ( c )
Per Björklund (sd)
Sophia Bothorp (mp)
Morgan Mattsson (s)
Lotta Holgersson (s)
Eva Röder (fp)
Henrik Larsen (m)
Gert Olsson (s)
Gert Bengtsson (s)
Veikko Pirkalainen (s)
Peter Glimvall (m)

Tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Ola Swärdh, planchef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Johanna Olsson, planarkitekt
Victoria Nordholm, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Bengt Eriksson, ekonom
Torbjörn Steén, miljöinspektör
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Magnus Larsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre torsdagen den 20 september
2007, kl. 12.30.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Carl-Göran Svensson

Justerare

…………………………………….
Magnus Larsson

§§ 286 - 315

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 20 september 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare
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§ 286
Informationer
Informerades om att punkterna 1 – 8 på dagordningen är offentliga enligt
nämndbeslut den 16 augusti 2007, § 264.
I punkt 6 på dagordningen ändras beslutsförslaget till information. Beslut
kommer att fattas den 11 oktober.
Torbjörn Steén, ny miljöinspektör, presenterades för nämnden. Torbjörn
kommer huvudsakligen att arbeta med livsmedelsfrågor.
_____
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Kommunfullmäktige
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2007.2944

§ 287
Förslag till budget 2008 samt plan för åren 2009-2010
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till budget för 2008 samt
plan för åren 2009-2010.
MBL-förhandling med fackliga organisationer har ägt rum den 23 augusti 2007.
Grundförslaget har upprättats i enlighet med de ramar som beslutats i kommunfullmäktige. Ramen utgörs av de ekonomiska ramar som tilldelats nämnden för
år 2008 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 2007-2009. Därutöver
kommer nämnden, enligt direktiven, varje år erhålla kompensation för löne- och
prisstegringar.
Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter är 10,1 mkr
exklusive bidrag till bostadsanpassning. Intäkterna budgeteras till 12,2 mkr.
Verksamhetskostnaderna uppgår till 22,4 mkr och utgörs till stor av direkta
personalkostnader och kostnader knutna till tjänsteutövningen.
I föreliggande förslag har, under miljö- och byggnadsnämnden, avsatts 77 tkr
i en reserv för oförutsett i avsikt att i enlighet med direktiven skapa en ökad
säkerhetsmarginal och ökat handlingsutrymme under året.
Med anledning av de stora kostnadssänkande åtgärder som krävs enligt det
resultatförbättrande utvecklingsprogrammet (RUPEN) bedöms det orealistiskt
att nämnderna ska upprätta den tidigare krävda reserven för verksamhetsförändringar. Reserven skulle skapas genom rationaliseringsåtgärder i verksamheterna.
Miljö- och byggnadsnämndens budgetplan medger en årlig disposition av 70 tkr
ur eget kapital för samverkan med högskolan.
Förvaltningen har de senaste åren aviserat att bemanningen på miljöavdelningen
är låg i förhållande till jämförbara kommuner. En ny tjänst som miljöinspektör
med ansvar för livsmedelstillsyn har genom avgiftsfinansiering kunnat tillskapas
under 2007.
(forts.)
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§ 287 (forts.)

DIA 2007.2944

En utredning har upprättats för att uppskatta vilka resursbehov som finns och
vad som erfordras för att kunna utföra tillsyn och kontroll samt service till allmänhet och näringsliv.
Med anledning av behovsutredningen föreslås utökning av 4 tjänster inom
miljöavdelningen under budget- och planeringsperioden. Dessa tjänster kan
vara svåra att finansiera fullt ut med tillsynsavgifter varför ökat kommunbidrag
förutsätts.
Ekonom Bengt Eriksson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1.

att utöka kommunbidragsramen med 560 000 kronor för återbesättande
av miljöchefstjänst

2.

att successivt utöka miljöinspektörsresurserna från år 2008 med en ökad
kommunbidragsram om 500 000 kronor motsvarande två tjänster

3.

att för åren 2009-2010 planera för utökning med ytterligare en miljöinspektörstjänst om året motsvarande ökad kommunbidragsram om 750 000
kronor respektive 1 000 000 kronor

4.

att från år 2008 utöka kommunbidragsramen med 250 000 kronor för att
genomföra kommunfullmäktiges beslut om dricksvattenprovtagning för
spädbarnsfamiljer

5.

att i övrigt anta budgetförslag för år 2008 och planer för åren 2009-2010
i enlighet med bilagda handlingar.
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2007.2223

§ 288
Svar på medborgarförslag ang. uthyrning av kommunal mark till djurcirkusar och om förbättring av djurskyddstillsynen av cirkusar
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ett medborgarslag till miljö- och
byggnadsnämnden angående cirkusar för beredning/beslutsförslag.
I förslaget föreslås att Karlskrona kommun inte skall hyra ut mark till djurcirkusar
som har förelägganden eller anmärkningar i djurhållningen mot sig och att alla
djurcirkusar skall inspekteras vid varje besök innan föreställningen.
Vidare föreslås att efterforskning skall ske hur förhållandena för djuren vid cirkusen
varit vid tidigare föreställningar innan besök i Karlskrona kommun.
Avslutningsvis föreslår förslagsställaren att Karlskrona kommun uppmuntrar den
djurfria cirkusen och att man antar en djuretisk policy där man inte sponsrar
djurcirkusaktiviteter som kulturell aktivitet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 21 augusti 2007 lämnat förslag till beslut
och anför bland annat:
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 14 juni 2006, § 236,
att avslå ett likalydande medborgarförslag avseende uthyrning av kommunal mark
till djurcirkusar med följande motivering:
En cirkusföreställning betraktas, enligt ordningslagen 2 kap 2 §, som en allmän
förekomst. 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 kommunen 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 § ordningslagen. (Dom i Länsrätten
i Jönköpings län 13 maj 2005)
Angående förslaget att samtliga cirkusar skall inspekteras innan föreställningen
vid varje besök upplyser förvaltningen att tillsyn hittills har utförts stickprovsmässigt och /eller efter anmälan om missförhållanden från allmänhet, andra
kommuner eller länsveterinärer. Jordbruksverket arbetar för närvarande med
en webbaserad samlingsplats för landets djurskyddskontroll vid cirkusar, det så
kallade ”Cirkusnätet”. Syftet med Cirkusnätet är att det ska underlätta kommunikationen mellan kontrollmyndigheterna.
Med tillgång till Cirkusnätet kan Karlskrona kommuns tillsynsmyndighet enkelt
kontrollera hur förhållandena är för djuren vid cirkusar som aviserar sin ankomst
till kommunen innan cirkusen anländer.
(forts.)
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§ 288 (forts.)

DIA 2007.2223

Angående förslaget att Karlskrona kommun ska uppmuntra djurfria cirkusar
och anta en djuretisk policy där man inte sponsrar djurcirkusaktiviteter som
kulturell aktivitet finns inga erinringar mot att uppmuntra djurfria cirkusar
att ge föreställningar i Karlskrona kommun. Generellt sponsrar kommunen
inte djurcirkusar men angående förslaget att kommunen antar en djuretisk
policy hänvisas till Karlskrona kommuns sponsringspolicy från den 28 maj
1998, vilken reglerar kommunens sponsringsavtal.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat med samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Tekniska förvaltningen
Akten

DIA 2007.3134

§ 289
Stadsmiljöprogrammet
Stadsmiljögruppen med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen
och tekniska förvaltningen arbetar med att utveckla stadsmiljöprogrammet i
fem fördjupningsdelar. Dessa behandlar gatumöbler, mark- och belysning, träd
och planteringar, skyltar samt små byggnader. Utöver dessa fem finns en antagen
broschyr om uteserveringar. Syftet är att få konkreta riktlinjer och regler vid
planering av stadens offentliga rum, det vill säga gator, torg och parker. Avsikten
är att samtliga fördjupningsdelar skall behandlas av miljö- och byggnadsnämnden
och tekniska nämnden för antagande under hösten 2007.
I dagsläget har en broschyr för gatumöbler arbetats fram, i vilken ges riktlinjer för
val av möbler och utrustning för centrala Karlskrona. I broschyren ges riktlinjer för
soffor, bänkar, planteringskärl, papperskorgar, pollare, cykelställ m m. Syftet är att
uppnå en enhetlig miljö genom möbler som har ett stilrent, funktionellt och estetiskt
tilltalande uttryck. Broschyren har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i
samarbete med tekniska förvaltningen och handikappförvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta riktlinjer för val av gatumöbler i Karlskrona.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2007.2629

§ 290
Yttrande över länsstyrelsens förslag till revidering av de regionala miljömålen
för Blekinge
Länsstyrelsen bereder Karlskrona kommun tillfälle att yttra sig över förslag till
revidering av de regionala miljömålen för Blekinge län Det sammanvägda svaret
lämnas av kommunstyrelsen.
Sedan miljömålen fastställdes 2003 har mycket hänt på nationell och regional nivå
som föranleder en revidering:
• Riksdagen har ändrat en del vad gäller de nationella miljömålen, bland annat
har det tillkommit ett nytt miljömål ”Ett rikt växt- och djurliv”
• Ett antal av de regionala miljömålen har haft 2006 eller tidigare som måldatum
• Det har kommit till nya underlagsdata, ny lagstiftning, grundförutsättningar har
förändrats etc.
• Vattenmyndigheterna har tillkommit och har överlappande måluppdrag.
I dag finns 96 regionala delmål i Blekinge. Enligt förslaget blir det totalt 79 mål
kvar – 26 mål kvarstår oförändrade, 39 mål ändras, 31 utgår och 14 tillkommer.
Förslaget behandlar inte målet ”Storslagen fjällmiljö”.
De mål som Karlskrona kommun i sitt remissvar till de ursprungliga miljömålen
ansåg som mest prioriterade var framför allt Begränsad klimatpåverkan, Giftfri
miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, Levande kust och skärgård
samt God bebyggd miljö.
Miljöchef Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll och att beslut kommer att fattas vid
nämndens oktobersammanträde.
_____

13 september 2007 Sid. 11(43)

§ 291
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

13 september 2007 Sid. 12(43)

§ 292
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

13 september 2007 Sid. 13(43)

§ 293
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 2007-05-31 § 81. Komplettering av ansökan
Motorways of the sea. Bengtsaleden m m
2. Tekniska nämnden, beslut 2007-06-26; § 53. Svar på medborgarförslag
att anordna hundrastgård på Trossö och Rosenholm
3. Länsstyrelsen i Blekinge, beslut 2007-07-30. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens i Karlskrona Kommun delegationsbeslut om
tillstånd enl 16 § djurskyddslagen.
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-08-08. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Lammet 2 i Karlskrona kommun.
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, rapport 2007-08-07. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för ändring av tak på
enbostadshus, fastigheten Sorken 8 i Karlskrona Kommun.
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-08-07. Överklagande miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för ändring av tak på
enbostadshus, fastigheten Sorken 7 i Karlskrona kommun.
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-08-07. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för ändring av tak på
enbostadshus fastigheten Bävern 7 i Karlskrona kommun.
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-08-01. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
på fastigheten Tjurkö 8:44.
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-08-03. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut avseende ansökan om enskilt avlopp med
sluten tank på fastigheten Öljersjö 4:39 i Karlskrona kommun.
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-07-31. Efterbehandling av täkt
inom fastigheten Sillesås 1:33 i Karlskrona kommun.
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-07-03. Ombyggnad av repslagarbanan inom byggnadsminne nr 10 på fastigheten Karlskrona 4:20,
Karlskrona kommun.
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-08-01. Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för miljöhus på fastigheten
Hector S:1 i Karlskrona kommun.
(forts.)

13 september 2007 Sid. 14(43)

§ 293 (forts.)
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, meddelande 2007-07-11. Betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 4 § miljöbalken
14. Åklagarmyndigheten, 2:a Åklagarkammaren i Malmö, underrättelse
2007-08-22. Underrättelse om åklagarbeslut, förundersökning läggs ner.
15. Energimyndigheten, beslut 2007-08-07. Ansökan om förlängning av
giltighetstid för nätkoncession för område.
16. NUTEK. Kort om mätningen av Bygg- och Fastighetsrätt
17. Sveriges Kommuner och Landsting, 2007-07-25. Mast på rätt plats!
18. Britt- Inger Skogh. 2007-08-01. Till berörda politiker i miljö- och
byggnadsnämnden.
_____

13 september 2007 Sid. 15(43)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 294
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna förslaget.
_____

13 september 2007 Sid. 16(43)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2003.7589

§ 295
Detaljplan för del av Fäjö 1:75, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Till miljö- och byggnadsnämnden inkom den 29 december 2003 en ansökan
om upprättande av detaljplan för två friliggande bostadshus för del av Fäjö
1:75. Planen upprättades med enkelt planförfarande och var föremål för samråd från och med den 2 juli till och med den 9 augusti 2004. Planen har varit
vilande sedan samrådet eftersom vattenförsörjningen och avloppshanteringen
inte har varit löst. En privat utbyggnad av VA till Fäjö pågår, vilken sedan
kommer att övertas av Karlskrona kommun. Det gör det möjligt att ordna VA
för de två bostadshusen och planarbetet har därför återupptagits. Planprocessen
för planförslaget kommer att övergå till normalt planförfarande då det är lång
tid sedan planförslaget var föremål för samråd.
Planarkitekt Victoria Nordholm föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplanen för del av Fäjö 1:75, Lyckeby, Karlskrona kommun, ställs ut
för allmän granskning,
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 2006.2321

§ 296
Detaljplan för del av Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg), Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning från den 29 juni till den 10
augusti 2007.
Projektet syftar till att skapa bostäder i flerbostadshus i en attraktiv miljö, nära
havet och nära Karlskrona centrum. Förslaget ger även förutsättningar för handel
och kontor. Målet är att södra Saltö omvandlas till en ny variationsrik och spännande stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter. Ett nytt bostadsområde byggs för närvarande på platån på södra Saltö. Förslaget innebär att bostadsområdet kommer att omfatta hela området fram till Saltö torg. Planområdet
är beläget på södra Saltö, cirka 1,5 km från Karlskrona centrum. Området begränsas av Utövägen och därefter hamn i öster, bostäder i norr, naturområde i väster
samt flerbostadshus under uppförande i söder. Planområdet omfattar cirka 1,01
hektar, varav 0,52 hektar kvartersmark och 0,49 hektar allmän plats.
Marken inom planområdet ägs dels av Karlskrona kommun dels av Örlogsporten
Fastigheter AB. Större delen av kvartersmarken ägs av Örlogsporten Fastigheter
AB.
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 detaljplanen för Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg) daterad 28 maj 2007
och reviderad den 27 augusti 2007
att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 2006.4763

§ 297
Detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m fl. Karlskrona kommun,
Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 december 2006 beslutat att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del
av Västra Nättraby 6:17 m fl. Fastigheten ägs av Karlskrona kommun.
Planförslaget syftar till att skapa ett utökat område för kontor, småindustri,
handel och hantverk i anslutning till befintligt verksamhetsområde med
kommersiell verksamhet i Nättraby. I samband med detaljplanens genomförande behöver resterande etapper av den parallellväg till E22, som finns
angiven i gällande plan byggas. Parallellvägen, benämnd genomfartsgata,
kommer att fungera som genomfartsgata från Nättraby trafikplats till E22 i
höjd med Bjärby. Den nya genomfartsgatan kommer att avlasta den smala
Idrottsvägen som enligt gällande plan ska avslutas i en vändplan strax öster
om Idrottsplatsen.
Planområdet är beläget i Nättraby och omfattar del av fastighet Västra Nättraby
6:17 samt fastigheterna 6:97, 6:98, 6:99 och 6:100. Området ligger söder om
E22 och norr om Idrottsvägen. I öster gränsar området till ett befintligt verksamhetsområde med kommersiell inriktning. I väst avgränsas planområdet strax
öster om fastigheten Västra Nättraby 9:26 samt av jordbruksmark. Planområdet
omfattar cirka 6,7 hektar. I östra delen av området finns en fotbollsplan som nyttjas av Nättraby GoIF. För den västra delen av området finns ett jordbruksarrende.
Planarkitekt Johanna Olsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m fl bli föremål för samråd.
_____

13 september 2007 Sid. 19(43)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHA 2007.2541

§ 298
Ansökan om enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på
fastigheten Berg 1:44
Fastigheten Berg 1:44 ligger inom ett område med sammanhållen bebyggelse
(10 bebyggda fastigheter) i anslutning till Bysjön. VA-arkivet visar att på sju
av fastigheterna finns äldre avloppsanläggningar. Dessa är 12 – 30 år gamla,
medan det för de övriga saknas uppgift om avloppsanläggning på fastigheten.
Eftersom samtliga registrerade anläggningar är av äldre datum, så kommer
dessa sannolikt att behöva åtgärdas inom de närmaste åren.
Vidare kan med stor sannolikhet fler ansökningar om enskilt avlopp förväntas
framöver i samband med övergång från fritidsboende till permanentboende,
framtida bygglovansökningar eller att man bara önskar öka VA-standarden.
Mot bakgrund av områdets tätbebyggelsesituation, att vattenförsörjningen
sannolikt sker via enskilda vattentäkter, samt närheten till Bysjön som för
övrigt nyttjas för bad så anser förvaltningen att avloppsfrågan måste lösas
gemensamt inom området. Detta bör i första hand ske via kommunal anslutning alternativt att ett gemensamt avloppssystem med eget reningsverk
anordnas. Ytterligare enskilda avlopp innebär stor risk för såväl grundvattensom ytvattenförorening och är inte förenligt med modern VA-planering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 augusti yttrat sig över ansökan
och lämnat förslag till beslut.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet
påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som eget yttrande och med
stöd av Miljöbalken (MB) 26 kap. § 9 och i enlighet med intentionerna i MB 1
kap § 1, samt MB 2 kap § 3 avslå ansökan om enskild avloppsanläggning för
wc på fastigheten Berg 1:44.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHA 2007.2775

§ 299
Ansökan om sluten tank för wc på fastigheten Tjurkö 1:70
Fastigheten Tjurkö 1:70 har tillstånd för BDT-vatten och mulltoalett sedan 1995.
Fastigheten ligger inom ett förtätat område på norra Tjurkö. Sökanden anser sig
inte nöjd med sin mulltoalett utan önskar byta denna mot vattentoalett. I sökandens skrivelse anges att valet ursprungligen stod mellan wc och vattentoalett.
Enligt förvaltningen stämmer inte detta eftersom stor restriktivitet visavi wc
har gällt under många år.
Inom närområdet finns cirka 25 fastigheter av vilka de flesta inte har wc. De
dåliga geologiska förutsättningarna i kombination med tätbebyggelsesituationen,
många äldre avloppsanläggningar och ett flertal vattentäkter gör området synnerligen illa lämpat för enskilda avloppslösningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen
har vid upprepade tillfällen försökt få till stånd en gemensam avloppslösning.
För närvarande pågår ett seriöst försök att bygga en gemensam infiltration för
BDT-vatten och UV-ljusbehandlat pressvatten från Aquatronavskiljare för max 8
fastigheter. Förvaltningen har även ställt sig positiv till gemensamt reningsverk
för alla fastigheterna i området, varvid man kan påräkna ”fullständig VA-standard”.
Hittills har enighet för denna lösning inte varit möjlig att uppnå. Sammanfattningsvis synes inom Herrgårdsområdet således föreligga goda förutsättningar för gemensam lösning av VA-problemet, vilket även innebär att skäl för nya tillstånd till slutna
tankar saknas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i yttrande den 22 augusti 2007 att nämnden
avslår ansökan.
Yrkanden
Per Björklund (sd) yrkar bifall till sökandens framställning.
Ordföranden (m) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att nämnden beslutar återremittera ärendet.
Reservation
Per Björklund (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för att hitta en lösning som inte innebär
sluten tank.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHA 2006.3637

§ 300
Ansökan om sluten tank för avloppsvatten från fastigheten Torhamn 3:26
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____
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Sökande
Akten

BYGG 2007.2503

§ 301
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:196
Handlingar: Ansökan (2007-06-08), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller att dela en bebyggd tomt, och på den obebyggda delen uppföra
ett nytt fritidshus.
Den plats som avses bli bebyggd utgörs av en lucka i befintlig bebyggelse, och
får anses sakna betydelse ur allmän synpunkt. Den nuvarande fastigheten har en
tillräcklig storlek för att tåla en delning. Ett hus enligt förslaget bedöms bli en
lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Inga skrivelser har
inkommit.
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.
_____
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
Berörd granne
Akten

BYGG 2007.2039

§ 302
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Aspö 5:161
Handlingar: Ansökan med bilaga (2007-05-03), situationsplan, karta,
yttrande från granne (2007-08-29) samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan gäller uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Aspö 5:161 som
har en area av 1142 kvm.
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.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB)
kapitel 4. Enligt MB 4 kap 4 § ligger platsen inom det kust- och skärgårdsområde
där fritidshus endast får tillkomma som kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper.
Platsen ligger inom område som är av riksintresse för kustzonen enligt MB 4 kap
1 §. Fritidshus får endast tillkomma som kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper enligt MB 4 kap 4 §.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs fastigheten av en relativt öppen plats
med lite träd i den östra delen och den ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.
Den tilltänkta byggnationen kan ses som en komplettering till en befintlig bebyggelsegrupp. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Infart kan anordnas från tre olika befintliga vägar och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. Ett enbostadshus på platsen får anses
vara en lämplig komplettering.
(forts.)
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§ 302 (forts.)

BYGG 2007.2039

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Fastighetsägaren till
Aspö 5:92 har yttrat sig. Fastighetsägaren godkänner inte mindre än 4,5 meter från
tomtgränsen samt placering av huset och husets höjd. Förvaltningens åsikt är att
husets placering och höjd inte hanteras i ansökan om förhandsbesked utan det
kommer att hanteras i samband med bygglovansökan. När bygglovansökan inlämnats kommer fastighetsägaren till Aspö 5:92 få yttra sig över den.
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.
_____
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.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG 2007.1783

§ 303
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Aspö 4:319
Handlingar: Ansökan (2007-04-17), situationsplan (2007-05-16), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller uppförande av två fritidshus på fastigheten Aspö 4:319 som har en
area av 2240 kvm. Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked
för ett fritidshus på fastigheten den 24 maj 2006, (Dnr 579/2006). Eftersom fastigheten är väldigt långsmal (85 meter lång) ansöker fastighetsägaren nu om att få
dela den i två delar.
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.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB)
kapitel 4. Enligt MB 4 kap 4 § ligger platsen inom det kust- och skärgårdsområde
där fritidshus endast får tillkomma som kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper.
Platsen ligger inom område som är av riksintresse för kustzonen enligt MB 4 kap
1 §. Fritidshus får endast tillkomma som kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper enligt MB 4 kap 4 §.
Platsen ligger i ett mindre skogsparti och i anslutning till befintlig bebyggelse.
Den tilltänkta byggnationen kan ses som en komplettering till en befintlig bebyggelsegrupp. Platsen 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.
(forts.)
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§ 303 (forts.)

BYGG 2007.1783

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 två fritidshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadernas 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.
_____
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
BYGG 2007.2467
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten
§ 304
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för ombyggnad av
före detta valsverk till utbildningslokal på fastigheten Augerum 13:2
Handlingar: Ansökan, (2007-05-29), ritningar, situationsplan, karta, yttrande från
Räddningstjänsten Östra Blekinge (2007-06-12), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
Ansökan gäller att bygga om ett tidigare valsverk till utbildningslokaler, avsedda
både för den egna personalen och för utbildning av företagets kunder.
Byggnaden ligger inom företagets hävdade industriområde, just invid Lyckebyåns
strand. På platsen gäller strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Då ombyggnaden avser en ändring av befintlig byggnad för att tillgodose ett väsentligen annat
ändamål än tidigare, krävs en dispens från strandskyddsförordnandet.
Åtgärden utgör ett komplement till den pågående verksamheten på fastigheten,
vilken i sin helhet är ianspråktagen för ändamålet. Detta får anses utgöra särskilt
skäl att medge strandskyddsdispens.
Den föreslagna åtgärden får anses uppfylla kraven på varsamhet i plan- och bygglagen 3 kap 10 §.
Miljöavdelningen har bedömt att spillvatten från de nya lokalerna kan anslutas till
befintlig infiltrationsanläggning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att fastigheten i sin helhet får tas i anspråk som tomt
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

13 september 2007 Sid. 28(43)

Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

BYGG 2007.2254

§ 305
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage och förråd samt ansökan
om strandskyddsdispens på fastigheten Augerums-Ryd 1:31
Handlingar: Ansökan (2007-05-14), ritningar (2007-05-14, 2007-09-07),
situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller nybyggnad av ett garage på 54 kvm samt ett förråd på 40 kvm.
Förrådet avses uppföras på en befintlig grund där det tidigare har stått ett uthus.
Fastigheten är belägen strax öster om Bubbetorps gård och är idag bebyggd med
bostadshus samt två uthus.
Den del av fastigheten som avses bebyggas ligger inom område där strandskyddsbestämmelser enligt MB 7 kap 16 § gäller.
Fastigheten ligger inom område som är av riksintresse för natur enligt MB 3 kap
6 §. Platsen ingår i riksintresset NK 18 Skärva-Danmarksfjärden-Nättrabyån. Det
är Silletorpsåns ekologiska värden som gör att området är av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast ske i dessa områden om det
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Området är även klassat
som ekologiskt särskilt känsligt.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen sker den tilltänkta byggnationen helt på
en redan ianspråktagen bostadstomt och bedöms inte påverka natur- eller kulturvärdena negativt.
Vid granskning av ärendet kan konstateras att:
1. Lokaliseringen är förenlig med översiktsplanen och med Miljöbalkens 3:e och
4:e kapitel.
2. Den aktuella fastigheten utgörs i sin helhet av redan ianspråktagen mark och
den ena byggnaden utgörs dessutom av en ersättningsbyggnad.
3. Förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras inte.
4. Livsbetingelserna för djur- och växtlivet påverkas inte.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 § Miljöbalken samt bevilja bygglov för uppförande av garage samt förråd med villkor:
(forts.)
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§ 305 (forts.)

BYGG 2007.2254

att som tomt får den avstyckade fastigheten tas i anspråk
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.
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen

13 september 2007 Sid. 30(43)

Sökande
Akten

BYGG 2007.1480

§ 306
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten
Fridlevstad 1:5
Handlingar: Ansökan (2007-03-26), situationsplan, karta, yttrande från grannar
(2007-05-03), situationsplan (2007-08-23), yttrande från sökande (2007-09-05),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____

13 september 2007 Sid. 31(43)

Sökande
Akten

BYGG 2006.3372

§ 307
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:27
Handlingar: Ansökan, (2006-08-23 ), kartor, Länsstyrelsen i Blekinge län beslut
2007-03-05, 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.
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 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.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2006, § 412 att lämna
negativt förhandsbesked, med huvudsaklig motivering att den förslagna byggnationen skulle komma att motverka syftet med riksintresseområdet.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som 2007-03-05 upphävde beslutet och
visade det åter till miljö- och byggnadsnämnden för ny handläggning. Länsstyrelsen ansåg inte att förslaget skulle innebära någon påtaglig skada för riksintresset.
Miljöavdelning anser inte att det är lämpligt med fler enskilda avloppsanläggningar
i området, då här finns en hög andel inte fungerande anläggningar med negativ
påverkan på miljön. Planering för framdragande av kommunalt avlopp pågår, och
detta är en förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
(forts.)
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§ 307 (forts.)

BYGG 2006.3372

att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas
till byggnadstraditionen i trakten
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden
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.
_____
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.

13 september 2007 Sid. 33(43)

Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

BYGG 2007.386

§ 308
Förhandsbesked samt strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Husgöl 1:107
Handlingar: Ansökan (2207-01-29), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller nybyggnad av ett enfamiljshus på ca 90 kvm på den avstyckade
fastigheten Husgöl 1:107 som har en area av 1568 kvm.
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. På delar av fastigheten gäller strandskyddsbestämmelser
enligt 7 kap 16 § Miljöbalken.
Platsen är relativt öppen och endast glest bevuxen med björkar. Fastigheten ligger
mellan två befintliga bostadshus. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas via befintlig infart till
grannfastigheten. Miljöavdelningen har bedömt att enskild avloppsanläggning går
att anordna. Denna går dock inte att anordna på fastigheten utan måste ligga utanför
på fastigheten Husgöl 1:60. Anläggningen skall byggas så att det i framtiden går att
ansluta grannfastigheterna Husgöl 1:106 samt 1:114. Grannfastigheternas avloppsanläggningar är från 1976 samt 1984. Ett bostadshus på platsen får anses vara en
lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har utnyttjat detta.
Vid granskning av ärendet kan konstateras att:
1. Lokaliseringen är förenlig med översiktsplanen och med Miljöbalkens 3:e och
4:e kapitel.
2. Det finns inga kända bevarandeintressen för kulturmiljö eller naturmiljö i området.
3. Den aktuella platsen utgörs av en ”lucktomt” som har förlorat sin betydelse för
allmänheten, vilket utgör särskilt skäl för att medge strandskyddsdispens.
4. Förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv försämras inte.
5. Livsbetingelserna för djur- och växtlivet påverkas inte.
(forts.)
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§ 308 (forts.)

BYGG 2007.386

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked samt bevilja strandskyddsdispens enligt
7 kap 18 § Miljöbalken för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna
platsen med villkor:
att som tomt får den avstyckade fastigheten tas i anspråk
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.
_____
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.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG 2007.2035

§ 309
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Kättilsmåla 1:18
Handlingar: Ansökan (2007-05-03), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller nybyggnad av två stycken enbostadshus på fastigheten Kättilsmåla 1:18. På fastigheten avses två tomter styckas av vilka kommer att få en
storlek på ca 1200 och 1500 kvm. På platsen gäller en detaljplan som fastställdes
den 18 september 1953. Enligt gällande detaljplan får området användas endast
för småindustriändamål. Byggnad får dock uppföras eller inredas för med industrirörelsen samhöriga bostäder samt, där så prövas lämpligt även för annat ändamål.
Byggrätten är inte begränsad på marken utan det finns endast en begränsning i
byggnadshöjd på 7,6 meter.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs platsen idag av en öppen gräsbevuxen äng i anslutning till befintlig bebyggelse. Platsen sluttar ca 3 meter med
högsta delen i nordost. Fastigheterna går att ansluta till det kommunala VA-nätet
och infart kan ordnas från Forsvägen. Två enbostadshus bedöms vara lämpligt på
platsen.
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 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 tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, 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

BYGG 2007.1479

§ 310
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten
Pålycke 2:2, västra
Handlingar: Ansökan (2007-03-26 ), karta, yttrande från sökande (2007-08-30),
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 med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov.
Tomterna föreslås placerade ute på jordbruksmark som är i bruk. De gränsar direkt
till detaljplanelagt område, som i denna del utgörs av allmän plats park som är gräns
ut mot jordbruksområdet.
De två södra tomterna ligger inom strandskyddsområde till Pålyckesjön.
De föreslagna tomterna ligger på 50-100 m avstånd från Fridlevstads reningsverk.
Enligt Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” är riktvärdet för skyddsavstånd till avloppsreningsverket 300 m.
Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig komplettering av befintlig bebyggelse. Med tanke på de ovan nämnda motstående
intressena vad gäller jordbruket, strandskyddet samt skyddsavstånd för avloppsreningsverk, får marken anses vara olämplig för det föreslagna ändamålet.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden lämnar
negativt förhandsbesked. Sökanden har beretts tillfälle 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
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Sökande
Allgerikommittén
Akten

BYGG 2007.1634

§ 311
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
Pålycke 2:2, östra
Handlingar: Ansökan, (2007-03-26), 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 (med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov). 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.
Byggnadsplatsen utgörs av inhägnad betesmark. Den föreslagna avstyckningen har
en yta på drygt 25 000 kvm och är avsedd för mindre hästhållning. Den gränsar till
jordbruksmark som lantbruksanläggning. Avståndet till tätbebyggelsen i Fridlevstad är ca 300 m. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda allmänna intressen.
Infart kan ordnas från befintlig mindre väg, och anslutning kan göras till det
kommunala VA-nätet.
Den föreslagna avstyckningen får anses vara lämplig för det avsedda ändamålet.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har
inkommit.
Yrkande
Magnus Johansson (s) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att inhämta Allergikommitténs synpunkter.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag om positivt förhandsbesked
mot Magnus Johanssons yrkande om återremiss och finner att nämnden beslutar att
återremittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta synpunkter från
Allergikommittén innan beslut fattas.
_____
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Sökande
Berörda grannar
Akten

BYGG 2007.2457

§ 312
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning från fritidslokal till
flerbostadshus samt om- och tillbyggnad på fastigheten Pålycke 3:43
Handlingar: Ansökan (2007-05-31), ritningar, rev. ritningar (2007-08-29),
situationsplan (2007-08-22), karta, granneyttranden (2007-08-31) och (200709-03), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten Pålycke 3:43 har tidigare använts som fritidslokal till Pålyckehemmet.
Efter att ha stått tom under flera år på grund av en vattenläcka har en ansökan om
bygglov för ändrad användning till bostäder samt tillbyggnad inlämnats. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Den norra delen av fastigheten ligger
inom område där strandskyddsbestämmelser enligt MB 7 kap 16 § gäller, byggnaden och dess närområde är dock placerat utanför strandskyddat område.
Byggnaden har idag en våning och ansökan gäller tillbyggnad av ytterligare en
våning för bostadsändamål. Byggnaden skall även byggas till i bottenplanet med
förrådsutrymmen/carport. Totalt kommer byggnaden att innehålla 4 st lägenheter.
På fastigheten kommer det att anordnas fem st parkeringsplatser varav en är i carport. Parkeringsbehovet anses tillgodosett. Fastigheten är ansluten till det kommunala avloppsnätet och infart sker på befintlig väg. En ändrad användning till bostäder
bedöms vara en lämplig användning av fastigheten.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Yttrande har inkommit från fastighetsägarna till Pålycke 3:41 samt 3:42. Fastighetsägaren till
3:42 har i samband med att yttrandet inlämnats konstaterat att ansökan inte gällde
den byggnad som han trodde när yttrandet skrevs. Detta innebär att han muntligen
har meddelat att han inte har något emot ansökan. Han har gjort bedömningen att
det avstånd på ca 100 meter som finns mellan byggnaden och hans verksamhet
borde räcka som skyddsavstånd. Fastighetsägarna till Pålycke 3:41 motsätter sig att
byggnationen sker uppåt då detta innebär att deras fastighet får en ökad insyn.
Avståndet mellan bostadshuset på fastigheten 3:41 och det nya flerfamiljshuset är
ca 45 meter. Förvaltningens bedömning är att den eventuella ökade insynen inte är
en sådan betydande olägenhet som avses i 3 kap 2 § Plan- och bygglagen.
(forts.)
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§ 312 (forts.)

BYGG 2007.2457

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad med villkor:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutas
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 beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG 2007.2540

§ 313
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Rörsäng 1:6
Handlingar: Ansökan (2007-06-12), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller uppförande av två stycken fritidshus på ca 55 kvm vardera på
fastigheten Rörsäng 1:6.
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. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken
(MB) kap 3 om skydd av riksintressen. Vid bedömningen gäller också vad som sägs
i miljöbalken (MB) kapitel 4.
På delar av fastigheten gäller strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap 16 § Miljöbalken. Byggnaderna kommer att placeras utanför strandskyddat område, ca 150
meter från havet. Platsen ligger inom område som är av riksintresse för naturvården
enligt MB 3 kap 6 § samt inom riksintresse för kustzonen enligt MB 4 kap 1 §.
Platsen ingår i riksintresset NK 21 Blekinge östkust. Området är även klassat som
ekologiskt särskilt känsligt. 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 MB 4 kap 4 §.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs platsen av en relativt öppen betesmark med lövskog i kanterna. Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.
En byggnation på platsen bedöms inte påverka natur- eller kulturvärdena negativt.
Infart kan anordnas över fastigheten Rörsäng 1:50. Enligt ansökan skall fritidshusen anslutas till befintlig trekammarbrunn. Miljöavdelningen har dock konstaterat
att befintlig avloppsanläggning inte är dimensionerad för ytterligare två hushåll.
En utbyggnad av det kommunala VA-nätet är på gång i området och anslutning
till detta är en förutsättning för att byggnation ska kunna ske. Två fritidshus på
platsen får anses vara en lämplig komplettering.
(forts.)
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§ 313 (forts.)

BYGG 2007.2540

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Yrkanden
Per Björklund (sd) yrkar avslag på framställningen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Per Björklunds
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Per Björklund (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två 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 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.
_____
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
BYGG 2007.2387
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten
§ 314
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av restaurang och ombyggnad
av konferensutrymmen till bostad samt strandskyddsdispens på fastigheten
Skarnholm 1:4
Handlingar: Ansökan, (2007-05-25), ritningar, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller att bygga till restaurangen med stora, inglasade serveringsverandor,
samt att bygga om konferensutrymmena till permanentbostad.
På platsen gäller strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Länsstyrelsen har
förordnat dispensbefogenheten inom området till miljö- och byggnadsnämnden.
Då ombyggnaden avser en ändring av del av byggnaden till att tillgodose ett väsentligen annat ändamål än tidigare, krävs en dispens från strandskyddsförordnandet. Bygglov och strandskyddsdispens har den 13 oktober 2004 beviljats för att
inreda bostadslägenhet på byggnadens övervåning. Nu ansöks om att få utvidga
den befintliga bostaden med motsvarande utrymmen på bottenvåningen.
Åtgärden utgör en komplettering av en pågående användning av byggnaden, och
bedöms inte att i nämnvärd grad påverka växt- och djurlivet eller allmänhetens
tillträde till området. Detta får anses utgöra särskilt skäl att medge strandskyddsdispens.
Den föreslagna tillbyggnaden av restaurangdelen får anses bli ett lämpligt och
positivt tillskott till anläggningens utformning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medge med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
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 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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Övriga frågor
§ 315
Inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde.
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 oktober 2007
§ 325
§ 326
§ 327
§ 328
§ 329
§ 330
§ 331
§ 332
§ 333
§ 334
§ 335

Informationer
Delårsbokslut och budgetuppföljning augusti 2007-08-31
Stadsmiljöprogrammet; Fördjupningsdel för träd och planteringar
Remissvar; Lokaliseringsutredning för nytt stadsbibliotek i Karlskrona
Yttrande över länsstyrelsens förslag till revidering av de regionala miljömålen för Blekinge
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Begäran om planuppdrag för del av Aspö 5:68, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Verstorp 2:23, Karlskrona kommun, Blekinge län. Utgår!
Detaljplan för del av Västra Nättraby 10:3 m fl (Vrängö) Karlskrona kommun, Blekinge län,
förslag till programsamråd
§ 336 Ansökan om sluten tank för avloppsvatten från fastigheten Torhamn 3:26
§ 337 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Fridlevstad 1:5. Utgår!
§ 338 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:35
§ 339 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hasslö
4:46, skifte 1
§ 340 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:60. Utgår!
§ 341 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hästholmen 1:2. Utgår!
§ 342 Bygglov och bygganmälan för upplag för ved och biobränslen på fastigheten Nävragöl 1:89
§ 343 Olovligt uppförd inglasad altan på fastigheten Saleboda 1:161
§ 344 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 3:42. Utgår!
§ 345 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Verkö 3:117. Utgår!
§ 346 Övriga frågor
_________________________
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Plats och tid

Söderstierna Lindholmen, Örlogsbasen, torsdagen den
11 oktober, kl. 08.15 – 15.00.
Beslutsammanträde 10.50 – 12.25.

Beslutande

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

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Carl-Göran Svensson (m) t o m § 342
Marcel Abedini (mp) ordf §§ 343 - 346
Magnus Johansson (s)
Eva Öman (s)
Michael Ryge (s) t o m § 342
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Per Björklund (sd)
Lotta Holgersson (s)
Gert Olsson (s)
Gert Bengtsson (s) §§ 343 - 346
Henrik Larsen (m)
Peter Glimvall (m)
Eva Röder (fp) §§ 343 -346
Gert Bengtsson (s) §§ 325 - 342
Veikko Pirkalainen (s)
Eva Röder (fp) §§ 325 - 342

Tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Pernilla Johansson, landskapsarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Malin Eriksson, planarkitekt
Bo Karlsson, miljöinspektör
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Ulla Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre tisdagen den 16 oktober 2007,
kl. 13.00.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Carl-Göran Svensson, §§ 325 – 342

§§ 325 - 346

…………………………………………
Marcel Abedini, §§ 343 - 346
Justerare

…………………………………….
Ulla Olsson

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 16 oktober 2007
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

anslagits på
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§ 325
Informationer
Informerades om att nästa sammanträde kommer att äga rum på Blekinge
Tekniska Högskola, BTH. Vid detta sammanträde kommer kommunens
planstipendier att utdelas.
Peter Glimvall (m) informerar om Söderstierna och Lindholmen där dagens
sammanträde äger rum. Efter sammanträdet kommer nämndens ledamöter samt
förvaltningspersonal att bli guidade på anläggningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

11 oktober 2007 Sid. 5(29)

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2007.2213

§ 326
Delårsbokslut och budgetuppföljning augusti 2007-08-31
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
2007.
Verksamheterna beräknas prognosmässigt totalt visa en mindre positiv avvikelse
jämfört med budget. Avvikelsen är angiven till 200 000 kronor.
Inom miljö- och hälsoskyddsverksamheterna prognostiseras dock negativ avvikelse
om – 250 000 kronor i huvudsak till följd av att den nya taxan endast kommer att
kunna tillämpas den senare delen av året.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 11 september 2007 lämnat förslag till
beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att under år 2007 disponera 250 000 kronor av den budgeterade kommunbidragsreserven till verksamheten miljö- hälsoskydd
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning med resultatprognos per 200708-31 enligt bilagda handlingar
att uppdra åt förvaltningens verksamhetsansvariga att noga följa intäktsutvecklingen.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Tekniska förvaltningen
Akten

DIA 2007.3134

§ 327
Stadsmiljöprogrammet; Fördjupningsdel för träd och planteringar
Stadsmiljögruppen med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och
tekniska förvaltningen arbetar med att utveckla stadsmiljöprogrammet i fyra
fördjupningsdelar. Dessa behandlar mark- och belysning, träd och planteringar,
skyltar samt små byggnader. Utöver dessa fyra finns två antagna broschyrer om
uteserveringar och gatumöbler. Syftet är att få konkreta riktlinjer och regler vid
planering av stadens offentliga rum, det vill säga gator, torg och parker. Avsikten
är att samtliga fördjupningsdelar skall behandlas av miljö- och byggnadsnämnden
och tekniska nämnden för antagande under hösten 2007.
I dagsläget har en broschyr för träd och planteringar arbetats fram i vilken det ges
riktlinjer för planering, plantering av rätt träd på rätt plats och i viss mån skötsel av
träd och planteringar för centrala Karlskrona. Broschyren har tagits fram av
tekniska förvaltningen i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Landskapsarkitekt Pernilla Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta riktlinjer för träd och planteringar i Karlskrona.
_____
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Kulturförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2007.2991

§ 328
Remissvar; Lokaliseringsutredning för nytt stadsbibliotek i Karlskrona
Miljö- och byggnadsnämnden har erbjudits att lämna synpunkter på den utredning
som styrgruppen för nytt stadsbibliotek låtit utarbeta. Utredningen beskriver förutsättningar för byggande av ett stadsbibliotek vid fem alternativa lägen på Trossö.
Utredningen har under sommaren varit utställd och flera seminarier har hållits för att
informera och inhämta synpunkter från allmänheten på såväl lokalisering, innehåll
som biblioteksverksamhet. Många av de synpunkter kring det nya stadsbibliotekets
placering, anser att Stortorget och Gasverkstomten är de bästa alternativen. Flera har
också uppfattningen att det nya biblioteket på något sätt bör bygga på, eller utgå från
det befintliga. Kungsplan samt Pottholmen förekommer som favoriter i en del av inskickade åsikterna, liksom Handelshamnen.
De olika förslagen är i lokaliseringsutredningen bedömda utifrån kriterierna stadsbild,
areor och volym, ekonomi, tillgänglighetsanalys, landmärkespotential, centrumanalys
och kulturhistoriska hänsyn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 september 2007 lämnat förslag till yttrande
och förordar sammanfattningsvis att fortsatt utredning av lokaliseringen vid Stortorget
bör ske och i andra hand lokalisering på Kungsplan.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Yrkanden
Per Björklund (sd) yrkar att fortsatt utredning av lokaliseringen vid Stortorget bör ske,
med inriktning på ombyggnad/utbyggnad av nuvarande biblioteksbyggnad.
Ordföranden samt Magnus Johansson (s) (femklövern och socialdemokraterna)
yrkar att Stortorget, Gasverkstomten, Kungsplan och Pottholmen är intressanta lägen
samt att innehåll och volymer utreds vidare innan plats för nytt bibliotek kan pekas ut.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer förvaltningens förslag, femklöverns och socialdemokraternas
yrkande och Per Björklunds (sd) yrkande under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt femklöverns och socialdemokraternas yrkande.
Reservation
Per Björklund (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att Stortorget, Gasverkstomten, Kungsplan och Pottholmen är intressanta lägen,
att innehåll och volymer utreds vidare innan plats för nytt bibliotek kan pekas ut.
_____

11 oktober 2007 Sid. 8(29)

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2007.2629

§ 329
Yttrande över länsstyrelsens förslag till revidering av de regionala miljömålen för
Blekinge
Länsstyrelsen bereder Karlskrona kommun tillfälle att yttra sig över förslag till
revidering av de regionala miljömålen för Blekinge län Det sammanvägda svaret
lämnas av kommunstyrelsen.
Tidigare beslut: 13 september 2007, § 290 (information)
Sedan miljömålen fastställdes 2003 har mycket hänt på nationell och regional nivå som
föranleder en revidering:
• Riksdagen har ändrat en del vad gäller de nationella miljömålen, bland annat
har det tillkommit ett nytt miljömål ”Ett rikt växt- och djurliv”
• Ett antal av de regionala miljömålen har haft 2006 eller tidigare som måldatum
• Det har kommit till nya underlagsdata, ny lagstiftning, grundförutsättningar har
förändrats etc.
• Vattenmyndigheterna har tillkommit och har överlappande måluppdrag.
I dag finns 96 regionala delmål i Blekinge. Enligt förslaget blir det totalt 79 mål
kvar – 26 mål kvarstår oförändrade, 39 mål ändras, 31 utgår och 14 tillkommer.
Förslaget behandlar inte målet ”Storslagen fjällmiljö”.
De mål som Karlskrona kommun i sitt remissvar till de ursprungliga miljömålen ansåg
som mest prioriterade var framför allt Begränsad klimatpåverkan, Giftfri
miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, Levande kust och skärgård
samt God bebyggd miljö.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 3 september 2007 lämnat förslag till yttrande.
Yrkanden
Ordföranden och övriga i femklövern yrkar följande ändring under rubriken: Ett rikt
växt- och djurliv. Sista stycket ändras och får följande lydelse: När det gäller åtgärder
för att skydda naturområden skall det finnas möjlighet att välja mellan naturvårdsavtal
och att bilda nya naturreservat.
Per Björklund (sd) yrkar
att under Begränsad klimatpåverkan, stycket 1.1.2 utgår,
samt under God bebyggd miljö, stycket 15.4.2 (15.7) utgår.
(forts.)
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§ 329 (forts.)

DIA 2007.2629

Magnus Johansson (s) yrkar bifall till ordförandens med flera yrkande,
Magnus Johansson (s) yrkar avslag till Per Björklunds (sd) yrkanden.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på helheten i förvaltningens förslag utom sista stycket
under Ett rikt växt- och djurliv och punkt 1.1.2 under Begränsad klimatpåverkan samt
15.4.2 (15.7), första stycket, God bebyggd miljö och finner att nämnden beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Per Björklunds (sd) yrkande beträffande
punkt 1.1.2 under Begränsad klimatpåverkan mot förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Per Björklund (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Per Björklunds (sd) yrkande beträffande
punkt 15.4.2 (15.7) första stycket under God bebyggd miljö mot förvaltningens förslag
och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Per Björklund (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ordföranden ställer slutligen proposition på femklöverns yrkande om ändring i sista
stycket i Ett rikt växt- och djurliv mot förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar enligt femklöverns yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att sista stycket under Ett rikt växt- och djurliv ändras och ersätts med:
När det gäller åtgärder för att skydda naturområden skall det finnas möjlighet att välja
mellan naturvårdsavtal och att bilda nya naturreservat,
att i övrigt anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och lämna det
till kommunstyrelsen för vidare beredning.
_____
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§ 330
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 331
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 332
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 20 juni 2007, § 99; Miljöbokslut 2006
2. Kommunfullmäktige, beslut 30 augusti 2007, § 117; Revidering av
bilaga 1 till miljöbalktaxan
3. Kommunfullmäktige, beslut 30 augusti 2007, § 143; Svar på medborgarförslag om ljusinstallation i Hoglands park
4. Kommunfullmäktige, beslut 30 augusti 2007, § 144; Svar på medborgarförslag angående kallbadhus på Saltö respektive centralt läge,
Trossö
5. Tekniska nämnden, beslut 2007-09-05, § 59; Stadsmiljöprogrammet
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-08-20; Avslag av ansökan om
byggnadsminnesförklaring av pressbyråkiosk placerad i Wämöparken på
del av fastigheten Karlskrona 5:2, Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-08-27; Strandskyddsdispens
för anläggande av nya träbroar och ny väganläggning på fastigheten Drottningskär 1:2 i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-08-28; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i ärende angående avstyckning från fastigheten
Grönadal 14:20 i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-08-28; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut i fråga om olägenhet
av buller
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-08-30; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens delegationsbeslut angående årlig tillsynsavgift
avseende tillsyn av kemiska produkter och biotekniska organismer
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-09-10; Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ett väderskydd/skärgårdsbod vid Knutpunkt Yttre Park på fastigheten Maren 1:1 och 1:12 i Karlskrona kommun
(forts.)
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§ 332 (forts.)
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-09-11; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens delegationsbeslut förlängning av beviljat bygglov för
tillbyggnad med takterass på fastigheten Uttern 6 i Karlskrona kommun; nu
fråga om inhibition
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-09-11; Detaljplan för del av Karlskrona
6:50 m fl (Järavägen) i Karlskrona kommun
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-09-12; Bidrag till kulturmiljövård på
Monteliuska gården på fastigheten Sjöbladh 68 i Karlskrona, Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-09-17; Strandskyddsdispens för ändrat
användningssätt av befintlig lada på fastigheten Jämjö-Torp 1:34 i Karlskrona
kommun”
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-09-18; Ansökan om strandskyddsdispens
för nybyggnad av avloppsstation på fastigheten Hasslö 1:256 i Karlskrona kommun
17. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2007-08-20; Överklagande av Länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 24 november 2006. Saken: Förhandsbesked enligt planoch bygglagen (1987:10, PBL) (Pia Pettersson, Stubbetorp 1:8)
18. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DELDOM 2007-08-30; Saken: Ansökan om
tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för bl. a. infiltration och
bortledande av vatten från Lyckebyån för den kommunala vattenförsörjningen i
Karlskrona kommun, Blekinge län; nu fråga om förlängning av prövotiden för
provverksamhet
19. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, Rotel 11, DOM 2007-09-17; Överklagande
av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut den 28 februari 2007, dnr 521-6923-06.
Saken: Saken: Strandskyddsdispens (Magnus Fransson och Ann-Louice Olofsson,
Uttorp 1:79)
20. 2:a åklagarkammaren i Malmö, Underrättelse 2007-08-31; Underrättelse
om åklagarbeslut. Otillåten miljöverksamhet fastigheten Jakobstorp 2:27 i
Karlskrona kommun. Förundersökning inleds inte.
21. Regeringsrätten, Protokoll, dag för beslut 2007-08-29; Överklagande av
Kammarrättens i Jönköping dom den 26 april 2007 i mål nr 45-07. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag; fråga om prövningstillstånd. Regeringsrätten
meddelar inte prövningstillstånd. (Klagande Ulla-Britt Åberg, Nättraby)
(forts.)

11 oktober 2007 Sid. 14(29)

§ 332 (forts.)
22. Regeringen, miljödepartementet, regeringsbeslut 2007-08-30; Överklagande i
fråga om detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun
23. Livsmedelsverket, tillsynsavdelningen, enheten för köttillsyn, beslut 2007-09
-06; Villkorat godkännande av livsmedelsanläggning (Allatorps Gård,
Karlskrona)
_____

11 oktober 2007 Sid. 15(29)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 2007.2706

§ 333
Begäran om planuppdrag för del av Aspö 5:68, Karlskrona kommun,
Blekinge län
En ansökan om upprättande av ny detaljplan för del av Aspö 5:68 har inkommit till
samhällsbyggnadsförvaltningen. Företaget avser att förvärva ett befintligt stenhus i
anslutning till Madviksvägen på norra Aspö och efter upprustning nyttja byggnaden
för företagsverksamhet med huvudändamål kontor. Marken och aktuell byggnad ägs
idag av Karlskrona kommun. För området finns en gällande detaljplan från 28 april
2006. Enligt denna anges aktuellt område för parkeringsändamål och befintligt stenhus avsågs rivas.
Att nyttja byggnaden som ”företagshotell” anses vara positivt för miljön vid färjeläget.
En förutsättning är dock att parkeringsbehovet kan tillgodoses trots att del av angiven
parkeringsyta tas i anspråk för föreslagen verksamhet. En översiktlig studie visar att
parkeringsbehovet kan lösas genom omdisponering av torg- och parkeringsytan i anslutning till Madviksvägen.
Området ingår i riksintresseområde för totalförsvaret men berörs i övrigt inte av några
särskilda intressen. Strandskyddet har upphävts enligt Länsstyrelsens beslut den 10
november 2005.
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
del av Aspö 5:68.
_____

11 oktober 2007 Sid. 16(29)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 2006.3795

§ 334
Detaljplan för del av Verstorp 2:23, Karlskrona kommun, Blekinge län
Ärendet utgår från dagordningen då sökanden återkallat detsamma.
_____

11 oktober 2007 Sid. 17(29)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 2006.3951

§ 335
Detaljplan för del av Västra Nättraby 10:3 m fl (Vrängö) Karlskrona
kommun, Blekinge län, förslag till programsamråd
Miljö- och byggnadsnämnden gav den 8 december 2004, § 427, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Vrängö. Planen syftar
till att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Västra
Nättraby 10:3 m fl samt en utökning av Nättraby kyrkogård. Förslaget att reservera
mark för en utökning av kyrkogården innefattas inte i miljö- och byggnadsnämndens
beslut den 8 december 2004 som endast avsåg nya småhus. Utökningen av kyrkogården avser att tillgodose behovet på mycket lång sikt. Cirka 40 marklägenheter
föreslås uppföras.
Planområdet ligger sydöst om Nättraby. Området är 9,8 hektar och ägs till största
delen av kommunen.
Kommunens översiktsplan, antagen 2002, anger utvecklingsområde för bostäder/
flerbostadshus för aktuellt område. Det är det enda centralt belägna utvecklingsområdet i Nättraby. Området gränsar i öster till jordbruksmark med djurhållning.
Aktuellt område är inte tidigare detaljplanelagt. Det gränsar i norr till detaljplanelagd mark.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Yrkande
Per Björklund (sd) yrkar avslag till framställningen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Per Björklunds (sd)
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Per Björklund (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att detaljplanen för del av Västra Nättraby 10:3 m fl (Vrängö) Karlskrona kommun,
blir föremål för programsamråd.
_____

11 oktober 2007 Sid. 18(29)

Sökande
Akten

MHA 2006.3637

§ 336
Ansökan om sluten tank för avloppsvatten från fastigheten Torhamn 3:26
En ansökan om sluten tank till ett fritidshus på fastigheten Torhamn 3:26 har inkommit. Fastigheten ligger i ett område med fritidshus bestående av 13 fastigheter.
Förvaltningen har haft ett flertal kontakter med sökande under det senaste året och
försökt få till stånd en långsiktigt hållbar lösning i enlighet med nämndens policy.
Förvaltningen anser att beviljande av ytterligare tillstånd för enskilda wc inom området strider mot avloppspolicyn och skulle dessutom innebära att nämnden frånhänder sig initiativet när det gäller VA-planering inom förtätade områden.
Eftersom området har markförutsättningar för infiltration av slamavskiljt spillvatten
och dessutom i huvudsak är fritidsboende, så saknas skäl att bevilja sluten tank enligt
policyn. Vidare och med stöd av miljöbalkens 2 kap. 5 § så skall möjligheterna till
återvinning utnyttjas. Sökanden anför att hans mulltoalett efter flera års användning
inte fungerar tillfredsställande. Lösningen på detta problem kan vara att skaffa en
modern mulltoalett med urinavskiljning, vilket skulle höja kapaciteten avsevärt. Den
bästa lösningen däremot och som framförts vid flera tillfällen, vore att försöka få till
stånd en gemensam avloppsanläggning för så många av fastigheterna i området som
möjligt. Av ansökan framgår att det finns en gemensam vattenanläggning i området.
Det borde därför gå att få till stånd samma lösning för avlopp.
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet.
Arbetsutskottet har den 4 oktober 2007 företagit syn på platsen och delar förvaltningens uppfattning.
Yrkande
Per Björklund (sd) yrkar att tillstånd beviljas för en tid av fem år.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag om avslag mot Per Björklunds (sd) bifallsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Per Björklund (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
(forts.)
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§ 336 (forts.)

MHA 2006.3637

Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att mot bakgrund av vad som anförts anta förvaltningens skrivelse som eget yttrande
och med stöd av MB 26:9, 1:1, samt 2:5 och med hänvisning till nämndens policy för
avloppsanläggningar inom Karlskrona kommun, avslå ansökan om enskilt avlopp för
wc på fastigheten Torhamn 3:26, samt
att föreslå sökanden att denne antingen intensifierar försöken att få med sig grannar,
så att en gemensam avloppsanläggning kan byggas, alternativt att anskaffa en modern
mulltoalett med urinavskiljning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG 2007.1480

§ 337
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten
Fridlevstad 1:5
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

11 oktober 2007 Sid. 21(29)

Sökande
Akten

BYGG 2007.2348

§ 338
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:35
Handlingar: Ansökan (2007-05-24), kartor, 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.
Ansökan gäller att dela en större, bebyggd fastighet. Platsen ligger på en höjd, och
består delvis av privatiserad mark och delvis av skogsvegetation. Den bedöms inte
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Utfart kan anordnas mot väg 678, under förutsättning att tillstånd lämnas av Vägverket. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Det föreslagna bostadshuset blir beläget ca 200 m från en ridanläggning. Då detta får
bedömas vara en lantlig miljö får djurhållning anses vara ett naturligt inslag i anslutning till boendet.
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.
Ansökan är översänd till Vägverket för yttrande.
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 anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 678 ska föreligga före byggstart,
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.

11 oktober 2007 Sid. 22(29)

Sökande
Akten

BYGG 2007.2705
§ 339
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Hasslö 4:46, skifte 1
Handlingar: Ansökan, (2007-07-05), ritningar (2007-09-12), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller bygglov för ett enbostadshus på 153 kvm samt ett garage på 50 kvm.
Fastigheten utgörs av en avstyckad tomt på 2880 kvm som är obebyggd idag.
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.
Platsen utgörs av en relativt tät vegetation bestående av blandskog och sly. Den
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och 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 men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för enbostadshus och garage med villkor:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats
att före byggstart skall en formell nybyggnadskarta samt bygglovritningar på huvudbyggnad och garage inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande
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 tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden
_____
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

BYGG 2007.2329

§ 340
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:60
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

11 oktober 2007 Sid. 24(29)

Sökande
Akten

BYGG 2007.2293

§ 341
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hästholmen 1:2
På sökandens begäran utgår ärendet från dagordningen.
_____

11 oktober 2007 Sid. 25(29)

Sökande
Akten

BYGG 2007.2510

§ 342
Bygglov och bygganmälan för upplag för ved och biobränslen på fastigheten
Nävragöl 1:89
Handlingar: Ansökan (2007-06-07), kartor, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller att få lagra ved och biobränsle (flis) inom det område som tillhör sågverket i Nävragöl. Sågverket är för närvarande inte i bruk. Förslaget får anses vara en
nylokalisering av en annan verksamhet.
Området är inhägnat och hävdat som verksamhetsområde. Det inrymmer inga särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen. Det tänkta upplagsområdet avskärmas från
omgivningen av trädvegetation.
Förslaget bedöms inte medföra några betydande olägenheter för omgivningen, utan
platsen får anses vara lämplig för det föreslagna ändamålet.
Miljöavdelningen har meddelat att föroreningar som inte får spridas kan finnas i marken, varför lagring endast får ske på asfalterade ytor.
Som upplysning ska nämnas att lagring till en mängd av mer än 5000 ton bränsleflis
per år är anmälningspliktigt enligt miljöbalken.
Yrkanden
Magnus Johansson (s) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare
utredning ur miljöhänseende.
Per Björklund (sd) yrkar på återremiss för utredning om ytornas storlek.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Magnus Johanssons (s)
och Per Björklunds (sd) yrkande om återremiss och finner att nämnden beslutar
återremittera ärendet till förvaltningen.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning.
_____

11 oktober 2007 Sid. 26(29)

Fastighetsägaren
Länsrätten
Akten

BYGG 2001.2889

§ 343
Olovligt uppförd inglasad altan på fastigheten Saleboda 1:161
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 juni 2003, § 182, att vid ett vite av
20 000 kronor förelägga fastighetsägaren att riva en olovligt uppförd inglasad altan.
Detta överklagades först till länsstyrelsen och sedan till länsrätten. Båda instanserna
fastställde miljö- och byggnadsnämndens beslut.
Vid besök på platsen den 8 mars 2006 gjordes bedömningen att den olovligt utförda
byggnationen var undanröjd. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 april
2006, § 140, att avskriva ärendet.
Detta överklagades till länsstyrelsen av ägaren till grannfastigheten Saleboda 1:165.
Länsstyrelsen upphävde beslutet och återvisade ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning i enlighet med länsrättens ovannämnda dom av den 13
december 2004, mål nr 971-03.
Detta innebar att fastighetsägaren åter skulle föreläggas att mot ett vite av 20 000
kronor undanröja den olovligt utförda tillbyggnaden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade således åter, den 12 april 2007, § 154, att
vid ett vite av 20 000 kronor förelägga fastighetsägaren att riva den olovligt uppförda
inglasade altanen. Detta beslut är för närvarande överklagat till länsrätten.
Vid besök på platsen den 11 september 2007 kunde konstateras att taket över uteplatsen helt hade demonterats, så att nu endast takbjälkarna återstår. Vidare hade
samtliga fönster och dörrar helt demonterats.
Den bedömningen får göras, att det som återstår av uteplatsen är en helt öppen
pergolakonstruktion som inte är bygglovpliktig, varför den olovligt utförda
byggnationen är undanröjd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avskriva ärendet, då den olovligt utförda byggnationen är undanröjd.
_____
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Sökande
Akten

BYGG 2007.1133

§ 344
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 3:42
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

11 oktober 2007 Sid. 28(29)

Sökande
Akten

BYGG 2007.1654

§ 345
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Verkö 3:117
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

11 oktober 2007 Sid. 29(29)

Övriga frågor
§ 346
Gert Olsson (s) ställer fråga om utfyllnad i ett grönområde på Saltö. Är detta tillåtet?
Förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka.
Eva Öman (s) tar återigen upp frågan om tydliga adresser i de ärenden som skall
behandlas av nämnden. Förvaltningschefen tar med frågan till förvaltningen.
_____

15 november 2007 Sid. 1(36)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 15 november 2007
§ 355
§ 356
§ 357
§ 358
§ 359
§ 360
§ 361
§ 362

Beslut om deltagande i sammanträde
Informationer
Planstipendium 2007
Sammanträdeplan 2008
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Begäran om planuppdrag för del av Grenadjären 62, Campus Gräsvik, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 363 Program för del av Karlskrona 5:1 m fl (Västra Mark) Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 364 Begäran om planuppdrag för del av Mjövik 1:3, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 365 Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl (Lyckebyvägen/Stationsvägen)
§ 366 Lantmäteriärende; Sextanten 3 och 4, upphävande av tomtindelning
§ 367 Lantmäteriärende; Kättilsmåla 1:16 och 1:23, fastighetsreglering
§ 368 Lantmäteriärende; Kättilsmåla 1:18 och 1:38, fastighetsreglering
§ 369 Ansökan om sluten tank för fastigheten Tjurkö 1:70
§ 370 Utdömande av vite, Älgagärdet 1:1
§ 371 Föreläggande angående gödselhantering på fastigheten Älgagärdet 1:1, Karlskrona kommun
§ 372 Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Fridlevstad 1:5
§ 373 Rivning av befintlig byggnad samt bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Kättilsmåla 1:53
§ 374 Bygglov och bygganmälan för upplag för ved och biobränslen på fastigheten Nävragöl 1:89
§ 375 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av vävstuga/friggebod på fastigheten Tjurkö 8:44
§ 376 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 2:16
§ 377 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 3:42
§ 378 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Verkö 3:117
§ 379 Övriga frågor
___________________
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Plats och tid

Blekinge Tekniska Högskola, Gräsvik, torsdagen den 15 november 2007,
kl. 08.30 – 12.20
Beslutsammanträde 11.30 – 12.20

Beslutande

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

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Marcel Abedini (mp)
Magnus Johansson (s)
Eva Öman (s)
Michael Ryge (s)
Ulla Ohlsson (s)
Margareta Rodin (fp)
Magnus Larsson ( c )
Jan Spjuth (kd)
Per Björklund (sd)
Morgan Mattsson (s)
Lotta Holgersson (s)
Henrik Larsen (m)
Gert Olsson (s)
Gert Bengtsson (s)
Veikko Pirkalainen (s)
Peter Glimvall (m)
Eva Röder (fp)

Tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Ola Swärdh, planchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Malin Eriksson, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Elin Forsberg, vik. planarkitekt
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Per Björklund

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre torsdagen den 22 november 2007,
kl. 13.30.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Carl-Göran Svensson

Justerare

…………………………………….
Per Björklund

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

22 november 2007

§§ 355 - 379

anslagits på
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§ 355
Beslut om deltagande i sammanträdet
Med anledning av att nämndens sammanträde äger rum i Blekinge Tekniska Högskolas lokaler på Campus Gräsvik föreslås att lärare och elever på programmet för
Fysisk Planering får deltaga i sammanträdet i studiesyfte.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna att lärare och elever på programmet för fysisk planering deltager i
dagens sammanträde i studiesyfte.
_____

15 november 2007 Sid. 5(36)

§ 356
Informationer
Inga informationer föreligger vid dagens sammanträde.
_____
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Stipendiaterna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2007.3698

§ 357
Planstipendium 2007
Juryn för utdelande av planstipendiet har lämnat följande förslag:
7 500 kronor, tilldelas Emma Johansson, fp 02, för examensarbetet Rörelsefrihet –
en fråga om tillgänglighet. En grundlig, konkret och praktiskt användbar studie av
hur stadens tillgänglighet för alla kan förbättras med enkla medel.
7 500 kronor tilldelas Sara-Louise Bergkvist och David Sundström, fp 02, för
examensarbetet Rothenburgsort – en urban trädgårdsstad. En vision, baserad på
systematisk analys, för förnyelse av en central stadsdel vid floden Elbe i Hamburg,
som också kan inspirera vid framtida stadsutveckling i kuststaden Karlskrona.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utdela planstipendium i enlighet med juryns förslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen

DIA 2007.3699

§ 358
Sammanträdesplan 2008
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesplan för
2008.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa sammanträdesplan för 2008 för miljö- och byggnadsnämnden i
enlighet med förslaget.
_____
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§ 359
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 360
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____

15 november 2007 Sid. 10(36)

§ 361
Meddelanden
1. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-08-20; Avslag av ansökan om
byggnadsminnesförklaring av pressbyråkiosk placerad i Wämöparken på
del av fastigheten Karlskrona 5:2, Karlskrona kommun
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-09-17; Ändring av Köpmannagården i Kristianopel, byggnadsminne nr 81 på fastigheten Kristianopel
10:14, Karlskrona kommun
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-09-20; Dispens m m från föreskrifter
för naturreservatet Gröngölsmåla för åtgärder mot spridning av granbarkborre
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-09-21; Beslut angående ombyggnation
av hamnen i Jutakås på fastigheterna Aspö 6:90 och 6:69 i Karlskrona kommun
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-09-21; Detaljplan för del av Jämjö 6:1
m fl i Karlskrona kommun
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-09-21; Dispens för uppförande av två
nätstationer inom strandskyddsområde på fastigheterna Krogsnäs 1:2 och
Bredavik 1:5 i Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-09-24; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens delegationsbeslut angående bygglov för tillbyggnad med
takterass på fastigheten Uttern 6 i Karlskrona kommun; nu fråga om avskrivning
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-09-27; Beslut avseende byte till ny
reservkabel genom Danmarksfjärden – Borgmästarefjärden i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-10-02; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fyra enbostadshus m m på fastigheten Hålan 62:5
i Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-10-08; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt miljöbalken, fastigheten
Häljarum 1:2 i Karlskrona kommun
(forts.)

15 november 2007 Sid. 11(36)

§ 361 (forts.)
11. Länsstyrelsen Blekinge län, delbeslut 2007-10-15; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten Skillinge 14:1 i Karlskrona kommun, nu fråga om inhibition
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-10-18; Angående ansökan om
strandskyddsdispens för uppförande av brygga på fastigheten Aspö s:38 i
Karlskrona kommun
13. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2007-09-25; Överklagande av Länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 23 februari 2007. Saken: Bygglov enligt 8 kap 12 §
plan- och bygglagen (1987:10) PBL (Hasslö 9:176)
14. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2007-09-26; Överklagande av Länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 3 juli 2007, dnr 432-2975-07. Saken: Tillstånd till
ändring av byggnadsminne enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m m;
nu fråga om avskrivning av målet
15. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2007-10-01; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 7 juni 2007. Saken: Bostadsanpassningsbidrag
enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m, BAB (Sheldon 41)
16. Länsrätten i Blekinge, DOM 2007-10-04; Överklagande av Länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 22 februari 2007. Saken: Förhandsbesked enligt planoch bygglagen (1987:10) PBL (Fur 1:62)
17. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2007-10-15; Sökande: Miljö- och byggnadsnämnden. Motpart: xxxxxxx xxxxxxx. Saken: Tilläggsavgift enligt 10 kap 7 § planoch bygglagen (1987:10) PBL.(Borgmästaren 23)
18. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2007-10-16; Överklagande av Länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 30 augusti 2006. Saken: Bygglov enligt 8 kap 12 §
plan- och bygglagen (1987:10) PBL. (Hasslö 5:215)
19. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2007-10-22; Överklagande av Länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 28 maj 2007. Saken: Bygglov för uppsättande av skylt
(textilvepa) på fastigheten Svärdet 3 i Karlskrona kommun enligt plan- och bygglagen (1987:10) PBL (Cheapy Lågprisbygg)
20. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 11, DOM 2007-10-25; Överklagande
av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 27 mars 2007, dnr 403-626-07.
Saken: Strandskyddsdispens. (Fur 1:21)
(forts.)

15 november 2007 Sid. 12(36)

§ 361 (forts.)
21. Regeringen, miljödepartementet, regeringsbeslut 2007-10-11; Ansökan om
tillstånd för uppförande och drift av en mätstation på Södra Midsjöbanken
(E.ON Vind Sverige AB)
22. Jordbruksverket, Lantbruksdjursenheten, beslut 2007-10-23; Ansökan om
dispens från kravet på ligghall till utegångsdjur (Aspö 1:10, 1:49 och 6:36)
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 2007.3432

§ 362
Begäran om planuppdrag för del av Grenadjären 62, Campus Gräsvik,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om upprättande av
ny detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 62. Fastigheten rymmer Blekinge
Tekniska Högskola som är i behov av att utöka sina lokaler genom nybyggnation.
Önskemål finns att koppla samman befintliga och planerade byggnader till varandra,
dels för att skapa en tydlig angöring och entré, dels för att åstadkomma en god
kommunikation mellan byggnaderna.
Området omfattas av en detaljplan från 15 februari 2001 och som anger skola/högskola och kontor. Beträffande parkering anger detaljplanen att åtta parkeringsplatser
per 1 000 kvm BTA skall anordnas vid nybyggnation. Marken för planerade länkbyggnader utgörs av mark som inte får bebyggas, varför ny detaljplan behöver
upprättas. Parkeringsfrågan får studeras i planärendet då utökad byggnadsyta innebär
ett ökat behov av parkeringsplatser.
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för del av fastigheten Grenadjären 62.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 2007.2910

§ 363
Program för del av Karlskrona 5:1 m fl (Västra Mark) Karlskrona kommun,
Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden har den 8 december 2004, § 427, beslutat att ge samhällsbyggnadsförvaltningen planuppdrag för Västra Mark m fl. Området är centralt
beläget i Karlskrona och möjliggör för utveckling av bostäder i en attraktiv miljö med
närhet till såväl naturområde som hav. Området anges som utvecklingsområde enligt
kommunens översiktsplan från 2002.
Planprogrammet syftar till att utreda möjligheterna för ny bostadsbebyggelse inom
Västra Mark samt flytande bostäder i Lindenäsviken. Programmet syftar även till att
utreda förutsättningarna för att förbättra kopplingen mellan Vämöparken och Västra
Mark. Programmet, miljöbedömningen och övriga planeringsförutsättningar ger
underlag för inriktningen av fortsatt detaljplanearbete. Genom programmet breddas
kommunens beslutsunderlag och berörda ges möjlighet till insyn och påverkan i ett
tidigt skede. Planprogrammet behandlar ett stort markområde som kan komma att
etappindelas för vidare detaljplaneläggning.
Planområdet är beläget inom Karlskrona stadsbygd mellan stadsdelarna Bergåsa,
Annebo och Lindesnäs. Området avgränsas av skogsområde mot norr, av vattenområde, området Vämöstrand och diverse trafikleder mot öster, av Österleden mot
sydost, av lasarettsområdet mot sydväst samt av Västra Mark idrottsplats och
bostadskvarter inom Bergåsa mot väster. Programområdet omfattar cirka 46 ha och
marken ägs i huvudsak av Karlskrona kommun.
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet.
Yrkanden
Marcel Abedini (mp) yrkar att en strategisk miljöbedömning av området görs innan
programsamråd.
Magnus Johansson (s) yrkar att ärendet kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning, där miljöeffekterna belyses med en genomgripande analys.
Planchef Ola Swärdh redogör för förvaltningens bedömning och att en särskild
miljöbedömning i detta läge ej behövs men att miljökonsekvenserna skall utredas
och tydligt redovisas i processen.
(forts.)
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§ 363 (forts.)

PLAN 2007.2910

Med anledning av planchefens information återtar Magnus Johansson (s) sitt
tidigare yrkande och yrkar bifall till förvaltningens förslag under förutsättning att
miljöeffekten tydligt belyses.
Ordförande yrkar på följande tilläggs-attsats: att i samband med det fortsatta planarbetet
skall förslagets miljökonsekvenser utredas och tydligt redovisas.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Marcel Abedinis
(mp) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Votering
Votering begärs och verkställes. Följande voteringsproposition fastställes: Den som
tillstyrker Marcel Abedins (mp) tilläggsyrkande röstar ja. Den som avslår densamma
röstar nej.
Följande röstar ja: Marcel Abedini (mp) och Per Björklund (sd). Röstar nej gör:
Magnus Johansson (s), Eva Öman (s), Morgan Mattsson (s), Lotta Holgersson (s),
Michael Ryge (s), Ulla Ohlsson (s), Henrik Larsen (m), Margareta Rodin (fp),
Magnus Larsson ( c ), Jan Spjuth (kd) och Carl-Göran Svensson (m).
Med 11 nej-röster mot 2 ja-röster beslutar nämnden att avslå Marcel Abedinis (mp)
tilläggsyrkande.
Reservation
Marcel Abedini (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ordförande ställer därefter proposition på egen tilläggs-attsats och finner att nämnden
beslutar anta densamma.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att detaljplanen för del av Karlskrona 5:1 m fl (Västra Mark) blir föremål för
programsamråd,
att i samband med det fortsatta planarbetet skall förslagets miljökonsekvenser
utredas och tydligt redovisas.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 2007.1434

§ 364
Begäran om planuppdrag för del av Mjövik 1:3, Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om upprättande av ny
detaljplan för rubricerade område. Syftet med förslaget är att pröva möjligheten att
uppföra ett tiotal bostadshus längsmed Mjövikstrandsvägen, sydväst om Nättraby
samhälle.
Marken är privatägd.
Aktuellt planområde är delvis upptaget i nu gällande översiktsplan såsom lämpligt
för bostäder. Då det i översiktsplanen markerade området är större än det område
som omfattas av ansökan bedömer förvaltningen att det är viktigt att den nu aktuella
detaljplanen utformas på sådant sätt att den inte försvårar en eventuell framtida
utbyggnad i enlighet med översiktsplanens intentioner. Vidare bedöms det som en
grundförutsättning att i samband med detaljplanearbetet säkerställa en förbättring av
gång- och cykelförbindelserna från planområdet till den befintliga gång- och cykelbanan längsmed Mjöviksvägen. En samordning i denna fråga bör övervägas med den
begäran om planändring som diskuterats med Lövenäs småstugeområde ek. förening.
Under ovanstående förutsättningar bedöms ansökan vara lämplig att pröva i detaljplan.
Planarkitekt Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
Mjövik 1:3 samt
att ärendet inleds med enkelt förfarande, samt
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 2007.191

§ 365
Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl (Lyckebyvägen/Stationsvägen)
Tekniska förvaltningen har ansökt om planläggning för handel, kontor och småindustri inom fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby 27:1.
Området omfattar till stor del ett höjdparti med lövskog. Närmast Stationsvägen finns
ett 40-50 meter brett område med öppen, gräsbevuxen mark. Inom detta område finns
en gång- och cykelväg som går 11-15 meter från vägkanten. Mellan Stationsvägen och
gång- och cykelvägen finns ett öppet dike. Inom området finns två krigsbranddammar.
För området gäller tre olika detaljplaner som samtliga anger allmän plats, natur eller
park.
Efterfrågan på verksamhetstomter är stor i Vedebyområdet. Aktuellt område är
exponerat mot Stationsvägen och fram till cirkulationsplatsen vid Järavägen. Infart
kan ske från Lyckebyvägen.
Höjdpartiet utgör ett estetiskt tilltalande inslag i stadsbilden och har även ett rekreationsvärde för intilliggande bostäder. Höjdpartiet bör bevaras som naturområde.
Området mellan skogsbrynet och Stationsvägen uppfattas som en del av vägområdet
och utgör snarast ett negativt inslag i miljön. Om det öppna diket kulverteras och gångoch cykelvägen flyttas till ett läge intill Stationsvägen, motsvarande läget framför
vårdcentralen, kan ett cirka 40x100 meter stort område tas i anspråk för verksamheter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 april 2007, § 139, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för del av Vedebylund
1:1 m fl (Handelsträdgården). Nu aktuellt område föreslås ingå i denna detaljplan.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för
del av Vedebylund 1:1 m fl (Lyckebyvägen/Stationsvägen).
_____
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Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2007.3270

§ 366
Lantmäteriärende; Sextanten 3 och 4, upphävande av tomtindelning
En ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten om att skafttillfarten till
Sextanten 3 skall överföras till Sextanten 4. Sextanten 3 använder idag en annan
tillfart, men genom servitut ska rätt att nyttja vägen säkras vid behov.
Åtgärden strider mot gällande tomtindelning, men stämmer med gällande detaljplan. Fastighetsägarna har yrkat att den gällande tomtindelningen för fastigheterna
upphävs.
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 Sextanten 3 och 4.
_____
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Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2007.2952

§ 367
Lantmäteriärende; Kättilsmåla 1:16 och 1:23, fastighetsreglering
En ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten om att få överföra en del
av Kättilsmåla 1:16 till Kättilsmåla 1:23. Kättilsmåla 1:16 ligger invid Lyckebyån,
till viss del inom detaljplanelagt område, till viss del utom. Den del som ligger utom
detaljplanelagt område omfattas av strandskyddsförordnande. Tomtavgränsning
föreslås göras så, att endast det markområde som ligger inom detaljplanen får tas i
anspråk som tomt.
Med den föreslagna tomtavgränsningen bedöms inte allmänhetens tillträde till
strandområdet begränsas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka den föreslagna fastighetsregleringen, under förutsättning att tomtavgränsning görs så, att endast den del av nuvarande Kättilsmåla 1:16 som ligger
inom detaljplan får tas i anspråk som tomt.
_____
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Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA 2007.2953

§ 368
Lantmäteriärende; Kättilsmåla 1:18 och 1:38, fastighetsreglering
En ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten om att få överföra en del av
Kättilsmåla 1:18, beläget inom strandskyddsområde vid Lyckebyån, till Kättilsmåla
1:38. De båda markområdena skiljs åt av en mindre väg. Tomtavgränsning föreslås
göras så att endast nuvarande Kättilsmåla 1:38 får tas i anspråk som tomt.
Med den föreslagna tomtavgränsningen bedöms inte allmänhetens tillträde till
strandområdet begränsas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka den föreslagna fastighetsregleringen, under förutsättning att tomtavgränsning görs så, att endast nuvarande Kättilsmåla 1:38 får tas i anspråk som tomt.
_____
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Sökande
Akten

MHA 2007.2775

§ 369
Ansökan om sluten tank för fastigheten Tjurkö 1:70
Tidigare beslut 13 september 2007, § 299 (Återremiss)
Fastigheten Tjurkö 1:70 har tillstånd för BDT-vatten och mulltoalett sedan 1995.
Fastigheten ligger inom ett förtätat område på norra Tjurkö. Sökanden anser sig
inte nöjd med sin mulltoalett utan önskar byta denna mot vattentoalett. I sökandens skrivelse anges att valet ursprungligen stod mellan wc och vattentoalett.
Enligt förvaltningen stämmer inte detta eftersom stor restriktivitet visavi wc
har gällt under många år.
Inom närområdet finns cirka 25 fastigheter av vilka de flesta inte har wc. De
dåliga geologiska förutsättningarna i kombination med tätbebyggelsesituationen,
många äldre avloppsanläggningar och ett flertal vattentäkter gör området synnerligen illa lämpat för enskilda avloppslösningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen
har vid upprepade tillfällen försökt få till stånd en gemensam avloppslösning.
För närvarande pågår ett seriöst försök att bygga en gemensam infiltration för
BDT-vatten och UV-ljusbehandlat pressvatten från Aquatronavskiljare för max
åtta fastigheter. Förvaltningen har även ställt sig positiv till gemensamt reningsverk
för alla fastigheterna i området, varvid man kan påräkna ”fullständig VA-standard”.
Hittills har enighet för denna lösning inte varit möjlig att uppnå. Sammanfattningsvis synes inom Herrgårdsområdet således föreligga goda förutsättningar för gemensam lösning av VA-problemet, vilket även innebär att skäl för nya tillstånd till slutna
tankar saknas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i yttrande den 22 augusti 2007 att nämnden
avslår ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 september 2007, § 299, att återremittera ärendet till förvaltningen för att hitta en lösning som inte innebär sluten tank.
Sökanden har under denna tid varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen
och diskuterat olika förslag till lösningar. Sökanden har emellertid inte inkommit
med några konkreta skriftliga förslag varför förvaltningen vidhåller sitt förslag att
avslå framställningen.
Yrkanden
Per Björklund (sd) yrkar bifall till sökandens framställning.
(forts.)
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§ 369 (forts.)

MHA 2007.2775

Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag om avslag mot Per
Björklunds (sd) yrkande om bifall till framställningen och finner att nämnden
beslutar avslå framställningen.
Reservation
Per Björklund (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att anta förvaltningens yttrande och med stöd av Miljöbalken 26:9 och i enlighet
med intentionerna i Miljöbalken 1:1, 2:3 och 2:4 avslå framställningen om sluten
tank för WC på fastigheten Tjurkö 1:70.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Miljödomstolen
Djurhållare på fastigheten Älgagärdet 1:1
Akten

MDL 2006.1959

§ 370
Utdömande av vite, Älgagärdet 1:1
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 maj 2007 att med ett vite om 30 000
kronor förelägga djurhållaren på fastigheten Älgagärdet 1:1 att senast den 1 oktober
2007, se till att det fanns tillräckligt med lagringsutrymme för den gödsel som produceras på de båda fastigheterna Älgagärdet 1:1 och Björkelycke 1:4. Lagringsutrymmet skulle vara utformat så att avrinning eller läckage till omgivande mark eller
grundvatten inte kunde ske. Vid kontroll på de båda fastigheterna den 3 oktober 2007,
konstaterades att på Älgagärdet 1:1 hade inte åtgärder vidtagits vare sig vad gäller
tillräcklig lagringskapacitet eller för att förhindra avrinning till marken från den
befintliga gödselplattan. Gödselplattan hade inte svämmat över vid besöket den 3
oktober, då det var ytterst lite gödsel lagrat på plattan. Kontrakt hade inte heller
upprättats med tidigare nämnd granne som sagt sig kunna upplåta urinbrunn. Kontrakt
upprättades dock vid besöket.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att vitet, enligt beslut ovan, skall dömas ut vad
gäller Älgagärdet 1:1.
På fastigheten Björkelycke 1:4 hade en ”platta” av stenmjöl gjorts i ordning vilket är
acceptabelt för lagring av gödsel från djupströbäddar under förutsättning att gödseln
är staplingsbar till åtminstone 2 meter.
Förslag om utdömande av vite har kommunicerats muntligen och skriftligen.
Djurägaren anförde muntligen att han inte ansåg att det var hans ansvar då han är
arrendator och inte ägare av fastigheten.
Yrkande
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av miljöbalken 20 kap 2 § punkt 8 hos miljödomstolen i Växjö, begära
utdömande av vite enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut den 16 maj 2007,
§ 180, andra stycket.
_____
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Djurhållare på fastigheten Älgagärdet 1:1
Akten

MDL 2007.3277

§ 371
Föreläggande angående gödselhantering på fastigheten Älgagärdet 1:1,
Karlskrona kommun
Trots upprepade påpekande, angående brister i gödselhantering på rubricerad fastighet
samt även föreläggande om detsamma, har inte åtgärder vidtagits för att förhindra att
gödsel/gödselvatten riskerar att förorena mark och grundvatten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 maj 2007, § 180, att med ett vite om
30 000 kr förelägga djurhållaren att senast den 1 oktober 2007, tillse att det fanns
tillräckligt lagringsutrymme för den gödsel som produceras på bland andra fastigheten
Älgagärdet 1:1. Lagringsutrymmet ska vara utformat så att avrinning eller läckage till
omgivande mark eller grundvatten inte kan ske. Vid kontroll på fastigheten den 3
oktober 2007, konstaterades att på fastigheten Älgagärdet 1:1 hade inte åtgärder vidtagits för att förhindra avrinning från den befintliga gödselplattan. Enligt förordningen
om miljöhänsyn i jordbruket, 7 §, skall lagringsutrymme vara så utformat att avrinning
eller läckage till omgivningen inte kan ske. Vid besöket i december 2006 rann gödselvatten över plattan och förorenade närliggande mark. Gödseln som produceras efter
mjölkkor kan knappast räknas som fastgödsel då den är mycket tunn. Det är då särskilt
viktigt att det finns stödmurar eller motsvarande som håller kvar gödseln på plattan.
Avrinning kan förhindras med exempelvis en stödmur eller vulst som håller kvar
gödseln på plattan. Enligt miljöbalken 2 kap 3 § skall alla som bedriver en verksamhet
utföra de skyddsåtgärder och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta har uppenbarligen inte gjorts. Det är
verksamhetsutövaren som har ansvar för sin verksamhet. Enligt miljöbalken 26 kap 9 §
får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden som behövs för att denna balk skall
efterlevas. Enligt 14 § samma kap får ett föreläggande förenas med vite. Tillsynsmyndigheten kan enligt miljöbalken 26 kap 26 § bestämma om föreläggandet skall gälla
även om det överklagas.
Ärendet har kommunicerats muntligen och skriftligen (dnr MDL/2007.3193). Djurägaren anförde muntligen att han inte ansåg att det var hans ansvar, då han är arrendator och inte ägare av fastigheten Älgagärdet 1:1.
Förvaltningen har den 24 oktober 2007 lämnat förslag till beslut och föreslår bland
annat att åtgärderna skall åtgärdas snarast eller senast den 1 januari 2008.
Nämnden enas om att förlänga tiden till den 1 februari 2008.
(forts.)
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§ 371 (forts.)

MDL 2007.3277

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av Miljöbalken 26 kap 9, 14 och 26 §§ och med hänvisning till Miljöbalken 2 kap 3 § och förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 7 § att
förelägga xxxxxxxx xxxxxxxx(personnummer xxxxxx-xxxx), såsom djurhållare på fastigheten Älgagärdet 1:1 att snarast och senast den 1 februari 2008 att med ett vite om
20 000 kr tillse att det finns tätt lagringsutrymme för den gödsel som produceras på
fastigheten Älgagärdet 1:1. Lagringsutrymmena skall vara utformade så att läckage till
omgivande mark eller grundvatten inte kan ske. Beslutet gäller även om det överklagas
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG 2007.1480

§ 372
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten
Fridlevstad 1:5
Handlingar: Ansökan (2007-03-26), situationsplan (2007-10-24), yttrande från
grannar (2007-05-03, 2007-11-02), komplettering till yttrande från grannar (200711-09), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller uppförande av fyra enbostadshus på fastigheten Fridlevstad 1:5.
Från fastigheten skall fyra nya tomter avstyckas vilka kommer att få en yta på ca
1820/1690/1200/1030 kvm.
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. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) 3 och 4
kap.
Platsen ligger i Fridlevstads nordvästra delar strax utanför detaljplanerad villabebyggelse. Platsen utgörs av en öppen plats där det tidigare växte skog som nyligen har
avverkats. I anslutning till platsen finns flera befintliga hus. Samtliga fyra tomter
ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt avlopp men tomt 2, 3 och 4
ligger inom verksamhetsområde för vatten. Området kan anslutas till det kommunala
avloppet om privat VA-utbyggnad sker. Anslutningen kan ske antingen via självfall
eller med hjälp av pumpning. Det är på gång en privat VA-utbyggnad till tre andra
fastigheter i närområdet vilket inte har påbörjats ännu.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att enligt Plan- och bygglagen 2 kap
3 § skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till bland annat de boendes och övrigas hälsa samt jord-, berg- och vattenförhållandena.
Vid besök på platsen har konstaterats att det på tomt 1 och 2 går ett dike som utvidgas
till en mindre vattensamling på tomt 2. Sökanden har för avsikt att lägga en dräneringsledning från tomt 2 via tomt 1 och sedan vidare ut i skogen norr om Idrottsvägen.
Bedömningen görs att med hjälp av en sådan dränering är samtliga tomter lämpliga för
byggnation. Eventuellt krävs tillstånd för markavvattning från Länsstyrelsen. Tekniska
förvaltningen är medveten om att det tidvis är dåligt tryck i vattenledningen men bedömer dock att det går att ansluta fler fastigheter till det kommunala nätet.
(forts.)
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§ 372 (forts.)

BYGG 2007.1480

Infarter kan anordnas från befintlig väg, Lilla Åklivägen. I samband med avstyckningen av tomterna bör Lilla Åklivägens ägandeförhållande utredas samt statusen
ses över.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Yrkande
Magnus Johansson (s) yrkar att ärendet återremiteras till förvaltningen dels
på grund av grannarnas yttrande om det dåliga vattentrycket i området. Tekniska
förvaltningen bör lämna en ordentlig redogörelse över vattensituationen i området
och även redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtagas,
dels tveksamheter till att tomt 2 bebyggs på grund av vattensamling. En noggrannare
utredning bör göras beträffande tomt nr 2.
Marcel Abedini (mp) bifaller Magnus Johanssons (s) yrkande.
Henrik Larsen (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Magnus Johanssons (s)
m. fl. yrkande om återremiss och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Votering
Votering begärs och verkställes. Följande voteringsproposition fastställes: Den som
bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som anser att ärendet skall återremitteras
röstar nej.
Följande röstar ja: Henrik Larsen (m), Margareta Rodin (fp), Magnus Larsson ( c ),
Jan Spjuth (kd), Per Björklund (sd) och Carl-Göran Svensson (m). Röstar nej gör:
Marcel Abedini (mp), Magnus Johansson (s), Eva Öman (s), Morgan Mattsson (s),
Lotta Holgersson (s), Michael Ryge (s) och Ulla Ohlsson (s).
Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster beslutar nämnden att återremittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning.
_____
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Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

BYGG 2007.3131

§ 373
Rivning av befintlig byggnad samt bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Kättilsmåla 1:53
Handlingar: Ansökan (2007-09-14), ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad för ett befintligt fritidshus som rives.
Platsen ligger inom område med strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB)
7 kap. Platsen är redan ianspråktagen för bostadsändamål, vilket är ett särskilt skäl
att medge dispens från strandskyddsförordnandet.
Tillståndsbevis för anordnande av enskild avloppsanläggning finns.
Inga grannar har ansetts berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medge med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna, med följande villkor:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att som tomt får den befintliga fastigheten tas i anspråk
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____
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.
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Sökande
Akten

BYGG 2007.2510

§ 374
Bygglov och bygganmälan för upplag för ved och biobränslen på fastigheten
Nävragöl 1:89
Handlingar: Ansökan (2007-06-07), kartor, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Tidigare beslut: 11 oktober 2007, § 342 (Återremiss)
Ansökan gäller att få lagra ved och biobränsle (flis) inom det område som tillhör
sågverket i Nävragöl. Sågverket är för närvarande inte i bruk. Förslaget får anses
vara en nylokalisering av en annan verksamhet.
Området är inhägnat och hävdat som verksamhetsområde. Det inrymmer inga
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Det tänkta upplagsområdet
avskärmas från omgivningen av trädvegetation.
Förslaget bedöms inte medföra några betydande olägenheter för omgivningen, utan
platsen får anses vara lämplig för det föreslagna ändamålet.
Miljöavdelningen har meddelat att föroreningar som inte får spridas kan finnas i
marken, varför lagring endast får ske på asfalterade ytor.
Som upplysning ska nämnas att lagring till en mängd av mer än 5000 ton bränsleflis
per år är anmälningspliktigt enligt miljöbalken.
Miljöchef Kenneth Gyllensting informerar om att förvaltningen krävt en bullerutredning av företaget. Denna har ej inkommit till förvaltningen.
Yrkande
Magnus Johansson (s) yrkar att ärendet bordlägges tills miljöhandläggningen är helt
klar.
Ordföranden informerar om att det handlar om två separata ärenden. Idag behandlas
bygglovet.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Magnus Johanssons (s)
yrkande om bordläggning och finner att nämnden beslutar om bygglov enligt förvaltningens förslag.
(forts.)
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§ 374 (forts.)

BYGG 2007.2510

Votering
Votering begärs och verkställes. Följande voteringsproposition fastställes:
Den som anser att ärendet skall bordläggas röstar ja. Den som anser att ärendet
skall avgöras idag röstar nej.
Röstar ja gör: Marcel Abedini (mp), Magnus Johansson (s), Eva Öman (s), Morgan
Mattsson (s), Lotta Holgersson (s), Michael Ryge (s) och Ulla Ohlsson (s).
Röstar nej gör: Henrik Larsen (m), Margareta Rodin (fp), Magnus Larsson ( c ), Jan
Spjuth (kd), Per Björklund (sd) och Carl-Göran Svensson (m).
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar nämnden att bordlägga ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att bordlägga ärendet i avvaktan på att miljöfrågorna klaras ut.
_____
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Sökande
Berörd granne
Akten

BYGG 2007.2331
§ 375
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av vävstuga/friggebod på fastigheten
Tjurkö 8:44
Handlingar: Ansökan (2007-05-22), ritningar, yttrande från granne (2007-09-18),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller en bod med en yta på 9.99 kvm, avsedd att användas som vävstuga.
Avsikten var från början att uppföra boden som en bygglovbefriad friggebod. Då den
ska placeras 0.75 meter från fastighetsgränsen krävs i så fall ett skriftligt medgivande
från grannen. Denne har inte velat lämna ett sådant medgivande, varför bygglov måste
sökas för boden.
Grannen har getts möjlighet att yttra sig över ansökan, och har inkommit med en skrivelse där han meddelar att han inte medger att boden placeras närmare fastighetsgränsen än 4.5 meter. Några sakskäl för detta har inte angetts.
Vid besök på platsen kunde konstateras att angränsande mark utgörs av snårig och
blockig naturmark som är mycket svårtillgänglig, och som inte kan tänkas komma att
bli bebyggd. Grannens bostad är inte belägen här, utan på annan plats i trakten.
Den bedömningen får göras, att den föreslagna boden inte kommer att utgöra någon
betydande olägenhet för omgivningen, varför bygglov kan beviljas.
Yrkande
Per Björklund (sd) yrkar avslag till framställningen med motiveringen att sökanden
har möjlighet att placera byggnaden längre in på tomten så att avståndet till fastighetsgränsen blir 4,5 meter.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Per Björklunds (sd) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Per Björklund (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att bevilja bygglov med följande villkor:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
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.
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Sökande
Akten

BYGG 2007.2773

§ 376
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 2:16
Handlingar: Ansökan (2007-07-24), ritningar, yttrande från sökande (2007-11-05),
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.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs om skydd av riksintressen i miljöbalken
(MB) kap 3 samt kapitel 4. Platsen är belägen inom område som är av riksintresse för
friluftslivet. Enligt MB 4 kap 4 § ligger platsen också inom det kust- och skärgårdsområde där fritidshus endast får komma till i form av kompletteringar av befintlig
bebyggelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen inne i ett större, orört naturmarksområde
som är tillgängligt för allmänheten. Platsen saknar helt anknytning till befintlig bebyggelse eller befintliga vägar, och det får anses vara av betydelse att det rörliga
friluftslivets intressen i området bevaras opåverkade.
Med hänsyn till riksintresset för friluftslivet och vad som sägs i MB kap 4 om tillkomsten av fritidshusbebyggelse i området, får det bedömas vara av vikt att marken
bevaras allemansrättsligt tillgänglig.
Med hänvisning till vad som sägs ovan bedöms den föreslagna lokaliseringen vara
olämplig.
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 2 om
att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade, samt vad
som sägs i MB kap 3 och 4 om skydd för riksintressen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG 2007.1133

§ 377
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 3:42
Handlingar: Ansökan (2007-03-07), kartor, yttrande från sökande (2007-10-12),
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 bebyggelse ska 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 lucka i befintlig bebyggelse som får anses sakna betydelse ur
allmän synpunkt.
Miljöavdelningen gör följande 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. 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 förslag till lösning av avloppsfrågan presenteras. Miljöavdelningen
har tagit del av skrivelsen, men denna föranleder inte någon ändring av den tidigare
bedömningen.
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
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Sökande
Akten

BYGG 2007.1654

§ 378
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Verkö 3:117
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2007-04-10), yttrande från sökanden (2007-1023), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Verkö 3:117 som har
en area av 6870 kvm. Platsen ligger inom område där de generella reglerna i planoch 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.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap. Enligt
MB 3 kap 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.
Fastigheten som avses bebyggas ligger helt och hållet inom område där strandskyddsbestämmelser enligt MB 7 kap 16 § gäller.
På fastigheten finns en gammal, grovstammig hagmarksek med mycket vidsträckt
krona. Den är klassad som naturminne sedan 1937. Skyddsformen naturminne infördes 1909 och flertalet befintliga naturminnen skapades före naturvårdslagens
tillkomst 1964. Naturminnen är skyddade enligt miljöbalkens 7:e kapitel 10 §. Den
som vill göra en åtgärd där ett naturminne kan tänkas bli påverkat måste ansöka om
tillstånd för detta.
I fördjupad översiktsplan för Verkö som antogs av Kommunfullmäktige i mars 1997
är fastigheten utpekad som värdefullt naturområde och ingår inte i de områden som
har ansetts vara lämpliga för exploatering.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning utgörs platsens östra del av en
lövskogsklädd hagmark. Den västra delen består till största del av klippor och berg i
dagen.
(forts.)
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§ 378 (forts.)
BYGG 2007.1654
Platsen är allemansrättsligt tillgänglig idag och över fastigheten går en promenadstig.
Söder om fastigheten finns det flera bebyggda fastigheter som sträcker sig ända ner
till vattnet. Den berörda fastigheten är ett av de få ställena i området där allmänheten
har tillgång till stranden. En byggnation på platsen bedöms därför få en mycket
negativ påverkan på allmänhetens tillgång till området. Det är därför av stor vikt från
allemansrättslig synpunkt att platsen bevaras obebyggd. Platsen består till stor del av
berg i dagen. En byggnation på platsen skulle därför innebära en stor åverkan på
naturen bland annat i form av omfattande sprängningsarbeten för byggnation och
ledningsdragning. I samband med byggnationen kan naturminnet påverkas negativt.
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 2 om
att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade, vad som
sägs i PBL kap 3 om lämplighet med hänsyn till natur- och kulturförhållandena på
platsen samt vad som sägs i Miljöbalkens 3 kap om skydd av mark- och
vattenområden som har betydelse för friluftslivet.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Övriga frågor
§ 379
Ordföranden informerar om att efter nästa sammanträde, den 13 december, blir
det gemensam jullunch tillsammans med förvaltningens personal. Platsen blir
Christiansö i Kristianopel. Deltagare får själva ordna transport till Kristianopel.
Gert Olsson (s) ställer åter frågan om utfyllnad på Saltö. Förvaltningschefen
svarar att ärendet är överlämnat till inspektionen för utredning.
Gert Olsson (s) tar upp projektet beträffande gång- och cykelvägen Saltö – Dragsö.
Planchef Ola Swärdh meddelar att synpunkter är framförda till tekniska förvaltningen.
Svar kommer att lämnas på nästa sammanträde.
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 december 2007
§ 389
§ 390
§ 391
§ 392
§ 393
§ 394
§ 395
§ 396

Informationer
Ombyggnadspriset 2007
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Program för Västra Rödeby 3:1 m fl (Bubbetorp) Karlskrona kommun, Blekinge län
Pågående planer
Yttrande till miljödomstolen angående överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut
2007-10-08, dnr 505-4955-07
§ 397 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:178 (Tobias väg)
§ 398 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Kristianopels-Bredavik 1:5
§ 399 Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Fridlevstad 1:5
§ 400 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gredeby 2:18
§ 401 Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 5:210
§ 402 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:60
§ 403 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Lösen 2:25, del av
§ 404 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Milasten 1:24
§ 405 Förhandsbesked för nybyggnad av åtta enbostadshus/fritidshus på fastigheten Skallatorp 39:1,
skifte 9
§ 406 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 2:53
§ 407 Bygglov för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten Vrängö 1:7
§ 408 Avskrivning av kundfordringar. Extraärende.
§ 409 Övriga frågor
___________________________
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Plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 13 december 2007,
kl. 08.30 – 14.50
Beslutsammanträde 11.30 – 12.10. Ajournering 11.45-11.50.

Beslutande

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

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Carl-Göran Svensson (m)
Marcel Abedini (mp)
Magnus Johansson (s)
Eva Öman (s)
Katarina Möller (s)
Michael Ryge (s)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Magnus Larsson ( c )
Jan Spjuth (kd)
Per Björklund (sd)
Morgan Mattsson (s)
Lotta Holgersson (s)
Gert Olsson (s)
Gert Bengtsson (s)
Veikko Pirkalainen (s)
Henrik Larsen (m)
Peter Glimvall (m)
Eva Röder (fp)
Cecilia Åkesson ( c )
Janne Johansson (sd)

Tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Ola Swärdh, planchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Jan-Anders Glantz, tekniska förvaltningen § 389
Anna Magnusson, lantmäterimyndigheten
Bengt Eriksson, förvaltningsekonom § 408
Lena Rydell, registrator
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Marcel Abedini

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre onsdagen den 19 december 2007,
kl. 11.30.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Carl-Göran Svensson

Justerare

…………………………………….
Marcel Abedini

§§ 389 - 409

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 19 december 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare
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§ 389
Informationer
•

Förvaltningschef Jan-Anders Glantz informerar om gång- och cykelväg till
Saltö.

•

Planchef Ola Swärdh informerar om yttrande till länsstyrelsen beträffande
stigande havsvattennivå.

•

Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om Gehl Architects projekt
Strategi Karlskrona. En föreläsning kommer att hållas i Sparresalen
den 8 januari 2008 mellan kl 17.00 och 19.00.

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

DIA 2007.3989

§ 390
Ombyggnadspriset 2007
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson, redogör för
juryns motivering att utse Fortifikationsverket till pristagare för ombyggnaden
av nya Arsenalen på Marinbasen Söderstjärna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utdela 2007 års ombyggnadspris, 15 000 kronor, i enlighet med juryns förslag.
_____
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§ 391
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 392
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____

13 december 2007 Sid. 8(34)

§ 393
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 25 oktober 2007, § 149; Kommunala val
2. Kommunstyrelsen, beslut 6 november 2007, § 226; Yttrande över länsstyrelsens
förslag till revidering av de regionala miljömålen för Blekinge
3. Tekniska nämnden, beslut 2007-11-01, § 87; Stadsmiljöprogrammet
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-10-24; Beslut om betydande miljöpåverkan avseende Vägverkets projekt ”Väg 28 Karlskrona-Emmaboda, delen
Rödeby – Uddabygd, Objektnr 93 41 35”
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-10-29; Förbud att ha hand om och
skaffa nötkreatur
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-10-29; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, fastigheten Äspenäs 7:3 i Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-10-30; Tillstånd enligt miljöbalken
(Affärsverken Karlskrona AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808 till
uppförande och drift av anläggning för fjärrvärmeproduktion samt el-produktion
på fastigheten Västra Rödeby 3:1)
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-10-30; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Skillinge 14:1 i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-10-30; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av inglasade balkonger
på fastigheten Fasanen 5 i Karlskrona kommun; nu fråga om inhibition
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-10-31; Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en sjöbod på fastigheten Hasslö 5:255 i Karlskrona
kommun
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-10-31; Angående anmälan om anläggande av pir samt flytbrygga på fastigheten Karlskrona 5:10 i Karlskrona kommun
(forts.)
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§ 393 (forts.)
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-11-05; Ansökan om strandskyddsdispens
för uppförande av ett lusthus på fastigheten Lyckeby 3:22 i Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-11-05; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för nybyggnad av sjöbod på
fastigheten Senoren 6:9 i Karlskrona kommun
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-11-12; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut om djurhållningen på fastigheten
Aspö 1:10
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-11-14; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 14 juni 2007, § 233. (Positivt förhandsbesked för
uppförande av fritidshus på fastigheten Aspö s:26)
16. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2007-11-12; Överklagande av Länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 4 juli 2007. Saken: Bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Fylgia 11 i Karlskrona kommun
enligt plan- och bygglagen (1987:10) PBL
17. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2007-11-20; Överklagande av Länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 2 augusti 2007. Saken: Ingripande enligt 10 kap. planoch bygglagen (1987:10), PBL
18. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2007-11-26; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 9 augusti 2007. Saken: Bostadsanpassningsbidrag
enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m, BAB
(Clarissa Lindahl)
19. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 10, DOM 2007-11-05; Överklagande
av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 2007-07-06 i ärende nr 505 -2246-07.
Saken: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten. (Inger Ingmarson Blomqvist,
Mölletorp 4:34)
20. Kammarrätten i Jönköping, Avdelning 2, protokoll 2007-11-14; Överklagande
av Länsrättens i Blekinge län dom den 16 oktober 2007 i mål nr 1027-06. Saken:
Prövningstillstånd i mål om bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10); nu
fråga om inhibition (Hasslö 5:215)
(forts.)
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§ 393 (forts.)
21. Skogsstyrelsen, beslut 2007-09-25; Biotopskyddsområde på fastigheten Ruan 1:7
i Karlskrona kommun
22. Skogsstyrelsen, beslut 2007-10-12; Biotopskyddsområde på fastigheten Spandelstorp 4:1 i Karlskrona kommun
_____
Magnus Johansson (s) framställer önskemål om att samtliga ärenden som överklagats
och behandlats i juridiska instanser och där beslutet har gått emot nämndens ställningstagande skall föredras för arbetsutskottets ledamöter.
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 2005.2189

§ 394
Program för Västra Rödeby 3:1 m fl (Bubbetorp) Karlskrona kommun,
Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 september 2005, § 306, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för del av Västra
Rödeby 3:1. Syftet var att ge förutsättningar för nybyggnad av ett kraftvärmeverk.
I oktober 2007 beviljade länsstyrelsen tillstånd enligt miljöbalken för en ny kraftvärmeanläggning. Arbete med program för detaljplan påbörjades hösten 2007.
Programområdet omfattar hela den fastighet som Affärsverken äger (Västra Rödeby
3:1), det vill säga utöver området där kraftvärmeverket avses uppföras, även befintlig
avfallsanläggning.
Underhand har det framkommit att det finns anledning att pröva möjligheten att uppföra vindkraftverk inom området. Området har bland annat fördelarna att ligga nära
befintlig infrastruktur med stora vägar och elledningssystem samt avsides från tätortsbebyggelse. Enligt länsstyrelsen (Översyn av riksintresseområden för vindkraftverk,
2007-04-11) blåser det 6-7 m/s på platsen.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Yrkande
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att syftet med ny detaljplan enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14
september 2005, § 306, skall utökas till att, utöver uppförande av kraftvärmeverk,
även omfatta uppförande av vindkraftverk i anslutning till befintlig avfallsanläggning
att låta planprogram för Västra Rödeby 3:1 m fl bli föremål för samråd
att uttala att detaljplanen bedöms innebära en sådan betydande miljöpåverkan som
enligt miljöbalken 6 kap kräver att en särskild miljöbedömning måste göras.
_____
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Skanska
Saltöhem
Samhällsbyggnadsförvaltningen

PLAN 2005.898
PLAN 2007.3461

§ 395
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer.
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Yrkande
Magnus Johansson (s) yrkar med anledning av dagens extraärende; Avskrivning av
kundfordringar, följande tilläggs-attsatser i ärendet:
•
att så länge Skanska inte reglerat sin skuld för beviljade bygglov inte prioritera
arbetet med detaljplan för Ingenjören 4 (Campus blå Port)
•
att fram till att Saltöhem reglerat sin skuld för beviljade bygglov inte påbörja
arbeten med detaljplan för Sillen 3 – 4.
Ordföranden bifaller Magnus Johanssons (s) yrkande.
Sammanträdet ajourneras 5 minuter för överläggning i partigrupperna.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag om godkännande av
förteckning över pågående planer och finner att nämnden beslutar godkänna densamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Magnus Johanssons (s) tilläggs-attsatser
och finner att nämnden beslutar tillstyrka dessa.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att godkänna redovisning av pågående planer,
att så länge Skanska inte reglerat sin skuld för beviljade bygglov inte prioritera arbetet
med detaljplan för Ingenjören 4 (Campus blå Port), samt
att fram till att Saltöhem reglerat sin skuld för beviljade bygglov inte påbörja arbeten
med detaljplan för Sillen 3 - 4.
_____
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Miljödomstolen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

MMM 2007.1780

§ 396
Yttrande till miljödomstolen angående överklagande av Länsstyrelsens i
Blekinge län beslut 2007-10-08, dnr 505-4955-07
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 maj 2007, § 181, med stöd av 26 kap
9 § miljöbalken (MB) och med hänvisning till 2 kap 3 § och 15 kap 15 a § (MB) att
förelägga ägaren till fastigheten Häljarum 1:2, att vid ett vite om 100 000 kronor att
senast den 1 oktober 2007, tillse att från fastigheten Häljarum 1:2 låta transportera bort
och på lämpligt sätt omhänderta det farliga avfall (fordon, batterier m m) och allt övrigt
avfall (däck, skrot m m) som finns på fastigheten.
Fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen som den 8 oktober 2007 (dnr
505-4955-07) ändrade beslutet på så sätt att de förelagda åtgärderna skall ske i samråd
med miljö- och byggnadsnämnden och vara utförda senast den 31 mars 2008.
Fastighetsägaren har överklagat beslutet till Miljödomstolen, som förelägger Karlskrona
kommun att bemöta överklagandet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 10 december 2007 lämnat förslag till yttrande:
Kommunen finner ingen anledning att ändra sin uppfattning och motsätter sig det som
yrkas i målet. Med tanke på den annalkande vintern kan man möjligen tänka sig att
framflytta datumet något. En övrig kommentarer till överklagandet: När det gäller
myndighetskontakter som tagits för mer än 15 år sedan, kan dessa knappast kunna
åberopas för nuvarande verksamhet. Karlskrona kommun känner inte till att något
aktivt jordbruk bedrivs på fastigheten.
Miljöchef Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
Yrkande
Per Björklund (sd) yrkar att yttrandet ändras till att åtgärderna skall ske i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen, samt att texten ändras beträffande framflytta datumet
något till framflytta datumet till den 30 september 2008.
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Per Björklunds (sd)
ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Per Björklund (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och sända det som
svar till miljödomstolen.
_____
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Sökande
Akten

BYGG 2007.2847

§ 397
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:178
(Tobias väg)
Handlingar: Ansökan (2007-08-14), 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 ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och utgör en lucka mellan två hus.
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 bostadshus 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 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.
_____
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.

13 december 2007 Sid. 15(34)

Sökande
Akten

BYGG 2007.2724

§ 398
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten KristianopelsBredavik 1:5
Handlingar: Ansökan (2007-07-10), kartor, 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.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 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.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare, i beslut den 14 juni 2006, § 250, lämnat
negativt förhandsbesked för en lokalisering på en annan plats på fastigheten. Motiveringen var bland annat att den föreslagna byggnaden varken hade stöd i landskapet
eller anknytning till befintlig bebyggelse. Nämnden uttalade dock att med en annan
placering av byggnaden skulle ett positivt förhandsbesked kunna övervägas.
I det nu föreliggande förslaget är byggnaden placerad i ett hörn av en beteshage i
direkt anslutning till en bebyggd tomt. Befintlig väg kan användas för tillfart.
Miljöavdelningen har bedömt att avsteg från policyn för enskilda avlopp kan
motiveras, då fastigheten inte ingår i ett tättbebyggt område. En förutsättning är
att avloppsanläggningen samordnas med grannfastigheten Kristianopels-Bredavik
1:16, så att antalet inte ökar.
Den föreslagna byggnaden får anses utgöra en lämplig komplettering.
Frågan om dispens från strandskyddsförordnandet behandlas av länsstyrelsen.
(forts.)
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Berörd granne 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 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,
och att avlopp ska anordnas gemensamt med fastigheten Kristianopels-Bredavik 1:16
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.
_____
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.

13 december 2007 Sid. 17(34)

Sökande
Berörda grannar
Akten

BYGG 2007.1480

§ 399
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten
Fridlevstad 1:5
Handlingar: Ansökan (2007-03-26), situationsplan (2007-10-24), granneyttranden (2007-05-03), (2007-11-02) samt (2007-11-09), yttrande från Tekniska
förvaltningen (2007-11-19), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Tidigare beslut 13 september 2007, § 306 (Au-besök)
15 november 2007, § 372. Återremiss
Ansökan gäller uppförande av fyra enbostadshus. Från fastigheten skall fyra nya
tomter avstyckas vilka kommer att få en yta på ca 1820/1690/1200/1030 kvm.
Ansökan gällde från början 3 tomter men en revidering av ansökan har skett.
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. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) 3 och 4
kap.
Platsen ligger i Fridlevstads nordvästra delar strax utanför detaljplanerad villabebyggelse. Platsen utgörs av en öppen plats där det tidigare växte skog som nyligen
har avverkats. I anslutning till platsen finns flera befintliga hus. Samtliga fyra tomter
ligger utanför kommunalt verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Tomterna kan
anslutas till det kommunala avloppet om privat utbyggnad sker. Anslutningen kan
ske antingen via självfall eller med hjälp av pumpning. Det är på gång en privat avloppsutbyggnad till tre andra fastigheter i närområdet vilket inte har påbörjats ännu.
Anslutning av vatten kan ske till befintliga ledningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Yttranden har inkommit den 3 maj 2007, 2 november 2007 samt 9 november 2007. Fastighetsägarna till
Fridlevstad 3:18 bestrider bebyggelse runt sitt hus. De hänvisar till att utsikt och
idyllen blir förstörd och att närheten till naturen försvinner.
(forts.)
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Fastighetsägarna till Fridlevstad 3:11, 3:16, 3:18, 3:29, 5:10, 5:11 samt 9:2 har
gemensamt yttrat sig två gånger. De anser att området saknar nödvändiga förutsättningar för ytterligare bebyggelse. De anser att området består av ytligt berg,
är fuktigt och kan kännetecknas som sankmark. Sprängning och en omfattande
dränering erfordras för att möjliggöra bebyggelse och för att hindra att kringliggande fastigheter samt befintlig väg skadas. De är oroliga för att en dränering av
platsen innebär att de vattenbrunnar som finns på befintliga fastigheter sinar. De
är också oroliga för att den silvergran som finns norr om området skadas vid dränering och sprängning. De påpekar även att vattentrycket är dåligt i vattenledningarna.
Vid besök på platsen den 23 november 2007 har konstaterats att det på tomt 1 och
2 finns två mindre vattensamlingar. Bedömningen görs att det är ytvatten som letat
sig till platsen eftersom det är områdets lågpunkter. Djupet på vattensamlingarna är
högst någon/några decimeter. Sökanden har för avsikt att lägga en dräneringsledning
från tomt 2 via tomt 1 och sedan vidare ut i skogen norr om Idrottsvägen.
Bedömningen görs att med hjälp av en sådan dränering är samtliga tomter lämpliga
för byggnation. Marken avviker inte från annan mark som idag bebyggs inom tex.
kommunala planområden. Eventuellt krävs tillstånd för markavvattning från Länsstyrelsen.
Infarter kan anordnas från befintlig väg, Lilla Åklivägen som ingår i Fridlevstads
samfällighetsförening.
Tekniska förvaltningen är medveten om att det tidvis är dåligt tryck i vattenledningen
men bedömer dock att det går att ansluta fler fastigheter till det kommunala vattenoch avloppsnätet. Med anledning av klagomålen kommer nya mätningar av vattentrycket ske hos berörda fastighetsägare. Om mätningen påvisar ett behov av att höja
trycket eller förstärka vattenledningsnätet kommer dessa åtgärder utföras så att ett
tryck på 30 mvp i förbindelsepunkt uppfylls.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att området är mycket lämpligt för bebyggelse. Detta eftersom området ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och till
befintlig väg och att vatten/avlopp går att ordna via det kommunala nätet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av fyra enbostadshus på
fastigheten Fridlevstad 1:5 med villkor:
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet via privat VA-utbyggnad.
(forts.)
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att tomterna skall dräneras och att dräneringsvattnet skall ledas norr om Idrottsvägen.
att om tillstånd för markavvattning från Länsstyrelsen krävs, skall det föreligga före
byggstart och skall ombesörjas av sökanden.
att tillstånd från vägföreningen att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, 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.
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen

13 december 2007 Sid. 20(34)

Sökande
Akten

BYGG 2007.2912

§ 400
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gredeby 2:18
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2007-08-24), yttrande från sökande (2007-1129), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten Gredeby 2:18 som har en area på 3840 kvm är bebyggd på den södra
delen med ett bostadshus samt ett antal uthusbyggnader. Ansökan gäller avstyckning
av en tomt på ca 1200 kvm på den norra delen av fastigheten samt att på den uppföra
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 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.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:
Den nya tomten får en lite planare lägre del närmast gatan. Den delen utgörs av en
äldre trädgårdstomt med gräs, äldre fruktträd samt några större granar. Mot gatan
växer en tät häck och den planare tomtdelen sluttar cirka 3 meter. Väster om den
plana delen reser sig en brant bergvägg på 3-5 meter. Höjdskillnaden på den nya
tomten blir från högsta till lägsta punkt ca 11 meter. Den planare delen på tomten
har ett djup som är cirka 15 meter. Detta gör att den byggbara delen av tomten är
väldigt liten. Byggnaden kommer att ligga väldigt nära bergväggen vilket kan
medföra problem med ljusinsläpp och vattenavrinning från berget. Öster om
fastigheten går järnvägen och avståndet mellan järnvägen och det nya bostadshuset blir ca 70 meter.
Enligt Plan- och bygglagen 2 kap 3 § skall bebyggelse lokaliseras till mark som
är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat de boendes och övrigas hälsa
samt jord-, berg- och vattenförhållandena. Bedömningen görs att platsen inte är lämpad för ändamålet på grund av de stora höjdskillnaderna vilket gör att den byggbara
delen av tomten blir väldigt liten.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar
ej förvaltningens bedömning.
(forts.)
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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

13 december 2007 Sid. 22(34)

Sökande
BYGG 2007.2858
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Lantmäterimyndigheten
Akten
§ 401
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Hasslö 5:210
Handlingar: Ansökan (2007-08-15), ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad för ett befintligt bostadshus i dåligt skick som
rives.
Platsen ligger inom område med strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB)
7 kap. Platsen är redan ianspråktagen för bostadsändamål, vilket är ett särskilt skäl
att medge dispens från strandskyddsförordnandet.
Då tomten är ianspråktagen och mindre än 3000 kvm ska beslut om strandskyddsdispens fattas av miljö- och byggnadsnämnden.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt
att medge med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna,
med följande villkor:
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att som tomt får den befintliga fastigheten tas i anspråk
att anslutning ska göras till kommunalt VA
att byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet
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
Berörda grannar
Akten

BYGG 2007.2329

§ 402
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:60
Handlingar: Ansökan (2007-05-23), kartor, 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 en äldre avstyckning av hagmarksliknande karaktär, och ligger i anslutning
till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen. Infart bedöms kunna anordnas från befintlig väg.
En mindre kraftledning passerar nordöstra delen av tomten. Hänsyn till detta ska tas
vid bygglovprövningen.
Miljöavdelning anser inte att det är lämpligt med fler enskilda avloppsanläggningar i
området, då här finns en hög andel inte fungerande anläggningar med negativ påverkan
på miljön. Planering för framdragande av kommunalt avlopp pågår, och detta är en förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas.
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Två skrivelser har
inkommit.
Grannen på Hasslö 10:57 meddelar att han önskar få yttra sig i samband med bygglovansökan.
Ägarna till Hasslö 10:54 och Hasslö 10:65 har inkommit med gemensamt yttrande.
Här informeras om att på dessa båda fastigheter kan dels djurhållning komma att bli
aktuellt ( jordbruksfastigheten Hasslö 10:54), dels verksamhet med bil- och plåtverkstad (de från jordbruksfastigheten avstyckade byggnaderna på Hasslö 10:65).
(forts.)
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Någon djurhållning kunde inte noteras vid besök på platsen, och något bygglov för
bil- och plåtverkstad har inte lämnats för Hasslö 10:65.
Skrivelserna påverkar inte förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden
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.
_____
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.
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Sökande
E.ON Elnät
Akten

BYGG 2007.3372

§ 403
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Lösen 2:25,
del av
Handlingar: Ansökan (2007-10-10), situationsplan (2007-10-19), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller lokalisering av tre enbostadshus och garage på en del av fastigheten
Lösen 2:25. Från fastigheten skall tre nya tomter avstyckas vilka kommer att få en yta
på ca 1400 kvm var.
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.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:
Platsen utgörs av lövskog och den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden
eller andra allmänna intressen. Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och
infarter kan anordnas från befintlig väg. På platsen är kommunalt VA inte utbyggt
men de boende i området bildade den 12 november 2007 en VA-förening och projekteringen för privat utbyggnad av VA är påbörjad. Föreningen består av ett 15-tal fastigheter och skall ansluta sig till det kommunala nätet vid Norra Lösen.
På platsen går en 0,4 kV luftledning som ägs av E.ON Elnät. E.ON har den 6 november 2007 yttrat sig över ansökan. Under förutsättning att starkströmsföreskrifterna
uppfylls, att ledningsägaren även i fortsättningen kan utföra underhåll av ledningen
och att lokaliseringen av byggnad i ledningens närhet inte i ett senare skede används
som argument för att kräva ledningsflytt har E.ON inte något att erinra mot en nybyggnation. Eventuella flyttningar eller nedgrävningar av E.ON:s anläggningar bekostas av den som så begär. Tre enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig
komplettering.
(forts.)
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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 tre 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 en förutsättning för att bygglov ska beviljas är att ett 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 tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, 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.
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

BYGG 2007.2564

§ 404
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten Milasten 1:24
Handlingar: Ansökan (2007-06-15), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller att dela en bebyggd tomt och på den avstyckade delen uppföra ett
enbostadshus.
Den plats som avses bli bebyggd är i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål,
och utgörs av en lucka i befintlig bebyggelse. Marken får anses sakna betydelse ur
allmän synpunkt. Den nuvarande fastigheten har en tillräcklig storlek för att tåla en
delning. En avstyckning enligt förslaget bedöms bli en lämplig komplettering.
Planering för utbyggnad av kommunalt VA pågår, och en förutsättning för nybyggnation på avstyckningen är att detta kommer till utförande.
Viss del av den föreslagna avstyckningen ligger inom område med strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Marken är redan ianspråktagen för
bostadsändamål, samt avskiljs från strandområdet av en större väg. Detta utgör
särskilda skäl att medge undantag från strandskyddsförordnandet. Platsen ligger
inom område där länsstyrelsen har delegerat beslutsbefogenheten till miljö- och
byggnadsnämnden.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
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
(forts.)
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att hela den föreslagna avstyckningen får tas i anspråk som tomt för bostadsändamål
att tillstånd från vägverket att anordna utfart mot väg 757 ska föreligga före
byggstart, 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.
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
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§ 405
Förhandsbesked för nybyggnad av åtta enbostadshus/fritidshus på
fastigheten Skallatorp 39:1, skifte 9
Handlingar: Ansökan, ritningar (2007-08-28), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan gäller uppförande av åtta enbostadshus/fritidshus på fastigheten
Skallatorp 39:1, skifte 9.
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.
En liten del av platsen som avses bebyggas ligger inom område där strandskyddsbestämmelser enligt MB 7 kap 16 § gäller (nordöstra delen). Platsen ligger inom
område som är av riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 kap 6 § samt inom riksintresse för kustzonen enligt MB 4 kap 1 §. Exploateringsföretag och andra ingrepp
i miljön får endast ske i dessa områden om det inte påtagligt skadar områdenas naturoch kulturvärden. Nordost om platsen finns ett större område med riksintresse för
naturvård (NK 23). En liten del av platsen (nordöstra delen) berörs av detta riksintresse.
Den föreslagna byggnadsplatsen består till stor del av berg i dagen samt främst i
den sydvästra delen av busk- och trädvegetation med både löv och barrträd. Platsen
ligger i anslutning till befintlig samlad bebyggelse bestående av både fritidshus och
permanenthus. Tillfart till de nya fastigheterna ska enligt ansökan ske via den befintliga mindre väg som trafikförsörjer fastigheterna norr och öster om platsen. Sökanden
anger i ansökan att det vore bäst om det blev kommunalt VA, annars avses en enskild
gemensamhetsanläggning byggas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning:
Platsen gränsar till den allmänna länsvägen 742 och eventuellt är det bättre att trafikförsörja både befintliga och nya bostäder inom området med en ny väg söder om
den befintliga.
(forts.)
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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. 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. Ytterligare byggnation
bör inte medges förrän kommunalt eller likvärdigt spillvattennät byggs ut i området.
Eftersom platsen idag utgörs av ett obebyggt naturområde insprängt mellan bebyggda
fastigheter bör det utredas närmare om hela området kan bebyggas eller om hela eller
delar av det bör bevaras som naturmark. Även exploateringens påverkan på strandskydd och riksintressen bör utredas ytterligare.
Förutsättningarna för att bebygga platsen måste studeras i ett större sammanhang,
som även omfattar kringliggande bebyggda fastigheter.
Den föreslagna byggnationen är av sådan omfattning och har en sådan belägenhet
inom bebyggt område, att den bedöms utgöra sammanhållen bebyggelse. Enligt 5 kap
1 § plan- och bygglagen (PBL) skall markens lämplighet för bebyggelse då prövas
genom detaljplaneläggning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i 5 kap 1 §
PBL om att ny sammanhållen bebyggelse ska prövas genom detaljplaneläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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§ 406
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 2:53
Handlingar: Ansökan (2007-10-08), kartor, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller en avstyckad tomt som idag är bebyggd med ett enkelt fritidshus.
Tomten är i sin helhet belägen inom område där strandskyddsförordnande enligt
7 kap miljöbalken gäller.
Enligt förslaget ska ett nytt fritidshus byggas som ersättning för det befintliga, med
en annan placering på längre avstånd från stranden. Tomten är här relativt vildvuxen
och har delvis karaktär av oplanerad naturmark.
Närheten till det befintliga huset gör emellertid att marken får anses ingå i hemfridszonen till detta, varför den inte bedöms vara allemansrättsligt tillgänglig. Även i övrigt
får marken anses sakna allmänt intresse.
Väg finns dragen fram till tomten och miljöavdelningen har bedömt att enskild avloppsanläggning är möjlig att anordna, då fastigheten inte ingår i ett tättbebyggt
område.
Den föreslagna byggnaden får anses vara lämplig på platsen.
Då ersättningsbyggnaden inte byggs på samma plats som det befintliga huset, och
då marken inte entydigt är ianspråktagen för bostadsändamål, ska frågan om strandskyddsdispens prövas av länsstyrelsen.
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 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 strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, 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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§ 407
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten Vrängö 1:7
Handlingar: Ansökan (2007-07-31), granneintyg (2007-09-03), yttrande från
sökande (2007-10-24), yttrande från Sjuhalla vägsamfällighet (2007-10-30),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen inom ett område där inga byggreglerande bestämmelser gäller,
utöver de generella i Plan och Bygglagen, Väglagen och Lagen om enskilda vägar.
Vid granskningen och efter besök på platsen har noterats att den föreslagna nybyggnationen består av ett garage (cirka 12X6 meter) och en uppställningsplats i vinkel
(cirka 6x4,5 meter) mot öster under tak som anslutes till garaget. Denna byggnadsdel
är placerad i tomtgränsen mot öster och i direkt anslutning till vägen som här är endast
cirka 5 meter bred och starkt trafikerad bland annat beroende på det ökade åretruntboendet i hela Sjuhallaområdet.
Vidare har noterats att i huvudsak avses en befintlig stenfot nyttjas som grund till
den helt nya byggnaden.
Utöver detta kan konstateras att det omedelbart öster om platsen i direkt anslutning
till vägen ligger en större lada/uthus.
Bedömningen görs att då byggnaden (uppställningsdelen) ansluter direkt till gränsen
mot vägen uppfylles inte kravet enligt Plan och Bygglagens kap 3; § 2 och Lagen om
enskilda vägar kap 1;3, på att byggnader skall utformas/placeras på ett sådant sätt att
trafiksäkerheten inte äventyras. Beroende på att sikten starkt kommer att begränsas
vid in och utfart till fastigheten liksom för trafiken på Sjuhallavägen, speciellt om
man också beaktar att det finns en större byggnad på den östra sidan av vägen.
Ett lämpligt avstånd väg - nybyggnad bedöms vara cirka 6 meter.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår framställningen. Sökanden har utnyttjat möjligheten att yttra sig över beslutsförslaget och
anför då bland annat att taket och skärmväggen inte påverkar trafiksäkerheten.
Förvaltningen har låtit Vägföreningen yttra sig och de hävdar bland annat att en byggnation närmare vägen än 6,0 meter är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och avstyrker
bygglovsframställningen.
Förvaltningen gör dels bedömningen, att det sökanden anfört i sitt yttrande inte föranleder något annat ställningstagande än tidigare, dels att det Sjuhalla Vägsamfällighet
framför i sitt yttrande styrker uppfattningen att framställningen med sin nuvarande
utformning av taket/planket/carporten mot öster är olämplig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställningen då den ej överensstämmer med Plan och Bygglagens kap
3;2 och ej heller Lagen om enskilda vägar kap1;3 då ett genomförande av förslaget
skulle innebära att trafiksäkerheten menligt skulle påverkas vid in och utfart från
fastigheten likväl som en betydande olägenhet skulle uppstå för den allmänna trafiken
på Sjuhallavägen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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§ 408
Avskrivning av kundfordringar 2007
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår avskrivningar av kundfordringar i 2007
års räkenskaper till ett belopp av 177 499 kronor. Avskrivning förslås 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.
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 177 499 kronor, samt
att avskrivningarna redovisas som kostnad i respektive verksamhet.
_____
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Övriga frågor
§ 409
Gert Olsson (s) tar åter upp frågan om den olagliga utfyllnaden av grönområde på
Saltö. Bygglovchef Jan Hammarfors informerar om vad som hänt i ärendet.
Gert Olsson (s) frågar även vad som görs åt siktskymmande växtlighet. Bygglovchef Jan Hammarfors upplyser om att åtgärder vidtages efter inkomna anmälningar.
Michael Ryge (s) hemställer att ny luftmätning görs i Jämjö centrum. Orsaken är
den ökande tillströmningen av trafiken, framför allt långtradare.
Ulla Ohlsson (s) ställer fråga om luftmätningar i Lyckeby. Miljöchef Kenneth
Gyllensting upplyser om att mätningar pågår i Lyckeby. Resultaten kommer att
redovisas i miljö- och byggnadsnämnden när mätningen är klar.
_____

