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Plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 10 januari 2008,  
  kl. 08.30 – 12.40.      
  Beslutsammanträde 11.40 – 12.40. Ajournering 12.05-12.10, 12.30-12.35. 
    
Beslutande Ordförande Carl-Göran Svensson (m)  
 1:e v ordf Marcel Abedini (mp)   
 2:e v ordf Magnus Johansson (s)   
 Ledamöter  Eva Öman (s) jäv § 11 
   Magnus Lindoffsson (s) 
   Katarina Möller (s) 
   Ulla Ohlsson (s) 
  Anna Ottosson (m) 
  Margareta Rodin (fp) 
  Magnus Larsson ( c ) 
  Jan Spjuth (kd) 
  Per Björklund (sd) 
    
Tjänstgörande ersättare  Morgan Mattsson (s) 
  Lotta Holgersson (s) § 11 
Övriga närvarande 
Ersättare  Lotta Holgersson (s) §§5-10, 12-24 
  Gert Olsson (s) 
  Gert Bengtsson (s)    
  Veikko Pirkalainen (s) 
 Henrik Larsen (m) 
 Peter Glimvall (m) jäv § 11 
 Eva Röder (fp) 
 Janne Johansson (sd) 
 
Tjänstemän Hans Juhlin, förvaltningschef  
  Kenneth Gyllensting, miljöchef     
 Ola Swärdh, planchef 
 Jan Hammarfors, bygglovchef 
 Kerstin Johansson, planarkitekt 
 Elin Forsberg, planarkitekt   
 Leif Larsson, bygglovarkitekt 
 Malin Sjöstedt, bygglovarkitekt  
  Bo Karlson, miljöinspektör § 16 
  Jan-Anders Glantz, tekniska förvaltningen § 16 
  Anna Magnusson, lantmäterimyndigheten 
  Lennart Eriksson, kommunjurist § 14  
  Lena Rydell, registrator   
  Birgitta Larsson, sekreterare   
                
Utses att justera  Magnus Johansson                  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset Ruthensparre torsdagen den 17 januari 2008, kl. 

08.30.  
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Underskrifter  
 
Sekreterare                    ……………………………………                          §§ 5 - 24 

Birgitta Larsson                                                                
 
 
Ordförande …………………………………… 
 Carl-Göran Svensson  
 
 
Justerare …………………………………….   
 Magnus Johansson              
                     
 
                                     
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den      17 januari 2008     anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
  
Birgitta Larsson   
Birgitta Larsson   
Sekreterare                                                       
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§ 5  
Informationer 
 
• Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per 

november 2007. Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (totalt) 
beräknas visa en mindre positiv avvikelse med +0,1 mkr jämfört med 
budget år 2007.  

 
• Ny forskning; Allergihotet är överdrivet. Hästarna i Sverige blir allt fler 

och kommer allt närmare stadsbebyggelsen. Ny forskning visar att tidigare 
rikt-linjer överskattar risken för spridning av hästallergen. Boverket vill nu 
ta fram nya riktlinjer för hästhållning i stadsnära miljöer.  

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationerna till dagens protokoll. 
 
_____  
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 § 6 

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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§ 7 
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän   
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ta redovisningen till dagens protokoll.  
 
_____ 
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 § 8 
Meddelanden 

   
1. Kommunfullmäktige, beslut 28-29 november 2007, § 168; Budget 2008 och plan 

2009-2010 för Karlskrona kommunkoncern   
 

2. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut 18 december 2007, § 117; Begäran  
 om projektmedel för upprättande av grönstrukturplan i samband med revidering  
 av översiktsplan för Karlskrona kommun                 

 
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-11-19; Strandskyddsdispens för upp-

förande av brygga och sjöbod på fastigheten Verkö 3:85 i Karlskrona kommun      
 

4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-11-20; Tillstånd för transport av farligt 
avfall (Firma Jörgen Perssons Åkeri)              

 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-11-26; Sökt dispens för nybyggnad av 

fritidshus på fastigheten Aspö S:26, Karlskrona kommun        
 

6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-11-27; Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens i Karlskrona kommun delegationsbeslut i fråga om klagomål  
på damm från lastbilstrafik och rissling av jordmassor på fastigheten Grönadal 
15:27     

 

7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-11-28; Angående anmälan om utlägg- 
 ning av flytbrygga med tillhörande fundament och vassröjning i vattenområdet 
utanför fastigheten Enen 5 i Karlskrona kommun     

 

8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-11-28; Beslut om tidsförlängning  
 gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Strövstigar i skärgården – delprojekt 
Långören”     

 

9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-11-29; Tillstånd enligt miljöbalken. 
Produktion av gummiprofiler baserad på högst 4000 ton ovulkad gummi per år. 
(Roxtec International AB)    

 

10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-12-03; Medgivande till nedgrävning  
 av häst (Fastigheten Trolleboda 10:2, Fågelmara)        

 
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-12-04; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens arbetsutskott beslut i fråga om bygglov för tillbyggnad  
 av enbostadshus på fastigheten Fredriksdal 8:210 i Karlskrona kommun       
 
(forts.) 
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§ 8 (forts.) 

12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-12-05; Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av fritids- 

 hus på fastigheten Saleboda 1:136 i Karlskrona kommun 
  

13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-12-07; Beslut om utvidgning av natur-
reservatet Färskesjön i Karlskrona kommun  

 
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-12-10; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut om bygglov för tillbyggnad av fritids- 
 hus på fastigheten Torstäva 5:50 i Karlskrona kommun     

 
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-12-11; Ansökan om strandskydds- 

dispens för uppförande av en friggebod på fastigheten Fäjö 1:38 i Karlskrona 
kommun  

 
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2007-12-17; Avlysning av vattenområde för 

nyårsfyrverkeri 
 

17. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2007-11-26; Sökande: miljö- och byggnads-
nämnden. Motpart: Curt Friberg. Saken: Tilläggsavgift enligt 10 kap. 8 § plan-  

 och bygglagen (1987:10) PBL (Fastigheten Svea 5)     
 

18. Kammarrätten i Jönköping, Protokoll 2007-11-30; Överklagande av Länsrättens  
 i Blekinge län dom den 31 maj 2007 i mål nr 1301-06. Saken: Prövningstillstånd  
 i mål om föreläggande enligt 26 § djurskyddslagen (1988:534)   

 
19. Kammarrätten i Jönköping, Protokoll 2007-11-30; Överklagande av Länsrättens  
 i Blekinge län dom den 31 maj 2007 i mål nr 1302-06. Saken: Prövningstillstånd  
 i mål om föreläggande enligt 26 § djurskyddslagen (1988:534)  

 
20. Kammarrätten i Jönköping, Protokoll 2007-11-30; Överklagande av Länsrättens  
 i Blekinge län dom den 31 maj 2007 i mål nr 11-07. Saken: Prövningstillstånd i  
 mål om omedelbart omhändertagande av djur enligt djurskyddslagen (1988:534)   

 
21. Kammarrätten i Jönköping, Protokoll 2007-12-12; Överklagat avgörande: Läns-

rättens i Blekinge län dom den 29 maj 2007 i mål nr 339-07. Saken: Bostadsan-
passningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag nu fråga 
om prövningstillstånd. Prövningstillstånd meddelas.  

 

(forts.) 
 

 
 
 



  10 januari 2008  Sid. 9(31) 

§ 8 (forts.) 
 
22. Regeringsrätten, Protokoll. Dag för beslut 2007-12-04; Överklagande av kam-

marrättens i Jönköpings beslut den 23 november 2006 i mål nr 3887-06. Saken: 
Bygglov, nu fråga om prövningstillstånd. Prövningstillstånd meddelas ej.  

 
23. Polismyndigheten, tillstånd enl. 3 kap. 6 § ordningslagen (1993:1617) att an- 
 vända skjutbana. Jämjö Skytteförening. Banans belägenhet: Helgarum, Jämjö.    

 

__________________ 
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Sökande  PLAN 2007.1041 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 § 9 

Begäran om planuppdrag för del av Frändatorp 25:14, Sturkö, 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 sammanlagt 12 bostadshus på två olika skiften av sökandens mark i Frända-
torp på Sturkö.  
 
Marken är privatägd.  
För Sturkö gäller den fördjupade översiktsplanen för skärgården från 1999. I den  
anges området inte som utbyggnadsområde. Området omfattas idag inte av detalj- 
plan. På Sturkö råder idag ett stort tryck på nyexploatering, som hittills ofta be- 
gränsats av svårigheter att anordna fungerande vatten- och avloppsförsörjning. 
Tekniska förvaltningen planerar nu för en överföringsledning för avlopp från Sturkö  
till Koholmen. Därför har samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterat ett behov av  
ett större samlat grepp om ön, då det, förutom möjligheter till en påtaglig förbättring  
av den befintliga VA-situationen, skulle ge helt nya förutsättningar för byggande på  
ön. Någon typ av översiktlig planstudie för Sturkö bör därför genomföras inom en  
nära framtid, så att en god bebyggelseutveckling främjas samtidigt som öns kvaliteter 
bevaras och förstärks. 
Den ansökta planläggningen avser två olika skiften i Frändatorp. Det norra ligger strax 
norr om Sturkövägen, inne i bebyggelsen i Frändatorp. Det södra skiftet sträcker sig ut 
från bybildningen åt sydsydost i ett smalt skifte mellan två stenmurar. Förvaltningen 
bedömer att det norra skiftet bör kunna studeras vidare i detaljplan, då det kan upplevas 
som en komplettering av byn, medan det södra skiftet är mer problematiskt. Det upp-
levs inte som en naturlig utveckling av byn och ger en påtagligt förändrad bebyggel-
sestruktur i den delen av Sturkö. Förvaltningen bedömer därför att en sådan utveckling 
inte kan tillstyrkas i dagsläget, utan dess lämplighet måste prövas i en övergripande 
studie av öns utveckling.               
 
Planarkitekt Ola Swärdh föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan  
för det norra skiftet av Frändatorp 25:14, samt  
 
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.   
_____ 
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Sökande  DIA 2001.5616 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
  
 § 10 

Programsamråd för detaljplan för kvarteret Kölen m fl. (Hästö Marina), 
Karlskrona kommun, Blekinge län    
 
Ett förslag till planprogram har upprättats för Kvarteret Kölen m fl i samarbete  
med sökande, Spigg AB, och dennes konsult NoiE AB. Syftet med planen är att  
pröva möjligheterna att omvandla industriområde till bostäder och marina, samt  
att samtidigt ge planstöd åt omkringliggande bebyggelse. Förslaget möjliggör 15- 
20 nya bostadshus, varav en handfull på kommunal mark längs med Ångslups- 
vägen.  
 
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att program för detaljplan för kvarteret Kölen sänds ut på programsamråd, samt    
 
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.  
 
_____  
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Sökande  PLAN 2007.3461 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
  § 11 

Detaljplan för del av Saltö 2:1 m fl (Sillen)  
 
En ansökan om ändring av detaljplanen för del av Saltö 2:1 samt Sillen 2 och 4 har 
inkommit. Befintliga byggnader, före detta Printfabriken och kommunens reningsverk, 
avses rivas och ersättas med en ny byggnad. Avsikten är att ge möjlighet till särskilt 
boende för äldre. 
 
Gällande detaljplaner anger kvartersmark för industri, kontor och teknisk anläggning 
samt allmän plats, gata (Rökerivägen). Byggnader får uppföras med en nockhöjd på 
124,0 meter över nollplanet (vilket innebär cirka 9 meter över Rökerivägens nivå). 
 
Aktuellt område gränsar till det nybyggda bostadsområdet på södra Saltö. Ansökan  
får anses utgöra en mindre komplettering till befintligt bostadsområde och därmed  
vara förenlig med översiktsplanen. En förutsättning för en ny detaljplan är att 
reningsverket ersätts med en ny anläggning (fettavskiljare) på anan lämplig plats.              
 
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet. 
 
Nämnden enades om att höjd och bredd på den nya byggnaden i norr ej får överstiga 
den nuvarande byggnadens volym.   
 
Yrkanden   
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Per Björklund (sd) yrkar på återremiss av ärendet. Han emotser en redogörelse från 
äldreförvaltningen beträffande den ändrade placeringen av äldreboendet.    
 
Propositioner och beslut  
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Per Björklunds (sd) 
yrkande om återremiss och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Votering begärs och verkställes. Följande voteringsproposition uppställes. Den som 
anser att ärendet skall avgöras idag röstar ja. Den som anser att ärendet skall åter-
remitteras röstar nej.  
 
Följande röstar ja: Marcel Abedini (mp), Magnus Johansson (s), Lotta Holgersson (s), 
Magnus Lindoffsson (s), Katarina Möller (s), Morgan Mattsson (s), Ulla Ohlsson (s), 
Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Magnus Larsson ( c ), Jan Spjuth (kd) och 
Carl-Göran Svensson (m). 
(forts.) 
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§ 11 (forts.) PLAN 2007.3461 
 
Röstar nej gör Per Björklund (sd).  
Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar nämnden enligt förvaltningens förslag.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
del av Saltö 2:1 m fl (Sillen). 
_____ 
 
På grund av jäv deltar ej Eva Öman (s) och Peter Glimvall (m) i beredning och beslut i 
detta ärende.   
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Sökande  PLAN 2007.3591 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  
 
 
 
 § 12 

Detaljplan för del av Skillinge 14:1, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge  
län  
 
En ansökan om planändring för del av fastigheten Skillinge 14:1 har inkommit. Syftet 
med planändringen är att skapa förutsättningar för våtmarksområde med sötvatten på 
Dalamaden, sydväst om Nättraby samhälle. Marken ägs av Skillingenäs AB.  
Aktuellt planområde omfattas delvis av en detaljplan från 2002. Området som plan-
ändringen gäller har i nuläget bestämmelsen W (öppet vattenområde) och WB (vatten-
område med bryggor). Då området som ansökan omfattar är större än vad som omfattas 
i gällande plan föreslås att ny detaljplan upprättas för det tänkta våtmarksområdet.  
 
Området utgörs av en havsvik som delvis invallades och utdikades 1966-67 så att det  
i norra delen skapades en mad samtidigt som Grönadalsbäcken/Skillingebäck leddes  
i nytt dike längs den västra sidan. Områdets norra del nyttjas idag som betesmark och 
åker och avvattnas genom en pumpstation som lyfter vattnet över en vall ut till Öster-
sjön. Madens södra del ligger under havsytan och vid högt vattenstånd i havet står hela 
maden under vatten om den inte hålls torr med pumpning. Större delen av den detalj-
plan som området berör (laga kraft 2002-05-31) har beteckningen WB – vattenområde 
med bryggor och enligt planbeskrivningen innebär den att södra delen av maden grävs 
ut samt att vallen mot havet avlägsnas och bäcken breddas så att havsvattnet kommer 
längre in i det tänkta bebyggelseområdet.  
 
Syftet med den nya planen är att skapa möjlighet för att bygga nya respektive restau-
rera gamla vallar runt madens sidor och på så sätt möjliggöra ett våtmarksområde med 
öppen vattenspegel utan att tomter framförallt på östra sidan inte blir översvämmade. 
Föreslagen plan motiveras med att det ur naturvårdssynpunkt är positivt att en våtmark 
med öppen vattenspegel kan skapas. Föreslagen plan innebär att rättigheter i gällande 
plan att bygga bryggor försvinner inom delar av området. 
 
Planarkitekt Elin Forsberg föredrar ärendet.        
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan 
för del av Skillinge 14:1  
 
att ärendet inleds med enkelt förfarande, samt  
 
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 
_____   
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Sökande  PLAN 2005.1719 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 13 

Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II) Karlskrona kommun, 
Blekinge län 
 
Detaljplanen för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II) har varit föremål för sam-
råd under tiden 29 juni – 19 augusti 2007. 
 
Karlskrona har positiv befolkningsutveckling men brist på markbostäder i attraktiv 
miljö. Miljö- och byggnadsnämnden har därför den 8 december 2004 beslutat att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplaner för nya 
bostadsområden, enligt en lista där särskild vikt läggs vid att hitta naturnära lägen  
och att en variation av upplåtelseformer säkerställs. Lokaliseringen kommer dess- 
utom att ta hänsyn till var intresset finns, befintlig infrastruktur och service liksom 
rekreationsmöjligheter. Listan anger bland annat Västra Gärde II, norr om Västra 
Gärde I (Palettvägen). Området utformas så att det finns möjligheter till passager 
genom bebyggelse mellan de olika stadsdelarna, vilket bland annat anses öka trygg-
heten för gående och cyklister.  
 
Planförslaget syftar till att  pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom fastig-
heten en del av fastigheten Spandelstorp 5:4, i området mellan södra Hässlegården  
och Palettvägen. Bostäderna avses uppföras som grupphusbebyggelse och ges en 
samordnad utformning och placering, både på respektive tomt och i förhållande till 
gatorna som helhet. I planen finns också möjlighet till anläggande av förskola samt 
särskilt boende.  
 
Västra Gärde II ligger i Karlskronas norra del, mellan Spandelstorp och Hässlegården. 
Området ligger cirka 9 km från centrala Karlskrona (Trossö) och cirka 4 km från 
Lyckeby centrum. Planområdet avgränsas i söder av Västragärdesvägen, i väster av ett 
skogsparti och Stålvägen, i norr av en gång- och cykelväg söder om Hässlegården och i 
öster av en stenmur samt befintlig bebyggelse.  
 
Planområdet omfattar cirka 5 ha och ägs av Karlskrona kommun. 
 
Planarkitekt Ola Swärdh föredrar ärendet. 
 
(forts.) 
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Yrkanden  
Marcel Abedini (mp) yrkar avslag till framställningen. 
 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag om utställning. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Marcel Abedinis  
(mp) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservation 
Marcel Abedini (mp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
                
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att detaljplanen för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II), Karlskrona kommun, 
ställs ut för allmän granskning 
 
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan. 
 
_____   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  10 januari 2008  Sid. 17(31) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen PLAN 2007.2499 
 
 
 
 
 
 § 14 

Begäran om ändring i prioriteringslistan för detaljplaner angående  
Bengtsaleden  

  
Miljö- och byggnadsnämndens 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande har 
inkommit med en begäran om att nämnden skall besluta att omedelbart inleda arbetet 
med att ändra detaljplanen rörande Bengtsaleden. Avsikten är att ta bort densamma 
ur planen i enlighet med det av kommunfullmäktige fattade beslutet samt att ärendet 
ges högsta prioritet.  
 
Nämnden har från fullmäktige erhållit ett uppdrag att omarbeta planerna för kom-
munikationslederna till Verkö, inklusive den för Bengtsaleden. Uppdraget tolkas  
av förvaltningen som ett bredare utredningsuppdrag än det tidigare uppdraget om 
upphävning av planen, där olika lösningar ska studeras och vägas mot varandra. 
Sådana utredningar är påbörjade, bland annat genom ett samarbete med BTH, där 
skolan har påtagit sig ett uppdrag om att bistå med att objektivt belysa den sam-
hällsekonomiska nyttan samt konsekvenserna av utvecklingen på Verkö, samt 
studera alternativa lösningar för trafiken. Samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
tekniska förvaltningen deltar aktivt i det utredningsarbete som pågår, och ärendet 
anses vara prioriterat. Dock med den inriktning av bredare utredningsarbete som 
framgår av kommunfullmäktiges senaste uppdragsbeslut.  
 
Planarkitekt Ola Swärdh föredrar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
i ärendet.  
 
Kommunjurist Lennart Eriksson ger en tolkning av fullmäktiges beslut den 28 april 
2005 samt 31 maj 2007.  
 
Socialdemokraterna genom Magnus Johansson och Miljöpartiet de gröna genom 
Marcel Abedini inkommer med ett ändringsförslag (protokollsbilaga 1) där de anser 
att det inte ska byggas någon Bengtsaled utan man kan starta arbetet med att upp-
häva den gällande detaljplanen för den ej utbyggda delen av Bengtsavägen. Detta 
planuppdrag har funnits upptaget i balansförteckningen över pågående planer men 
togs plötsligt bort. De anser att denna planändring har en helt annan innebörd än 
det som fullmäktige beslutade 2007 och därför borde vara kvar som ett planupp-
drag. 
Ändringsförslaget lyder   
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att omedelbart inleda arbetet med        
att upphäva den gällande detaljplanen för den ej utbyggda delen av Bengtsavägen, 
att arbetet med planen ges högsta prioritet, samt  
att arbetets framskridande kontinuerligt redovisas på arbetsutskottets  
sammanträden med start i februari 2008.  
(forts.) 
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§ 14 (forts.) PLAN 2007.2499 
 
Ordföranden stöder förslaget med undantag av den tredje att-satsen.  
 
Sammanträdet ajourneras för överläggning i partigrupperna.  
 
Magnus Larsson ( c ), Per Björklund (sd), Margareta Rodin (fp) och Jan Spjuth (kd) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas och miljöpartiets 
gemensamma ändringsförslag med slopande av tredje att-satsen. 
 
Ordföranden yrkar bifall till socialdemokraternas och miljöpartiets ändringsförslag 
med undantag av tredje att-satsen.   
 
Propositioner och beslut           
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot socialdemokraternas 
och miljöpartiets ändringsförslag och finner att nämnden beslutar enligt 
ändringsförslaget.  
 
Reservation  
Magnus Larsson ( c ) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att omedelbart inleda arbetet med 
att upphäva den gällande detaljplanen för den ej utbyggda delen av Bengtsavägen 
 
att arbetet med denna detaljplan ges högsta prioritet.   
 
_____ 
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JO  MH 2007.3596 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 § 15 
 Utredning och yttrande angående JO-anmälan, dnr 4509-2007  
 

JO har den 19 november 2007 anmodat miljö- och byggnadsnämnden att göra en 
utredning och yttra sig över vad som anförts i anmälan om handläggning av begäran 
om utlämnande av handlingar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har med avseende på 
den begäran om utredning i ärende med dnr 1810/06 lämnat en redogörelse av 
kommunens agerande i frågan.  
 
Till miljö- och byggnadsnämnden inkom ett anonymt klagomål den 24 april 2006 
angående olägenhet av omfattande vedeldning i braskamin på Salviagatan 1, 
Hässlegården, Karlskrona.   
 
Den 10 oktober 2006 inkom en klagomålsanmälan på samma fastighet.  
 
Fastighetsägarna uppmanades därefter att undersöka orsaken till klagomålen och  
utreda vilka åtgärder som kan behöva vidtagas.  
 
Förvaltningen har vid flera tillfällen utfört inspektion på platsen.       
 
Upprepade anmälningar har inkommit från samma person via e-mail under året.  
 
Med avseende på att kommunen inte har lämnat ut handlingar i ärendet efter en be-
gäran 30 juni 2007 och därefter några påminnelser kan förvaltningen inget annat att 
göra än att beklaga att det skett ett misstag i hanteringen av ärendet under den 
perioden.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 14 december 2007 lämnat förslag till yttrande. 
 
Miljöchef Kenneth Gyllensting föredrar ärendet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och sända in det till 
Justitieombudsmannen som svar på remissen. 
_____  
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Sökande BYGG 2007.4003 
Akten    
 
 
 
 
 
 
 § 16 
 Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten Axel 1 
 

Handlingar: Ansökan (2007-12-19), ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande. 

 
Den föreslagna nybyggnaden upptar en byggnadsyta på 2700 kvm och har en 
bruttoarea på ca 8700 kvm. Byggnaden inrymmer 180 hotellrum, och anläggningen 
inrymmer i övrigt bland annat ett antal mötesrum, restaurang/bar med uteservering 
samt en fitnessavdelning.  
 
Parkeringsbehovet på 130 p-platser tillgodoses med 68 platser på fastigheten samt 
resterande på nyanlagd parkering söder om Östersjöhallen, vilken inrymmer 75  
platser.  
 
Hotellet är utformat med två vinkelställda huskroppar i 4 våningar som omger en 
envåningsdel i vinkeln ut mot Borgmästarefjärden. Fasaderna är i hög utsträckning 
uppglasade, och är i övrigt klädda med mindre plattor av mörk skiffer. De plana taken 
täcks med gummiduk eller singel, utom på envåningsdelen som får sedumtak. 
 
Förslaget överensstämmer helt med gällande detaljplan. Byggnaden får också anses 
uppfylla kraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen på lämplig utformning med hänsyn till 
stadsbilden och kulturvärdena på platsen, samt på yttre form och färg. 
 
Jan-Anders Glantz, tekniska förvaltningen och miljöinspektör Bo Karlson redogör för 
hur saneringen av tomten kommer att utföras.  
 
Yrkanden  
Per Björklund (sd) yrkar att ärendet bordlägges då han ej fått handlingar i tid. 
 
Marcel Abedini (mp) yrkar på bordläggning av ärendet då han anser att ärendet är av 
för stor betydelse och att ytterligare tid behövs för att sätta sig in i ärendet.   
 
Ajournering   
Sammanträdet ajourneras för presidiets diskussion med förvaltningschefen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bordlägga ärendet. Beslut kommer att fattas av miljö- och byggnadsnämnden på  
ett extra sammanträde den 17 januari 2008.  
_____ 
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Sökande BYGG 2007.2833 
Akten 
 
 § 17 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bergtorp 1:35 
 

Handlingar: Ansökan (2007-08-10), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 
 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken  
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig 
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. 
 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat  
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.  
Platsen utgörs av ett relativt glest bevuxet skogsparti, och ligger i närheten av en 
mindre grupp med bostadshus. Den bedöms inte inrymma några särskilda natur- 
värden eller andra allmänna intressen. Förslaget stämmer överens med det glesa 
bebyggelsemönstret i området, och ett bostadshus på platsen får anses vara en  
lämplig komplettering. 
Infart kan anordnas från befintlig väg. Miljöavdelningen har bedömt att enskild 
avloppsanläggning går att anordna på fastigheten, och sökanden uppmanas att 
undersöka möjligheten att samverka med fastigheten Bergtorp 1:37 för att ge 
förutsättningar att sanera avloppsanläggningen på denna fastighet. 
 
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 bostadshus till den före- 
slagna 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 bygg-
lovansökan 
 
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 2007.3547 
Berörda grannar  
Grönadals samfällighetsförening 
Akten 
 
 
 
 
 § 18 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:8 

 
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2007-11-02), yttrande från grannar (2007-11- 
14, 2007-11-15), yttrande från Grönadals samfällighetsförening (2007-11-26), 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 

   
  Bakgrund: 

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:8 som har 
en area på ca 2000 kvm. Från fastigheten skall en ny tomt avstyckas vilken kommer 
att få en yta på ca 850 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 alle-
mansrättslig 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 kultur-
värdena på platsen.  

 
Bedömning: 
Platsen utgörs av norra delen av en äldre trädgårdstomt med några större lövträd och 
ett äldre uthus. Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och den bedöms 
inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan 
anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. 
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. 

 
Berörda grannar samt vägföreningen har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Yttrande har inkommit från fastighetsägarna till Grönadal 12:21 samt Skavkulla 1:2 
samt Grönadals samfällighetsförening. Samfällighetsföreingen har inget att erinra 
mot utfart på Grönadalsvägen och de utgår ifrån att den nya fastigheten skall ingå i 
samfälligheten och åsättas andelstal enligt stadgarna. Fastighetsägarna på Grönadal 
12:21 är helt emot en byggnation på platsen. De vill dels att området bevaras som 
litet och lugnt och påpekar att utbyggnaden av Skillingenäs har förändrat Grönadal 
bland annat genom att trafiken har blivit mycket hårdare. De påpekar också att 
tomten är långsmal och att det blir stående vatten på den på vårvintern.  
(forts.) 
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§ 18 (forts.) BYGG 2007.3547 
Fastighetsägarna till Skavkulla 1:2 påpekar att de bedriver lantbruk med djurhållning 
och har hästar, kor och får i hagen som gränsar till den nya tomten. De upplyser om 
att det kan medföra sanitär olägenhet såsom flugor, gödsel m.m. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har konstaterat att det finns betesmarker precis väster om den tilltänka 
tomten. Marken är stängslad med fårstängsel, vilket borde innebära att det endast är 
får som betar på området, eftersom fårstängsel är olämpligt för kor och hästar. Av-
ståndet mellan den nya tomten och närmsta stall/ladugård är ca 70 meter. Vid be-
dömningen av olägenheter ur miljösynpunkt skall det beaktas i vilken utsträckning 
störningen förekommer i den omgivande miljön så kallad ortsvanlighet. På lands-
bygden får i allmänhet störningar från djurhållning accepteras i större utsträckning 
än t.ex. ett detaljplanelagt område. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är 
att området visserligen är ganska tätt bebyggt längs Grönadalsvägen men att det kan 
bedömas utgöra så kallad lantlig miljö. Avståndet 70 meter mellan stall/ladugård och 
den tilltänkta byggnationen bedöms vara tillräckligt för att undvika olägenheter. 
Skulle olägenheter trots detta uppstå så bedöms det vara sådana störningar som man 
får acceptera i en lantlig miljö. 
 
När det gäller synpunkterna från fastighetsägarna till Grönadal 12:21 så blir tomten 
visserligen långsmal, men måtten 32x26 meter bedöms vara tillräckliga mått för en 
byggnation. Vid besök på platsen syntes inga tecken på att marken är ovanligt fuktig. 
Eftersom tomten ligger lite lägre än vägen så krävs förmodligen en viss uppfyllnad 
innan byggnation. Detta tillsammans med sedvanlig dränering skulle eliminera 
sådana eventuella problem. 
 
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. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande  BYGG 2007.3425 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 19 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 6:19  
 
Handlingar: Ansökan (2007-10-17), karta, komplettering från sökande (2007-11-21), 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 
 
Ansökan gäller att dela en bebyggd tomt och på den avstyckade delen uppföra ett 
fritidshus. 
 
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. 
 
Anslutning kan göras till kommunalt VA, och platsen ligger i direkt anslutning till 
befintlig väg. 
 
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 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 ny 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 2007.2921 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 20 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus samt garage på 
fastigheten Hålan 62:5 
 
Handlingar: Ansökan (2007-08-28), ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut den 16 januari 2002, § 14. 
 
Denna ansökan gäller ett bygglov, men då mer än två år gått sedan beslut fattades  
om förhandsbeskedet gäller detta inte längre. Bygglovansökan måste därför formellt 
behandlas även som en lokaliseringsprövning av miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet om positivt förhands-
besked, och de förutsättningar som låg till grund för detta har inte förändrats. 
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Strand-
skyddsdispens har lämnats av länsstyrelsen i beslut den 2 oktober 2007.  
 
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 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. 
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Sökande  BYGG 2007.1634 
Akten 

 
 
 
 
 

 § 21 
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Pålycke 2:2, 
östra 
 
Handlingar: Ansökan, (2007-03-26), karta, yttrande från miljöavdelningen (2007- 
11-15), synpunkter från Allergikommittén (2007-12-10),, samhällsbyggnadsförvalt-
ningens 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.  
 
Byggnadsplatsen utgörs av inhägnad betesmark. Den föreslagna avstyckningen har  
en yta på drygt 25 000 m2 och är avsedd för mindre hästhållning. Den gränsar till 
jordbruksmark samt en lantbruksanläggning. Avståndet till tätbebyggelsen i Frid-
levstad 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 kommu-
nala VA-nätet. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 september 2007, § 311 att återremit-
tera ärendet till förvaltningen för att inhämta synpunkter från allergikommittén. 
 
Yttrande från allergikommittén har inkommit. Där sägs bland annat att man som häst-
allergiker förmodligen inte väljer att bosätta sig vid en gårdsbildning där djurhållning 
tidigare har bedrivits, och där risk finns för att befintlig stallbyggnad kan komma att 
användas för hästhållning.  
Allergikommittén anser, att om den föreslagna avstyckningen genomförs bör hyres-
gäster/köpare till det närliggande obebodda bostadshuset informeras om att häst-
hållning kan komma att etableras. 
 
I ett separat yttrande från miljöavdelningen redovisas riskerna för olägenhet för 
människors hälsa. Slutsatsen är att om avstyckningen omfattar befintlig ladugårds-
byggnad med gödselplatta föreligger uppenbar risk för att olägenhet för människors 
hälsa vad avser lukt och flugor ska uppkomma för intilliggande fastigheter. Med 
anledning av detta bör inte positivt förhandsbesked lämnas för en avstyckning där 
befintlig ladugård ingår.  
(forts.) 
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§ 21 (forts.) BYGG 2007.1634
    
Positivt förhandsbesked kan emellertid lämnas för en avstyckning av den del som 
ligger öster om befintlig väg. Krav på placeringen av eventuellt nytt stall i för- 
hållande till befintlig bebyggelse kan då ställas i samband med bygglovansökan. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus med mindre 
hästhållning till den del av den föreslagna platsen som ligger öster om befintlig väg 
med villkor: 
 
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg- 
och materialval skall bestämmas vid bygglovprövningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet.  
_____ 
 
OBS! Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.  
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut  
eftersom tillståndet annars upphör att gälla. 
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Sökande  BYGG 2004.2117 
Akten 

 
 
 
 
 
 

 § 22 
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Strömsberg 1:38  
 
Handlingar: Ansökan (2004-05-06), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens  
yttrande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att innan ärendet slutligen avgöres skall arbetsutskottet företa syn på platsen.  
 
_____ 
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Sökande BYGG 2007.2813 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 23 
 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Uttorp 1:65 
 

Handlingar: Ansökan (2007-08-07), ritningar, yttranden från grannar (2007-10-26, 
2007-11-01), yttrande från sökande (2007-12-27), 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.  
 
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av 
riksintressen.  
 
Platsen ligger inom område som är av riksintresse för friluftslivet, och för viss del av 
fastigheten gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 
 
Platsen inrymmer inga särskilda naturvärden, och förslaget bedöms inte stå i strid med 
de allmänna intressena inom området. 
 
Två skrivelser har inkommit från berörda grannar. Här framförs bland annat synpunk-
ter på avloppsfrågan, vägdragning till fastigheten samt byggnadens utformning.  
 
Miljöavdelningen har gjort följande bedömning vad gäller avloppsfrågan: 
Den aktuella fastigheten ligger inom ett förtätat område på Sturkö, där vattenför-
sörjning sker via egna vattentäkter. Området som helhet är i behov av att anslutas  
till kommunalt eller likvärdigt spillvattenät. Under senare tid har intresset för gemen-
samma VA-lösningar ökat på Sturkö och förutsättningarna ökar i och med att renings-
verket på Sturkö läggs ned och att ny spillvattenledning dras till Koholmen. Sökanden 
anger att han är beredd att installera ett minireningsverk, vilket i en broschyr påstås 
klara bakteriereduktion och nästan virusreduktion. En tabell redovisar reningsgrad, 
men inte vem som gjort utredningen, utan endast att den är oberoende och enligt 
standard.  
(forts.) 
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§ 23 (forts.) BYGG 2007.2813
    
Vad som uppnås under test och vad som gäller under flerårig drift har visat sig vara  
två skilda saker. Om reningsanläggning placerad inom ett tätbebyggt område på  
grund av ålder eller driftstörningar förorenar vattentäkter inom närområdet, riskerar 
kommunen skadestånd. Den typ av reningsverk som sökanden åberopar innebär 
naturligtvis bättre reningsresultat än äldre teknik, men de bör företrädesvis användas 
inom områden som inte är tätbebyggda och därmed inte lika känsliga ur sanitär syn-
punkt. 
 
Den föreslagna bebyggelsen bedöms inte vara lämplig med hänsyn till möjligheterna 
att ordna avlopp. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrandet påverkar 
ej förvaltningens bedömning.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan 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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Övriga frågor 
§ 24 
 
Magnus Johansson (s) tar åter upp frågan om utfyllnaden på Saltö. Redovisning 
emotses till nämndens februarisammanträde och eventuella förslag till åtgärder.  
 
Med anledning av arkitekt Jan Gehls föreläsning ”Strategi Karlskrona” den 8 januari 
utdelades Jan Gehls rapport. 
 
_____   



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 1(32) 
 
 
Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 februari 
2008 
 
§ 39 informationer 
§ 40 Inriktning internbudget år 2008 
§ 41 Förslag om indexering av timbelopp för förvaltningens taxedebitering. 
§ 42 Förslag till Allergikommitténs verksamhet 2008 
§ 43 Beträffande motion angående allergiframkallande växter  
§ 44 Inriktning på tillsyns/kontrollarbetet för miljö- djurskydds- och  
 matsäkerhetsarbetet 2008. Utgår! 
§ 45 Beslut fattade av arbetsutskottet 
§ 46 Beslut fattade av ordföranden 
§ 47 Beslut fattade av tjänstemän 
§ 48 Meddelanden 
§ 49 Detaljplan för Augerums-Ryd 1:18 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 50 Detaljplan för Campus Gräsvik 6, Grenadjären 62, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 51  Detaljplan för del av Grenadjären 62, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 52 Detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 53 Detaljplan för Silon 2, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 54 Lantmäteriärende, upphävande av tomtindelning  
§ 55 Ansökan avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Uttorp 1:65 
§ 56 Angående föreläggande gödselhantering på fastigheten Älgagärdet 1:1 
§ 57 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus fastigheten Aspö 2:62 
§ 58 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus fastigheten Aspö 5:38 och 5:165 

Utgår! 
§ 59 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus fastigheten Augerums-Beseboda 1:102 
§ 60 Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus på fastigheten Bussevik 1:5 Utgår! 
§ 61 Uttagande av byggnadsavgift på fastigheten Gäddan 3  
§ 62 Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus på fastigheten Sandhamn 14:1 
§ 63 Uttagande av byggnadsavgift på fastigheten Sillen 3 
§ 64 Förhandsbesked och strandskyddsdispens nybyggnad fritidshus fastigheten 

Strömsberg 1:38 
§ 65 Övriga frågor 
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden. Torsdagen den 14 
februari kl 08.30—12.22 och kl 13.15—14.45. 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (m) 
 1:e v ordf  Marcel Abedini (mp) (kl 08.30—13.20)  
 2: vice  Magnus Johansson (s) (kl 08.30—12.22) 
 Ledamöter  Anna Ottosson (m) 
   Margareta Rodin (fp) 
   Magnus Larsson (c) (kl 13.15—14.45) 
   Jan Spjuth (kd)  

Eva Öman (s) 
Katarina Möller (s) (kl 08.30—12.22) 

   Michael Ryge (s) (kl 08.30—14.10) 
   Ulla Ohlsson (s) (kl 08.30—12.22) 
   Magnus Lindoffsson (s) (kl 08.30—14.00) 
   Per Björklund (sd) (kl 08.30—14.40) 
    
 
Tjänstgörande ersättare  Cecilia Åkesson (c) (kl 08.30—12.22) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare   Morgan Mattsson (s) 
   Gert Bengtsson (s)  
   Veikko Pirkalainen (s) 

Peter Glimvall (m) (kl 08.30—11.15) 
Henrik Larsen (m) 

   Eva Röder (fp) (kl 08.30—14.40) 
   Janne Johansson (sd) (kl 08.30—12.22) 
 
Tjänstemän   Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
   Hans Juhlin, förvaltningschef 
   Kenneth Gyllensting, miljöchef 
   Jan Hammarfors, bygglovschef 
   Ola Swärd, planchef 
   Kerstin Johansson, planarkitekt 

Claes Lindell, lantmäterimyndigheten 
Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Malin Eriksson, planarkitekt 
Anna Olausson, planarkitekt 
Bengt Eriksson, ekonom 
Elin Forsberg, planarkitekt 
Bo Karlsson, miljöinspektör 
Lise-Lotte Andersson, miljöinspektör 

 
Utses att justera  Anna Ottosson 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre torsdagen den  

28 februari 2008. kl 08.00. 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 3(32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………… 
   Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande   …………………………………… 
   Carl-Göran Svensson 
 
 
Justerare   …………………………………… 
   Anna Ottosson 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den 28 februari anslagits på kommunens anslagstavla 
betygar: 
 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 39 
Informationer 
 
Hans Juhlin redogjorde för medarbetarenkäten 2007 och den 
hälsoprofilundersökning som företagits under 2007. 
 
Bo Karlsson informerade nämndens ledamöter hur arbetet med 
tillståndsgivning av enskilda avlopp fungera. 
 
Företaget Baga informerade om sin verksamhet. 
 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomerna 

 
 
 
§ 40 
Inriktning internbudget år 2008 
 
Kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut om budget 2008 
avseende miljö- och byggnadsnämndens verksamheter exklusive 
bostadsanpassningsbidrag innebär att nämndens kommunbidragsram har 
justerats med hyreskostnadsförändringar, arvodeskostnader, minskade 
personalomkostnadspåslag, förväntade intäktsuppräkning och andel av 
sparkrav enligt RUPEN (resultatförbättrande utvecklingsprogrammet). 
Samtliga förändringar hänför sig till så kallade tekniska justeringar. 
 
Yrkanden 
 
Carl-Göran Svensson (m) m fl yrkar på följande tilläggsyrkanden; att 
förvaltningen får i uppdrag att till april månads sammanträde komma med 
förslag till hur utrymme till fler tjänster på miljöavdelningen kan skapas sett 
utifrån kommunfullmäktiges beslut om ökad avgiftsfinansiering på 
miljöavdelningen. 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
anta förvaltningens förslag med Carl-Göran Svensson (m) m fl 
tilläggsyrkanden. 
 
Således beslutar miljö – och byggnadsnämnden 
 
att uppdra åt förvaltningen att arbeta med inriktning att uppnå ekonomiska 
målsättningar 
 
att uppmana förvaltningen att särskilt noga följa upp intäktsutvecklingen 
med anledning av de nya taxebeloppen 
 
att förvaltningen får i uppdrag att till april månads sammanträde komma med 
förslag till hur utrymme till fler tjänster på miljöavdelningen kan skapas sett 
utifrån kommunfullmäktiges beslut om ökad avgiftsfinansiering på 
miljöavdelningen. 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomerna 

 
 
 
 
§ 41 
Förslag om indexering av timbelopp för förvaltningens taxedebitering 
 
Vid handläggning av ärenden ligger ett timbelopp till grund för debitering 
enligt taxor relaterade till miljöbalken med flera lagar. I andra fall ges det vid 
handläggning av vissa ärendetyper möjlighet att tillämpa timdebitering som 
alternativ till fasta avgifter. Timtaxa tillämpas i anslutning till, plan- och 
bygglagen, lag om explosiva varor, miljöbalken, djurskyddslagen, 
livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobakslagen och uppdragsverksamhet i 
förvaltningen. 
 
Timtaxebeloppet har sedan 2006 varit 715 kronor. Taxan föreslås höjas till 
750 kronor vilket motsvarar en uppräkning med ca 5 procent eller 2,5 
procent per år. Höjningen föreslås tillämpas från den 1 mars 2008. Det så 
kallade G-beloppet (37) som ligger till grund för beräkningar enligt 
bygglovtaxan föreslås förbli oförändrat. Beslut om normal anpassning av 
taxor som antagits av kommunfullmäktige är delegerad till respektive 
facknämnd. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att fastställa timtaxebeloppet som kan tillämpas i anslutning till 
handläggning enligt plan- och bygglagen, lag om explosiva varor, 
miljöbalken, djurskyddslagen, livsmedelslagen, strålskyddslagen, 
tobakslagen och uppdragsverksamhet till 750 kronor. 
 
att det höjda timtaxebeloppet tillämpas från den 1 mars 2008 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Allergikommittén 

 
 
 
 
 
§ 42  
Förslag till allergikommitténs verksamhet 2008 
 
Förslag till allergikommitténs verksamhet under innevarande år omfattar 
olika satsningar i form av föreläsningar och en fortsatt prioritering av projekt 
med inriktning på specialkosthantering och allergirond. Allergikommitténs 
förslag till verksamhetsplan för 2008 innehåller föreläsningar och/eller 
utställningar inom idrott och astma, allergivänliga växter, allergiombud, 
nickeallergi. Allergikommittén föreslår vidare aktiviteter inom följande 
projekt ”Kvalitetssäkring av specialkosthantering” och ”allergirond i nya 
skolor och förskolor”. Övriga aktiviteter som Allergikommittén föreslår är 
följa forskningsutveckling avseende hästhållning nära bostäder och liknande 
anläggningar sett ur allergiperspektiv. Information på kommunens hemsida 
om Allergikommittén planeras utvecklas. Vidare föreslår kommittén att man 
bör följa utvecklingen inom folkhälsoområdet och folkhälsorådets 
verksamhet för att bevaka allergifrågorna. Kommittén anger att 
verksamhetsplaneringen baseras på en beräknad budget uppgående till 
50 000 kronor. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna allergikommitténs förslag till verksamhetsplan och budget för 
2008 
_____ 
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Kommunfullmäktige (KS 2006.514.442) 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 43 
Beträffande motion angående allergiframkallande växter 
 
I en motion till kommunfullmäktige framför Ingrid Hermansson (c) förslaget 
att alla allergiframkallande växter som finns i Karlskrona Kommuns 
offentliga miljöer skall bort. Bakgrund är enligt motionen att astmatiker och 
allergiker kan drabbas av olika besök vid besök i offentliga miljöer p g a 
allergiframkallande växter. Med hänvisning till FN:s konvention om 
tillgänglighet i samhället för personer med funktionshinder samt vikten av att 
förebygga att fler människor utvecklar astma eller allergi föreslås i motionen 
att alla allergiframkallande växter tas bort i Karlskrona Kommuns offentliga 
miljöer.  
Vid beredningen av motionen har vissa avgränsningar gjorts avseende bl a 
vilka miljöer som avses. Detta innebär att det endast är av kommunen ägda 
offentliga lokaler, verksamheter och miljöer som avses samt att 
allergiframkallande växter i första hand som skall omfatta växter som i 
dagsläget är väl kända för att ge symptom för allergiker. Då kommunen äger 
både offentliga inomhus- och utomhusmiljöer har i första hand tolkningen 
skett att motionen avser inomhusmiljöer, men även utomhusmiljöer bör, när 
det är möjligt, omfattas av motionens intentioner. Allergikommittén bör 
kunna bistå med kunskap och vid behov lämna upplysning om allergivänliga 
växtval samt följa upp arbetet med information om allergivänliga växter. I 
kommunägda offentliga inomhuslokaler och verksamheter skall inte 
allergiframkallande växter förekomma som kan orsaka allergiska reaktioner 
för personer som vistas i dessa miljöer. Detta skall även gälla övriga lokaler 
inom skola- och barnomsorg. Inom ramen för kommunal verksamhet 
avseende offentliga utomhusmiljöer skall inte allergiframkallande växter 
väljas vid nyplantering i miljöer där barn och ungdomar vistas under längre 
tid. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att tillstyrka motionen med hänvisning till vad som anförts i motionssvaret. 
_____ 
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§ 44 
Inriktning på tillsyns/kontrollarbetet för miljö- djurskydds, och 
matsäkerhetsarbetet 2008 
 
Utgår. 
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§ 45 
Beslut fattade av arbetsutskottet 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut. Se bilaga 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att taga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 46 
Beslut fattade av ordföranden 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut. Se bilaga 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att taga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 47 
Beslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut. Se bilaga 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att taga redovisningen till protokollet 
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§ 48 
MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2008-02-14  
 

 
1. Kommunfullmäktige, beslut 2007-12-20 § 186. Alkohol och 

drogpolicy  
 

2. Kommunfullmäktige, beslut 2007-12-20; § 184. Budgetuppföljning 
per den 31 oktober 2007 

 
 

3. Länsstyrelsen i Blekinge, beslut 2007-12-12. Anmälan om samråd enl 
6 kap 4 § MB samt ansökan om dispens från markavvattningsförbud 
för planerad utfyllnad av ett småvatten på fastigheten Aspö 6:54. 

 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-12-19. Beslut om 

betydande miljöpåverkan avseende Vägverkets projekt ”Förstudie 
väg E22 Karlskrona – Kalmar, delen Jämjö – Bröms, mötesfri 
landsväg”. Objektnr: 87 93 31 70 

 
 

5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-12-13. Bidrag till 
kulturmiljövård vid Bröderna Mårtenssons båtbyggeri på fastigheten 
Hästholmen 1:3 . 

 
 

6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-12-18. Bildande av 
naturreservatet Prästmarken i Karlskrona kommun. 

 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-12-18. Bildande av 

naturreservatet Prästmarken i Karlskrona kommun. 
 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-11. Tillstånd för 

transport av farligt avfall 
 

9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-08. Överklagande av 
miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av 
inglasade balkonger på fastigheten Fasanen 5 i Karlskrona kommun 

 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-07. Överklagande av 

miljö- och byggnadsnämndens beslut ang störningar av buller från 
Krevad AB gällande demonstrationsskjutningar av pyrotekniska 
produkter på fastigheten Vapensmeden 4 i Karlskrona kommun. 
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11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-12. Överklagande av 
miljö- och byggnadsnämndens beslut i fråga om olägenhet för 
människors hälsa, fastigheten Fredriksdal 8:217 i Nättraby 

 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2007-01-08. Slutliga villkor för 

utsläpp av processavloppsvatten 
 
13. Länsrätten i Blekinge län, dom 2007-12-17. Tilläggsavgift enl 10 kap 

7 § plan- och bygglagen (PBL 1987:10) 
 

14. Länsrätten i Blekinge län, dom 2008-01-08. Bygglov enl plan- och 
bygglagen. 

 
15. Länsrätten i Blekinge län, dom 2008-01-08. Bygglov enl plan- och 

bygglagen. 
 
16. Länsrätten i Blekinge län, dom 2008-01-08. Bygglov enl plan- och 

bygglagen. 
 
17. Regeringen, kulturdepartementet, beslut 2007-12-06. Fastställande av 

skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Drottningskärs 
kastell 

 
18. Regeringen, kulturdepartementet, beslut 2007-11-01. Hemställan om 

utökning av och fastställande av skyddsföreskrifter för det statliga 
byggnadsminnet Kungsholms fort. 

 
19. Jordbruksverket, beslut 2008-01-09. Ansökan om dispens från kravet 

på ligghall till utegångsdjur. 
 

20. Polismyndigheten, tillståndsbevis 2007-12-21. Användandet av 
pyrotekniska varor. 

 
21. Polismyndigheten, tillståndsbevis 2007-12-21. Användandet av 

pyrotekniska varor. 
 

22. Polismyndigheten, tillståndsbevis 2007-12-21. Användandet av 
pyrotekniska varor. 

 
23. Polismyndigheten, tillståndsbevis 2007-12-21. Användandet av 

pyrotekniska varor. 
 

_____ 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 15(32) 
 
Sökande     Plan 2008.266 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 49 
Detaljplan för del av Augerums-Ryd 1:18 m fl Torskors, Karlskrona 
 
En begäran om ny detaljplan för ovanstående område har inkommit från 
kommunledningsförvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen. Syftet 
med begäran är att möjliggöra ett nytt område för verksamheter. Området är 
beläget i anslutning till nuvarande verksamhetsområde i Torskors invid  
järnvägen och riksväg 28. den södra delen av området omfattas idag av 
gällande detaljplan som anger att området ska användas för järnvägstrafik. 
Den norra delen av fastigheten är inte detaljplanelagd. I gällande 
översiktsplan anges området som utvecklingsområde för verksamheter. 
Området bedöms som intressant för verksamhetsetableringar, 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till 
detaljplan för del av Augerums-Ryd 1:18 m fl Torskors, Karlskrona 
 
att planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan 
_____ 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 16(32) 
 
Sökande     Plan 2007.3432 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
§ 50 
Begäran om planuppdrag för Campus Gräsvik 6, Grenadjären 57 
 
En ansökan har inkommit om planändring för fastigheten Grenadjären 57. 
gällande detaljplan från 1996 tillåter kontor och småindustri och syftet med 
planändringen är att utöka planbestämmelsen till att även omfatta 
bostadsändamål. Marken ägs av Karlskrona Kommun som har tecknat 
tomtavtal med kommunägda Kruthusen Företagsfastigheter. 
Blekinge Tekniska Högskola beslut att lokalisera huvudcampus till 
Karlskrona har skapat ett behov av fler studentbostäder. Fastigheten ligger i 
anslutning till befintliga studentbostäder och för att kunna nyttja fastigheten 
föreslås att planbestämmelsen utökas till att även medge bostäder. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till 
planändring för Grenadjären 57 
 
att ärendet inleds med enkelt förfarande 
_____ 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 17(32) 
 
Sökande     Plan 2007.3432 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 51 
Detaljplan för del av Grenadjären 62 Campus Gräsvik 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 november 2007 att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en ny detaljplan för del av 
fastigheten Grenadjären 62. Fastigheten är belägen inom högskolans område 
på Gräsvik. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av 
högskolans verksamhet inom högskoleområdet. Dock krävs en högre 
nockhöjd för att inrymma behovet av nya lokaler. För att skapa en tydlig 
entrépunkt och åstadkomma en god kommunikation mellan byggnader 
föreslås även nya länkbyggnader. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta detaljplanen för del av fastigheten Grenadjären 62 bli föremål för 
samråd 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 18(32) 
 
Sökande     Plan 2007.3432 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 52 
Detaljplan för Ingenjören 4 m fl Campus Blå Port 
Planområdet är beläget på sydvästra delen av Vämö cirka 1,5 kilometer norr 
om Karlskrona centrum. De föreslagna bostäderna och verksamhetslokalerna 
ligger samlade på en höjdplatå runt en öppen asfalterad yta. Planområdet yta 
är cirka 3,5 hektar och området utgörs av allmän plats och kvartersmark. 
Detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port m fl, har varit föremål för 
samråd. Under samrådstiden 6 juli – 19 augusti 2007 har 
samrådshandlingarna funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun och 
stadsbiblioteket samt på Karlskrona Kommuns webbplats. Samrådet har 
annonserats i lokalpressen fredagen den 6 juli 2007. ett samrådsmöte har 
hållits.  
 
Yrkanden 
 
Marcel Abedini (mp) yrkar på avslag till förslaget om att detaljplanen skall 
ställas ut till allmän granskning. 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Marcel Abedinis (mp) yrkande på avslag 
mot förvaltningens förslag och finner att miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Reservationer 
 
Marcel Abedini (mp) reservera sig till förmån för eget yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att detaljplanen för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port, Karlskrona 
kommun, ställs ut för allmän granskning 
 
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan 
_____ 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 19(32) 
 
Sökanden     Plan 2007.3500 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 53 
Detaljplan för Silon 2 m fl Lyckeby 
 
En begäran att detaljplanen för Lyckå 2:2 m fl, numera Silon 2 återupptas har 
inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Byggnadsnämnden godkände 
ett planförslag 1991. planområdet omfattade i huvudsak tomten för en 
numera riven silo. Avsikten var ordna bostadshus för 50 lägenheter. En 
förutsättning var en utbyggnad av en ny tillfart anlades vid Stationsvägen 
över Slottsmaden. Planarbetet avbröts 1991. Ett antal utredningar krävs för 
att bedöma om marken är möjlig att exploatera. Miljötekniska 
undersökningar för att klargöra vilka åtgärder som krävs med hänsyn till ev 
markföroreningar. Området är låglänt, 106,8 – 107,0 m över nollplanet 
(medelvattenytan vid havet 105,5 m). området ligger inom södra delen av 
medeltidstaden Lyckå. Fornlämningarna är skyddade enligt lag. 
Lämpligheten att uppföra ett nytt bostadshus behöver prövas i en ny 
detaljplaneprocess. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att under förutsättning att avtal kan träffas om plankostnad ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för Silon 2 m fl Lyckeby 
_____ 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 20(32) 
 
Lantmäteriet     Dia 2008.215 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 54 
Upphävande av tomtindelning på fastigheten Viborg 30 
 
En ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten om att stycka av 
byggnaden mot Östra Köpmansgatan från fastigheten Viborg 30. 
Nödvändiga rättigheter till parkering mm ska tillförsäkras fastigheterna i 
förrättningen. Åtgärden strider mot gällande tomtindelning, men stämmer 
med gällande detaljplan. Fastighetsägaren har yrkat att den gällande 
tomtindelningen för Viborg 30 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 antaga förslaget till upphävande av tomtindelning för Viborg 30. 
_____ 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 21(32) 
 
Sökanden     MHA 2007.2898 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 55 
Ansökan om avloppsanläggning med ansluten vattentoalett inom 
fastigheten Uttorp 1:65 på Sturkö 
 
En ansökan om att installera ett minireningsverk av fabrikatet Huber 
Membrane ClearBox på fastigheten Uttorp 1:65. studera man detta fabrikat 
närmre så finner man att E-coli bakterier finns kvar i avloppsvattnet och det 
anges ej heller om vilken fosforreduktion som kan förväntas av 
reningsverket. Membranteknik menar förvaltningen har framtiden för sig 
men att minireningsverk oavsett teknisk utformning bör betjäna minst 5 och 
helst 10 fastigheter eller mer. 
Fastigheten Uttorp 1:65 ligger inom ett förtätat område på södra Sturkö där 
området bör förses med kommunalt vatten och avlopp. Anledningen är att det 
vid inventering framkommit att ca 60 procent av alla anläggningar har 
brister. Ytterligare ett argument som talar emot enskilda avloppslösningar i 
det aktuella området är att desto fler tillstånd som beviljas desto svårare blir 
det att få till stånd en kommunal lösning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget samt med 
stöd av miljöbalkens 26 kapitel 9 § samt miljöbalken 1 kapitel 1 § avslå 
ansökan om vattentoalett, kopplad till minireningsverk med utsläpp av 
behandlat avloppsvatten på fastigheten Uttorp 1:65. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 22(32) 
 
Verksamhetsutövare fastigheten Älgagärdet 1:1  Mdl 2007.3277 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 56 
Angående föreläggande gödselhantering på fastigheten Älgagärdet 1:1 
 
Vid inspektion på fastigheten Älgagärdet 1:1 angående tillsyn av 
gödselanläggning där verksamhetsutövare förelagts vid vite att åtgärda 
tidigare noterade brister konstaterades att åtgärderna vidtagits. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna de vidtagna åtgärderna 
 
att ej verkställa nämndens vitesbeslut § 371 från den 15 november 2007. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 23(32) 
 
Sökande     Bygg 2007.3864 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 57 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Aspö 2:62 
 
Handlingar: Ansökan (2007-12-03) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
ny byggnad av ett fritidshus på platsen i beslut 2006-02-08 § 64. Sökanden 
önskar få detta beslut förnyat. Ansökan stämmer överens med det tidigare 
fattade beslutet, och de förutsättningar som låg till grund för detta har inte 
förändrats. Handlingarna i det ursprungliga beslutet gäller. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till 
den föreslagna platsen med villkor, 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas 
till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med 
bygglovansökan, 
 
att en lösning av frågan om tillfartsväg skall föreligga när ansökan om 
bygglov görs 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 24(32) 

 
 
 
 
 
 
 
§ 58 
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten  
Aspö 5:38 och 5:165 
 
Utgår! 
_____ 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 25(32) 
 
Sökande     Bygg 2007.2739 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 59 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Augerums-Beseboda 1:102 
 
Handlingar: Ansökan (2007-07-13), karta 
 
Fastigheten är belägen inom en avstyckningsplan från 1932, som genom 
övergångsbestämmelser i plan- och bygglagen formellt gäller som detaljplan. 
Den innehåller inga särskilda bestämmelser bortsett från prickmarksområde 
längs tillfartsvägen. På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt 
miljöbalken (MB) 7 kap. I övrigt 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 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 natur- 
och kulturvärdena på platsen. Byggnaderna på Knösö udde ligger på relativt 
stora avstyckningar, och är placerade med stor hänsyn till de naturliga 
förutsättningarna. Hela udden har karaktären av välbevarat naturområde med 
ett glest bebyggelsemönster, där husen placerats med försiktighet, så att inga 
påtagliga ingrepp i naturen behövt göras. Den föreslagna byggnadsplatsen 
utgörs av kuperad naturmark med berg i dagen, och ligger i nära anslutning 
till vägen. Den kan inte anses vara en naturlig plats för byggnation, och en 
exploatering här skulle kräva stora ingrepp i naturen av ett slag som inte 
tidigare gjorts på Knösö udde. En byggnation enligt förslaget skulle på ett 
negativt sätt avvika från det etablerade bebyggelsemönstret i området. 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Svarstiden 
går ut 2008-01-11. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- 
och bygglaggens 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 natur- och kulturförhållandena på platsen. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 26(32) 

 
 
 
 
 
 
 
§ 60 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Bussevik 1:5 
 
Utgår! 
_____ 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 27(32) 

 
 
 
 
 
 
 
§ 61 
Olovligt upplag på fastigheten Gäddan 2 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för belysa om 
ärendet går att driva enligt miljöbalken. 
_____ 
 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 28(32) 
 
Sökande     Bygg 2007.3174 
Akten 
Fastighetsägare Sandhamn 3:3 
Fastighetsägare Sandhamn 14:1 

 
 
 
§ 62 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten  
Sandhamn 14:1 
 
Handlingar: Ansökan (2007-09-18), karta. 
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 belägen i anslutning till väg 
762, som leder ner till Sandhamns hamn. Den ligger i utkanten av ett 
hagmarksparti i anslutning till befintlig bebyggelse, och den bedöms inte 
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. 
Anslutning görs till det kommunala VA-nätet. Ett fritidshus på platsen får 
anses vara en lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att 
yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar 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 från Vägverket att anordna utfart mot väg 762 ska föreligga före 
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 29(32) 
 
Fastighetsägaren    Bygg 2008.222 
Akten 

§ 63 
Olovligt upplag på fastigheten Sillen 3. 
I oktober 2006 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen en förfrågan från 
Saltöhem om bygglov krävdes för upplag på fastigheten Gäddan 3 i samband 
med byggnationen av bostäder i kvarteren Fryshuset och Flundran på södra 
Saltö. Saltöhem fick svaret att om massorna läggs på någon annan fastighet 
än den/de som byggnationen sker på så krävs bygglov för upplag. Den 13 
oktober inkom ansökan om bygglov för upplag på Gäddan 3. Handläggande 
tjänsteman besökte platsen tillsammans med sökanden den 7 november 2006. 
Tjänstemannen påpekade då att Gäddan 3 inte var lämplig att lägga 
sprängsten/massor på p g a. dess natur- och landskapsbildsvärden. 
Tjänstemannen förslog att massorna skulle läggas på Sillen 3 istället. Vid 
mötet kom tjänstemannen och sökanden överens om att ansökan på Gäddan 3 
skulle återtas och att en ny ansökan på Sillen 3 skulle inlämnas. Den 9 
november 2006 återtogs ansökan på Gäddan 3. den 27 november 2006 
kontaktade tjänstemannen sökanden via e-post och påminde om att ansökan 
på Sillen 3 skulle lämnas in. Någon ansökan inkom dock inte. I november 
2007 uppmärksammades Samhällsbyggnadsförvaltningen på att upplag fanns 
på Gäddan 3 och Sillen 3. Det konstaterades då att bygglov saknades för 
bägge upplagen. Ansökningar i efterhand för upplagen inkom den 28 
november 2007 (diarienummer 3809/2007 samt 3821/2007). 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. Frågor om byggnadsavgift prövas av Miljö- och 
byggnadsnämnden. Fastighetsägaren har getts möjlighet att inkomma med en 
skriftlig förklaring och har utnyttjat detta. Förklaringen påverkar en 
förvaltningens bedömning. Formellt sett har fastighetsägaren möjlighet att 
undvika denna påföljd genom att undanröja de olovligt utförda åtgärderna 
före det datum då ärendet tas upp till behandling i Miljö- och 
byggnadsnämnden. Fastighetsägaren har informerats om att frågan om 
uttagande av byggnadsavgift kommer att tas upp till behandling i Miljö- och 
byggnadsnämnden torsdagen den 14 februari 2008. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § ta ut byggnadsavgift med 
11440 kronor (4 x bygglovavgiften 2860 kronor) av Saltöhem AB i egenskap 
av ägare till fastigheten Sillen 3. Byggnadsavgiften skall betalas till 
Länsstyrelsen (postgiro 954025-3) inom två månader från det att detta beslut 
har vunnit laga kraft. 
_____ 

Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 30(32) 
 
Sökande     Bygg 2004.2117 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 64 
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
på fastigheten Strömsberg 1:38 
 
Handlingar: Ansökan (2004-05-06), karta 
Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus inom 
strandskyddsområde i anslutning till Lyckebyån. Miljö- och 
byggnadsnämnden lämnade negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
fritidshus på platsen i beslut 2004-09-08 § 329. I beslutet hänvisades till vad 
som sägs i plan- och bygglagen (PBL) 2 kap om att markområden ska 
användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade, och att den 
allemansrättsliga tillgängligheten borde bibehållas på platsen. Beslutet 
överklagades till länsstyrelsen, som 2004-11-02 beslöt att lämna 
överklagandet utan bifall. Länsstyrelsens beslut överklagades till länsrätten, 
som i dom 2005-06-30 upphävde miljö- och byggnadsnämndens beslut och 
visade ärendet åter till nämnden för ny handläggning. Detta innebar bland 
annat att grannar skulle höras, att frågan om anordnande av enskild 
avloppsanläggning skulle utredas samt att frågan om strandskyddsdispens 
skulle behandlas. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Inga 
skrivelser har inkommit. Miljöavdelningen har bedömt att enskild 
avloppsanläggning är möjlig att anordna. 
Något särskilt skäl, enligt Naturvårdsverkets allmänna råd, att medge dispens 
från strandskyddsförordnandet kan inte anses föreligga.  
 
Yrkanden 
 
Magnus Johansson (s) och Marcel Abedini (mp) yrkar på att 
strandskyddsdispens ej kan medges med motiveringen att ett hus på den 
aktuella platsen förhindra förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och 
tillgänglighet till platsen. Carl- Göran Svensson (m) m fl yrkar på 
medgivande till strandskyddsdispens. 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Johanssons (s) och Marcel 
Abedinis (mp) yrkanden på att ej medge strandskyddsdispens mot Carl- 
Göran Svenssons (m) m fl yrkanden på medgivande av strandskyddsdispens 
och finner att nämnden beslutar enligt Magnus Johanssons (s) och Marcel 
Abedinis (mp) yrkanden. 
 
 



 
 
 
                                                             14 februari 2007  Sid. 31(32) 

 
 
 
 
 
 
Reservationer 
 
Carl- Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), 
Magnus Larsson (c) och Jan Spjuth (kd) reservera sig till förmån för eget 
yrkande 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att ej medge strandskyddsdispens för lokalisering av ett fritidshus till den 
föreslagna platsen då strandskyddsdispens ej kan lämnas enligt miljöbalkens 
7 kapitel 16 §. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 65 
Övriga frågor 
 
Magnus Johansson tog upp frågan om återvinningsstationernas utformning 
och placering samt vikten av samarbete med Affärsverken. 
 
Hans Juhlin meddelade nämnden att den 27 mars är det utbildningsdag med 
samling i Marinmuseets hörsal klockan 0800. 
 
Vidare informerades det att den 14-15 februari är det medborgardialog. 
Kommunens medborgare kan komma till tals och ställa frågor med mera. 
Platserna för dessa dialoger är Gallerian Wachtmeister och Militärhemmet. 
 
Mars månads sammanträde för miljö- och byggnadsnämnden är ändrat till 
den 14 mars. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 Mars 2008 
 
§ 71 informationer. 
§ 72 Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden. 
§ 73 Hantering av livsmedelstaxan under 2008. Utgår! 
§ 74 Inriktning på tillsyns/kontrollarbetet för miljö- djurskydds- och  
 matsäkerhetsarbetet 2008. Utgår! 
§ 75 Beslut fattade av arbetsutskottet. 
§ 76 Beslut fattade av tjänstemän. 
§ 77 Meddelanden. 
§ 78 Detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2, Karlskrona kommun, Blekinge län. 
§ 79 Föreläggande om borttagande och omhändertagande av farligt avfall på sågverket I 

Holmsjö fastigheten Holmsjö 1:133. 
§ 80 Anmälan enligt 9 Kapitlet i Miljöbalken angående vindkraftverk på fastigheterna 

Säby 12:1 och Säby 7:13. 
§ 81 Anmälan enligt 9 Kapitlet i Miljöbalken angående vindkraftverk på fastigheterna 

Ramdala 32:1, Ramdala 33:1, Berntorp 4:1 och Säby 19:7. 
§ 82 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus fastigheten Aspö 1:30, 2,26 och 3:16. 
§ 83 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus fastigheten Aspö 1:40 Utgår! 
§ 84 Olovligt upplag på fastigheten Gäddan 2, föreläggande med vite på 25 000 kronor. 
§ 85 Olovligt upplag på fastigheten Gäddan 2, uttagande av byggnadsavgift. 
§ 86 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad enbostadshus på fastigheten Hasslö 5:262. 
§ 87 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus på fastigheten Hästholmen 1:2. 
§ 88 Förhandsbesked för nybyggnad bilverkstad på fastigheten Jämjö 11:4. 
§ 89 Förhandsbesked för nybyggnad av två tvåfamiljshus på fastigheten Kristianopel 10:47 
§ 90 Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Lyckeby 4:85. 
§ 91 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad enbostadshus på fastigheten Mjövik 3:38. 
§ 92 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus fastigheten Möcklö 10:1 
§ 93 Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Ramdala 32:1, Ramdala 33:1, Berntorp 4:1 

och Säby 19:7. 
§ 94 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Riggen 4 
§ 95 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ruan 1:7 
§ 96 Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus med mindre djurhållning på 

fastigheten Senoren 33:1 
§ 97 Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Säby 12:1 och Säby 7:13 
§ 98 Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Torhamn 9:2 
§ 99 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

Vrängölund 1:1 
§ 100 Övriga frågor 
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden fredagen den 14 mars 
kl 08.30—11.20 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (m) Jäv §§ 80, 81, 93 och 97. 
 1:e vice ordförande Marcel Abedini (mp) Ordf §§ 80, 81, 93 och 97. 
 2: vice ordförande Magnus Johansson (s) Jäv § 90. 
 Ledamöter  Anna Ottosson (m) 
   Magnus Larsson (c)  
   Jan Spjuth (kd)  

Eva Öhman (s) 
Katarina Möller (s)  

   Michael Ryge (s) Kom kl 0900. Jäv § 98 
   Ulla Ohlsson (s)  
   Per Björklund (sd)  
    
 
Tjänstgörande ersättare  Morgan Mattsson (s) 
   Eva Röder (fp)  
   Peter Glimvall §§ 80, 81, 93 och 97 
   Lotta Holgersson § 90 och § 98 
 
Övriga närvarande 
Ersättare   Morgan Mattsson (s) 
   Lotta Holgersson (s) 
   Gert Olsson (s) 
   Gert Bengtsson (s)  
   Veikko Pirkalainen (s) 
   Michael Ryge (s) Fr o m kl 09.00 

Peter Glimvall (m)  
Henrik Larsen (m) till kl 10.30 

   Eva Röder (fp)  
   Janne Johansson (sd)  
 
Tjänstemän   Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
   Kenneth Gyllensting, miljöchef 
   Jan Hammarfors, bygglovschef 
   Ola Swärd, planchef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Malin Eriksson, planarkitekt 

 
Utses att justera  Eva Öhman 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre 19 mars 2008. 
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Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………… 
   Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande Jäv §§ 80, 81, 93 och 97 …………………………………… 
   Carl-Göran Svensson 
 
 
Ordförande §§ 80, 81, 93 och 97 …………………………………… 
   Marcel Abedini 
 
 
Justerare   …………………………………… 
   Eva Öhman 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den 19 mars anslagits på kommunens anslagstavla 
intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 71 
Informationer 
 
Medborgardialogerna fortsätter den 28—29 mars 2008. 
 
Vinnaren av arkitekttävlingen över Amiralitetsparken presenterar  
sitt bidrag den 8 april 2008 kl 1800 i Chapmanskolans aula.  
 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen   420/07.042 
Revisionen 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
§ 72 
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2007 
 
Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter har omfattat den 
egna politiska organisationen, fysisk planering, bygglov/-
bygganmälansärenden, tillstånds-/tillsynsärenden, kommunal 
energirådgivning, förvaltningsledning, administration inklusive 
tomtköhantering. 
I likhet med tidigare år medgavs nämnden att ta i anspråk 70 tkr 
av sitt eget kapital för att bedriva samverkansprojekt med 
högskolan. Nämnden har tilldelades 
kommunbidragskompensation för ordförandearvodekostnaden 
som uppstod från 2007 till följd av att samordningen med 
kommunalrådsuppdraget upphör. I övrigt har mindre 
telefonikostnader och kostnadsökningar till följd av 
lönekostnadsutvecklingen. 
Nämndens resultat för verksamheten exklusive 
bostadsanpassningsbidrag är +0,6 mkr. Avvikelse mot 
budgeten, som förutsatte dispositionen av eget kapital om 70 
tkr, blir +0,7 mkr. Nämnden har för sina verksamheter, 
exklusive bostadsanpassningsbidrag, erhållit kommunbidrag 
om 10,4 mkr och genererat egna intäkter och övriga bidrag om 
11,0 mkr. Motsvarande kostnader har varit 20,8 mkr. Detta ger 
ett resultatöverskott med + 0,6 mkr. För hanteringen av 
bostadsanpassningsbidrag har kommunbidrag om 9,5 mkr 
uppburits. Kostnaden har varit 9,8 vilket ger en negativ 
budgetavvikelse om -0,4 mkr. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna årsbokslutet i enlighet med samhälls-
byggnadsförvaltningens förslag. 
 
_____ 
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§ 73 
Hantering av livsmedelstaxan under 2008 
 
Utgår. 
_____ 
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§ 74 
Inriktning på tillsyns/kontrollarbetet för miljö- djurskydds, 
och matsäkerhetsarbetet under 2008 
 
Utgår. 
_____ 
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§ 75 
Beslut fattade av arbetsutskottet 

  
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  

  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

  
att taga redovisningen till protokollet 
_____ 

  
 



 
 

 
                                                               14 mars 2008  Sid. 9(54) 
   
 

 
 
 
 
 

§ 76 
Beslut fattade av tjänstemän 

  
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  

  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

  
att taga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 77 MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2008-03-15  
 

 
1. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut 2008-01-29 § 11 

Energimyndighetens förslag på områden för energiproduktion - 
vindkraft 

 
2. Länsstyrelsen Blekinge län; Beslut 2008-01-22. Överklagande av 

miljö- och byggnadsnämndens i Karlskrona Kommun 
delegationsbeslut om avgift för djurtillsyn. 

 
3. Länsstyrelsen i Blekinge, beslut 2008-01-17. Överklagande av miljö- 

och byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Fredriksdal 8:124 i 
Nättraby, Karlskrona kommun. 

 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-01-21. Överklagande av 

miljö- och byggnadsnämnden beslut i fråga om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus fastigheten Verkö 3:117 i Karlskrona 
kommun. 

 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-01-22. Dispens från förbud 

att framföra motorfordon inom naturreservatet Torhamns udde. 
 

6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-01-31. Överklagande av 
miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för 
vävstuga/friggebod på fastigheten Tjurkö 8:44 i Karlskrona kommun. 

 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-01-28. Överklagande av 

miljö- och byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus fastigheten Uttorp 2:16 i Karlskrona 
kommun. 

 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-01-31. Överklagande av 

miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för plank på 
fastigheten Kanonen 13 i Karlskrona kommun. 

 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-06. Överklagande av 

miljö- och byggnadsnämndens beslut avseende ansökan om enskilt 
avlopp med sluten tank på fastigheten Tjurkö 1:70 i Karlskrona 
kommun. 
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10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-13. Återkallelse av 
beslut. 

 
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-07. Ansökan om 

strandskyddsdispens för entréplan till sjöbod samt elstängsel på 
fastigheten Hasslö i Karlskrona kommun. 

 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-13. Överklagande av 

miljö- och byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för 
nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Fridlevstad 1:5 i 
Karlskrona kommun. 

 
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-06. Överklagande av 

miljö- och byggnadsnämndens beslut angående nybyggnad av 
garage/förråd på fastigheten Vrängö 1:7 Karlskrona kommun. 

 
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-12. Överklagande av 

miljö- och byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 3:42 i Karlskrona 
kommun.. 

 
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-19. Tillstånd för 

transport av farligt avfall. 
 
16. Länsrätten i Blekinge län, dom 2008-02-05. 

Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 
 
17. Länsrätten i Blekinge län, dom 2008-02-11. Bygglov enligt plan- och 

bygglagen. 
 

18. Länsrätten i Blekinge län, dom 2008-02-21. 
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

 
19. Länsrätten i Blekinge län, dom 2008-01-31. Förhandsbesked enl 8 

kap 34 § PBL. 
 

20. Länsrätten i Blekinge län, dom 2008-01-28. 
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

 
21. Svea hovrätt, miljööverdomstolen, dom 2008-02-06 Tillstånd till 

fortsatt deponering vid avfallsanläggning. 
 

22. Kammarrätten i Jönköping, beslut. Prövningstillstånd i mål om 
bygglov enligt PBL. 

 
 



 
 

 
                                                               14 mars 2008  Sid. 12(54) 
   
 
 

23. Kammarrätten i Jönköping, beslut 2008-02-08. 
Bostadsanpassningsbidrag nu fråga prövningstillstånd  

 
24. Regeringsrätten, beslut 2008-01-31. Bygglov fråga om 

prövningstillstånd. 
 

25. Jordbruksverket, beslut 2008-02-06. Godkännande av 
förbränningsanläggning med låg kapacitet på jordbruksföretag. 

 
26. Jordbruksverket, beslut 2008-02-06. Godkännande av 
förbränningsanläggning med låg kapacitet på jordbruksföretag 
 
27 Jordbruksverket, beslut 2008-02-18. Ansökan om dispens från kravet 
på ligghall för utegångsdjur. 
 
28. Polismyndigheten i Blekinge län, tillstånd 2008-01-28. Viltmålsbana. 
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Sökande     PLAN 2006.3630 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
§ 78 
Detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2, Karlskrona kommun, 
Blekinge län. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 november 2006 att 
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny 
detaljplan för fastigheten Gängletorp 15:9 del 2. 
Planområdet är beläget i anslutning till Valderslyckavägen på 
Trummenäs. Detaljplanen syftar till att möjliggöra sex nya 
bostadstomter inom rubricerad fastighet. Förslaget har stöd i den 
fördjupade översiktsplanen för Trummenäs som anger utveckling 
av bostäder. Området planeras anslutas till det kommunala nätet 
för vatten samt till det lokala reningsverket där det i dagsläget 
finns kapacitet för fler hushåll. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta detaljplanen för Gängletorp 15:9 del 2 bli föremål för 
samråd, 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Konkursboet     MMM 2007.1827 
Akten  

 
 
 
 
§ 79  
Föreläggande om borttagande och omhändertagande av 
farligt avfall på sågverket I Holmsjö på fastigheten  
Holmsjö 1:133 
 
Holmsjö Timber AB, som bedrivit sågverks samt lagerhållit 
doppningsvätskor (bekämpningsmedel för träskyddsbehandling 
av virke) på fastigheten Holmsjö 1:133 i Karlskrona kommun är 
försatt i konkurs sedan den 24 januari 2008. Konkursförvaltare är 
Amber Advokater Karlskrona HB. På området finns kvarlämnat 
farligt avfall. Det har vidare konstaterats att marken till synes är 
förorenad av olja (se tjänsteskrivelse daterad den 22 maj 2007 dnr 
2007.1827). Doppningsverksamheten som har pågått utomhus 
misstänks orsakat markföroreningar i form av doppnings-
kemikalier och restprodukter ifrån dessa. Länsstyrelsen klassar 
fastigheten i sin inventering av eventuellt förorenade områden, 
MIFO fas 1, som riskklass 2 och bedömer att risken för 
dioxinförekomst är hög. Samhällsbyggandsförvaltningen har i 
delegationsbeslut 6 november 2007 § 583 dnr 2007.1827, klassat 
vätska och sediment i båda befintliga doppningskar som farligt 
avfall, såvida bolaget inte genom analyser kan redovisa att karen 
ej innehåller rester av bekämpningsmedel eller nedbrytnings- och 
sönderdelningsprodukter från kemikalier som enligt 
avfallsförordningens bilaga 3 anses som farliga för människors 
hälsa eller miljön. Samhällsbyggnadsförvaltningen har förelagt 
Holmsjö Timber AB att avfallet skall bortskaffas senast 31 
december 2007. Bolaget har ej åtgärdat förläggandet.  
På fastigheten förvarades vid samhällsbyggnadsförvaltningens 
inspektion den 22 maj 2007 ytterligare farligt avfall i form av 
spilloljor i flera fat, ett fåtal blybatterier samt eventuellt dunkar 
med koncentrerade doppningsvätskor. Konkursboet har i skrivelse 
daterad 30 januari 2008 anmält att det finns anledning att anta att 
konkursgäldenären har lämnat kvar kemiska produkter, 
biotekniska organismer eller farligt avfall som behöver 
omhändertas.  
Vidare framför konkursboet att det kan finnas mark- eller 
vattenföroreningar. Konkursförvaltaren hemställer, med hänsyn 
till mellankommande konkursutbrott, om anstånd med 
bortskaffande av vätska och sediment i doppningskaren till 1 juni 
2008.  
(Fortsättning nästa sida) 



 
 

 
                                                               14 mars 2008  Sid. 15(54) 
   
 

 
Forts § 79   MMM 2007.1827 
 
Detta ärende avser förvaring av farligt avfall på aktuell fastighet. 
Vad gäller mark- eller vattenföroreningar på området hanteras 
detta i ett separat ärende. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande till miljö- och byggnadsnämnden (förslag till beslut) har 
kommunicerats med konkursförvaltaren. Vidare har 
delegationsbeslut 6 november 2007 § 583 samt tjänsteskrivelse 
daterad 22 maj 2007, båda med dnr 2007.1827, kommunicerats 
med konkursförvaltaren.  
På området där såg- och doppningsverksamhet bedrivits förvaras 
idag stora mängder farligt avfall. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
uppskattar mängden vätska och sediment i doppningskaren till 
totalt cirka 30 kubikmeter. Förvaringen sker på ett sådant sätt att 
läckage till omgivningen ej kan uteslutas. Vad gäller 
konkursboets ansvar för omhändertagande av farligt avfall finns 
en myndighetspraxis som redovisas i rapport 5242 från 
Naturvårdsverket. Enligt denna bör konkursboet, vad gäller 
förvaring av avfallet, vara att betrakta som verksamhetsutövare 
enligt miljöbalken och därmed således skyldig att vidta åtgärder. 
Nämnden bedömer att omhändertagande av det farliga avfallet är 
relativt lätt att utföra (om än kostsamma) varför åtgärden bör 
kunna genomföras inom 30 dagar. Enligt miljöbalkens 2 kapitel 3 
§ är den som bedriver en verksamhet (i detta fall förvaring av 
farligt avfall) 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. Nämnden bedömer 
det därför som skäligt att konkursboet tar hand om det farliga 
avfall som förvaras på fastigheten. I detta fall gäller det främst 
risken för förorening av mark-, yt- och grundvatten. Då det kan 
antas att verksamheten avyttras inom en mycket snar framtid 
sänds beslutet till Inskrivningsmyndighen för anteckning i 
fastighetsregistret. 
 
(Fortsättning nästa sida) 
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Forts § 79   MMM 2007.1827 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av miljöbalkens 26 kapitel 9 och 14 §§ och med 
hänvisning till miljöbalkens 2 kapitel 3§ och 15 kapitel 5a § 
föreläggs Holmsjö Timber AB:s konkursbo, förvaltat av Amber 
Advokater i Karlskrona HB, 
 
att från verksamhetsområdet på fastighet Holmsjö 1:133 låta 
transportera bort och på lämpligt sätt omhänderta det farliga 
avfall som finns inom fastigheten; 
 

• doppningsvätska i karen (avfallskod 03 02 05 enligt 
avfallsförordningen) 

• spilloljor 
• blybatterier 
• eventuella dunkar med koncentrerad doppingvätskor 

 
att åtgärderna skall vara utförda senast 30 dagar efter att detta 
beslut delgivits och gäller vid vite om 150 000 kronor, 
 
att beslutet gäller ej om konkursboet inom 30 dagar, från att 
beslutet delgivits, kan påvisa med uppvisande av analysresultat att 
avfallet är ofarligt, 
 
att beslutet sändes, med stöd av miljöbalkens 26 kapitel 15 § till 
Inskrivningsmyndigheten i Hässleholm för anteckning i 
fastighetsregistret. 
_____ 

 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Eolus Vind AB     MMM 2007.777 
Länsstyrelsen i Blekinge Län 
Akten 

 
 
 
§ 80 
Anmälan enligt 9 kap miljöbalken angående vindkraftverk på 
fastigheterna Säby 12:1 och Säby 7:13 
 
Ansökan från Eolus Vind AB gäller en grupp om fyra 
vindkraftverk, placerad ca 500 meter söder om Säby på 
fastigheterna Säby 12:1 (ett verk) och Säby 7:13 (tre verk). 
Gruppen står på rak linje med en längd av ca 750 meter, dvs med 
ett avstånd på 250 meter mellan verken. Vindkraftverken är 
trebladiga med max 65 meters navhöjd, en rotordiameter på max 
53 meter och totalhöjden ca 90 meter. Verken har en effekt av 
vardera 1 MW, således en sammanlagd effekt av 4 MW. Intill 
vart och ett av verken kommer en transformatorstation att 
placeras. 1 december 2006 ändrades miljöbalken för att förenkla 
tillståndsgivningen för landbaserad vindkraft. Ändringen innebär 
att vindkraftverk, enskilt eller i grupp, på mindre än 25 MW inte 
längre är tillståndspliktiga, utan i stället skall anmälas till den 
lokala tillsynsmyndigheten. Tidigare var allt över 1 MW 
tillståndspliktigt. Även en översyn av plan- och bygglagen med 
inriktning på att förenkla bygglovsprocessen för vindkraftverk 
pågår. Eolus Vind AB har vid ett samrådsmöte med kommunen 
informerat om planerna. Vid mötet var representanter för 
miljöavdelningen och bygglovsavdelningen närvarande.  
Exploatören har även haft ett samrådsmöte med allmänheten. 
Ärendet har kungjorts i lokalpressen och ett yttrande från 
allmänheten har inkommit, med negativ synpunkt gällande 
påverkan på landskapsbilden. Ärendet har även varit remitterat till 
Länsstyrelsen som yttrat sig. Länsstyrelsens synpunkter rör att 
jordbruksmark endast får tas i anspråk för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen, att kabeldragningen inte redovisas (eventuell 
samrådsplikt med länsstyrelsen) samt information om fasta 
fornlämningar. Påverkan på landskapsbild och kulturmiljö 
hanteras främst i den bygglovsprövning enligt PBL som miljö- 
och byggnadsnämnden hanterar parallellt med denna anmälan. 
Signalerna från Regering och Riksdag är att en kraftig utbyggnad 
av vindkraften är önskvärd. Energimyndigheten har under slutet 
av 2007 på uppdrag av regeringen föreslagit ett nytt nationellt 
planeringsmål för vindkraften. Enligt förslaget bör det nya målet 
bli 30 TWh till 2020. Nuvarande mål är 10 TWh till 2010, och 
faktiskt utbyggd effekt är i nuläget 1.4 TWh. I det tidsperspektivet 
ser myndigheten bara tre realistiska energislag. Det är  
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biobränslebaserad elproduktion, som producerar både värme och 
el, det är biodrivmedel och det är vindkraft. Dessutom anger 
energimyndigheten att vindkraft till havs ännu inte är ekonomiskt 
lönsam på grund av mycket höga anläggningskostnader. Man 
föreslår att två tredjedelar skall produceras till lands. 
Detta innebär att utbyggnaden i framtiden måste bli ännu större än 
vad som tidigare aviserats. Det regionala miljömålet för Blekinge 
lyder: ”En ökad andel av elproduktionen i länet ska baseras på 
vindkraft och kraftvärme. År 2015 ska 0,19 TWh el produceras 
genom vindkraft.” När det gäller ett vindkraftverks miljöpåverkan 
är det främst skuggor och buller som brukar anses vara problem. 
Reflexer kan vara ett problem, men nuförtiden är alla blad 
antireflexbehandlade. Vissa naturvärden såsom t.ex. skyddade 
rovfågelarter (havsörn bl.a.) kan också riskeras vid 
vindkraftsetablering i känsliga lägen. Roterande skuggor kan bli 
en olägenhet om det drabbar ett bostadshus eller en uteplats i en 
större omfattning. Ett riktvärde som brukar användas är att den 
totala skuggningen av en viss punkt inte får överstiga 8 timmar/år. 
Det finns teknik för skuggoptimering som känner av om solen 
lyser och då kan stanna propellern under tiden skuggan passerar 
en känslig punkt. När det gäller ljud anses ljud från vindkraftverk 
vara något mer störande än annat industribuller, riktvärdena är 
därför enligt praxis lägre satta för vindkraft. Ekvivalentnivån på 
40 dB(A) vid bostäder skall aldrig överskridas, medan det för 
annat industribuller finns fastställda riktvärden på 50 dB(A) 
dagtid och 45 nattetid. Utredningen i anmälan visar att varken 
buller eller skuggeffekter beräknas överstiga dessa riktvärden. 
Om det trots allt skulle visa sig vara fallet kan 
tillsynsmyndigheten senare ställa krav på att dessa riktvärden 
uppfylls. Den myndighet som handlägger anmälningsärenden som 
anges i avdelning 2 i bilagan till nämnda förordning skall särskilt 
beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar och i varje enskilt fall pröva om 
verksamheten behöver tillståndsprövas. 
I avdelning 2 i bilagan till förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd nämns anläggningar för produktion 
av elektricitet. De kriterier som skall ligga till grund för prövning 
om det råder tillståndsplikt handlar om: 
• Projektens karakteristiska egenskaper 
• Projektens lokalisering 
• De möjliga effekternas karakteristiska egenskaper 
Enligt miljöavdelningens bedömning utifrån de kriterier i bilagan 
2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar som är 
relevanta i detta fall behöver verksamheten inte tillståndsprövas.  
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Omfattningen är under 20 procent av gränsen för tillståndsplikt, 
ytterst lite av jordbruksmarken tas i anspråk och effekterna är 
återställbara. Området ligger inte heller inom riksintresse för 
kulturmiljövård. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att den anmälda verksamheten inte behöver tillståndsprövas (24a 
§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 
 
att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd från 
myndighetens sida. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
Carl- Göran Svensson (m) anmäler jäv och deltar ej i beslut och i 
beredning av ärendet. 
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Eolus Vind AB     MMM 2007.775 
Länsstyrelsen i Blekinge Län 
Akten 

 
 
 
§ 81 
Anmälan enligt 9 Kapitlet i Miljöbalken angående 
vindkraftverk på fastigheterna Ramdala 32:1, Ramdala 33:1, 
Berntorp 4:1 och Säby 19:7 
 
Ansökan från Eolus Vind AB gäller en grupp om fyra 
vindkraftverk, placerad en knapp kilometer väster om Ramdala på 
fastigheterna Ramdala 33:1, Ramdala 32:1, Berntorp 4:1 samt 
Säby 19:7. Gruppen står på rak linje med en längd av ca 1400 m, 
dvs med ett avstånd på drygt 450 meter mellan verken. Ett verk är 
beläget norr om E22 och tre söder om. Vindkraftverken är 
trebladiga med max 100 meters navhöjd, en rotordiameter på max 
85 meter och totalhöjden ca 140 meter. Verken har en effekt av 
max 3 MW, således en sammanlagd effekt av 12 MW. Intill vart 
och ett av verken kommer en transformatorstation att placeras. 
1 december 2006 ändrades miljöbalken för att förenkla 
tillståndsgivningen för landbaserad vindkraft. Ändringen innebär 
att vindkraftverk, enskilt eller i grupp, på mindre än 25 MW inte 
längre är tillståndspliktiga, utan i stället skall anmälas till den 
lokala tillsynsmyndigheten. Tidigare var allt över 1 MW 
tillståndspliktigt. Även en översyn av plan- och bygglagen med 
inriktning på att förenkla bygglovsprocessen för vindkraftverk 
pågår. Eolus Vind AB har vid ett samrådsmöte med kommunen 
informerat om planerna. Vid mötet var representanter för 
miljöavdelningen och bygglovsavdelningen närvarande. 
Exploatören har även haft ett samrådsmöte med allmänheten. 
Ärendet har kungjorts i lokalpressen och sex yttranden från 
allmänheten har inkommit. Synpunkterna gäller främst påverkan 
på landskapsbilden, men även farhågor om skuggeffekter och 
buller har framförts. Ärendet har även varit remitterat till 
Länsstyrelsen som yttrat sig. Länsstyrelsens synpunkter rör att 
jordbruksmark endast får tas i anspråk för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen, att kabeldragningen inte redovisas (eventuell 
samrådsplikt med länsstyrelsen) samt påverkan på kulturmiljön 
och information om hantering av fasta fornlämningar. 
Påverkan på landskapsbild och kulturmiljö hanteras främst i den 
bygglovsprövning enligt PBL som miljö- och byggnadsnämnden 
hanterar parallellt med denna anmälan. Signalerna från Regering 
och Riksdag är att en kraftig utbyggnad av vindkraften är 
önskvärd. Energimyndigheten har under slutet av 2007 på 
uppdrag av regeringen föreslagit ett nytt nationellt planeringsmål  
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för vindkraften. Enligt förslaget bör det nya målet bli 30 TWh till 
2020. Nuvarande mål är 10 TWh till 2010, och faktiskt utbyggd 
effekt är i nuläget 1.4 TWh. I det tidsperspektivet ser 
myndigheten bara tre realistiska energislag. Det är 
biobränslebaserad elproduktion, som producerar både värme och 
el, det är biodrivmedel och det är vindkraft. Dessutom anger 
energimyndigheten att vindkraft till havs ännu inte är ekonomiskt 
lönsam på grund av mycket höga anläggningskostnader. Man 
föreslår att två tredjedelar skall produceras till lands. 
Detta innebär att utbyggnaden i framtiden måste bli ännu större än 
vad som tidigare aviserats. 
Det regionala miljömålet för Blekinge lyder: ”En ökad andel av 
elproduktionen i länet ska baseras på vindkraft och kraftvärme. År 
2015 ska 0,19 TWh el produceras genom vindkraft.”  
När det gäller ett vindkraftverks miljöpåverkan är det främst 
skuggor och buller som brukar anses vara problem. Reflexer kan 
vara ett problem, men nuförtiden är alla blad 
antireflexbehandlade. Vissa naturvärden såsom t.ex. skyddade 
rovfågelarter (havsörn bl.a.) kan också riskeras vid 
vindkraftsetablering i känsliga lägen.  
Roterande skuggor kan bli en olägenhet om det drabbar ett 
bostadshus eller en uteplats i en större omfattning. Ett riktvärde 
som brukar användas är att den totala skuggningen av en viss 
punkt inte får överstiga 8 timmar/år. Det finns teknik för 
skuggoptimering som känner av om solen lyser och då kan stanna 
propellern under tiden skuggan passerar en känslig punkt. 
När det gäller ljud anses ljud från vindkraftverk vara något mer 
störande än annat industribuller, riktvärdena är därför enligt 
praxis lägre satta för vindkraft. Ekvivalentnivån på 40 dB(A) vid 
bostäder skall aldrig överskridas, medan det för annat 
industribuller finns fastställda riktvärden på 50 dB(A) dagtid och 
45 nattetid. I den ursprungliga anmälan angavs det att verken 
skulle vara av typen Enercon E-70, men underhand har företaget 
angett att man vill försöka med det något större E-82 verket. 
Storleks- och effektmässigt håller det sig inom de angivna 
ramarna, men har ett något högre källjud. Detta gör att ett 
boningshus på Ramdala 32:1 hamnar över 40 dB(A). 
Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på att dessa riktvärden 
uppfylls, och det blir då upp till företaget att välja teknik så att de 
följs. Den myndighet som handlägger anmälningsärenden som 
anges i avdelning 2 i bilagan till nämnda förordning skall särskilt 
beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar och i varje enskilt fall pröva om 
verksamheten behöver tillståndsprövas. I avdelning 2 i bilagan till 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd nämns 
anläggningar för produktion av elektricitet. De kriterier som skall  
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Forts § 81   MMM 2007.775 
 
ligga till grund för prövning om det råder tillståndsplikt handlar 
om: 

• Projektens karakteristiska egenskaper 
• Projektens lokalisering 
• De möjliga effekternas karakteristiska egenskaper 

 
Enligt miljöavdelningens bedömning utifrån de kriterier i bilagan 
2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar som är 
relevanta i detta fall behöver verksamheten inte tillståndsprövas. 
Omfattningen är under hälften av gränsen för tillståndsplikt, 
ytterst lite av jordbruksmarken tas i anspråk och effekterna är 
återställbara. Området ligger inte heller inom riksintresse för 
kulturmiljövård. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att den anmälda verksamheten inte behöver tillståndsprövas (24a 
§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 
 
att förelägga Eolus Vind AB om följande försiktighetsmått: 
 
• Buller från verksamheten får inte överstiga 40 dB(A) vid 

bostäder och tillhörande uteplatser. 
• Verksamheten får inte orsaka mer än 8 timmar faktisk 

skuggeffekt per år vid störningskänslig plats. 
 
att anmälan i övrigt inte föranleder någon åtgärd från 
myndighetens sida. 
____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
Carl- Göran Svensson (m) anmäler jäv och deltar ej i beslut och i 
beredning av ärendet. 
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Sökande     BYGG 2007.3282 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 82 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheterna Aspö 1:30, 2:26 och 3:16 
Handlingar: Ansökan (2007-09-28), karta 
Platsen är belägen inom Rydområdet på västra Aspö, strax norr 
om kyrkogården. Ansökan gäller att få dela in de nuvarande tre 
fastigheterna i fem avstyckningar med ett bostadshus på varje. 
Två av dessa bostadshus finns redan inom området, längs vägen, 
och tre nya föreslås placerade längst österut inom det aktuella 
området. Här gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen. I 
plan- och bygglagens kapitel 2 sägs att markområden ska 
användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade. 
Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av 
sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur 
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna 
att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt plan- och 
bygglagens kapitel 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är 
lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- 
och kulturvärdena på platsen. På del av platsen gäller 
strandskyddsförordnande enligt miljöbalkens 7 kapitel. Enligt 
översiktsplanen för Aspö kan viss komplettering inom den 
samlade bebyggelsen på Ryd vara möjlig. Detta kräver dock att 
man tar ett samlat grepp på all bebyggelse och löser vatten och 
avloppsfrågan genom lokala lösningar. Någon bebyggelse på de 
centrala, öppna partierna ska dock ej tillåtas enligt 
översiktsplanen. Marken där de tre nya byggnaderna ska uppföras 
enligt förslaget består av öppna betesängar, som får anses tillhöra 
det centrala, öppna parti av Ryd som enligt översiktsplanen inte 
skall bebyggas. I beslut den 5 juni 2002, § 179, ställde sig miljö- 
och byggnadsnämnden bakom ett principiellt ställningstagande 
angående. VA-strategi för västra Aspö. Området är avgränsat på 
tillhörande karta. I beslutet sägs bland annat att inom det aktuella 
området tillåts inte nybyggnation förrän ett gemensamt 
avloppsnät med lokalt reningsverk finns utbyggt. Den föreslagna 
nybyggnationen ligger inne i detta område. Förslaget strider dels 
mot det som sägs i översiktsplanen om lokalisering av ny 
bebyggelse, dels mot den VA-strategi som beslutats av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
(Fortsättning nästa sida) 
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Forts § 82   BYGG 2007.3282 
 
 
Yrkanden 
Magnus Johansson (s) och Carl- Göran Svensson (m) yrkar på 
återremis för att undersöka om sökanden kan presentera en 
hållbar ekologisk fungerande enskild avloppsanläggning. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot 
Magnus Johanssons (s) och Carl- Göran Svenssons (m) yrkande 
och finner att nämnden beslutar enligt Magnus Johanssons (s) och 
Carl- Göran Svenssons (m) yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att återremitera ärendet för att undersöka om sökanden kan 
presentera en hållbar ekologisk fungerande enskild 
avloppsanläggning. 
 
_____ 
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§ 83 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Aspö 1:40 skifte 2 
 
Utgår! 
_____ 
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Akten     BYGG 2007.3571 
Fastighetsägaren 

 
 
 
 
§ 84 
Olovligt upplag på fastigheten Gäddan 3, föreläggande 
 
I oktober 2006 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen en 
förfrågan från Saltöhem om bygglov krävdes för upplag på 
fastigheten Gäddan 3 i samband med byggnationen av bostäder 
i kvarteren Fryshuset och Flundran på södra Saltö. Saltöhem 
fick svaret att om massorna läggs på någon annan fastighet än 
den/de som byggnationen sker på så krävs bygglov för upplag. 
Den 13 oktober 2006 inkom ansökan om bygglov för upplag på 
Gäddan 3. Handläggande tjänsteman besökte platsen 
tillsammans med sökanden 7 november 2006. Tjänstemannen 
påpekade då att Gäddan 3 inte var lämplig att lägga 
sprängsten/massor på pga. dess natur- och landskaps-
bildsvärden. Tjänstemannen förslog att massorna skulle läggas 
på Sillen 3 istället. Vid mötet kom tjänstemannen och sökanden 
överens om att ansökan på Gäddan 3 skulle återtas och att en ny 
ansökan på Sillen 3 skulle inlämnas. Den 9 november 2006 
återtogs ansökan på Gäddan 3. Den 27 november 2006 
kontaktade tjänstemannen sökanden via e-post och påminde om 
att ansökan på Sillen 3 skulle lämnas in. Någon ansökan inkom 
dock inte. I november 2007 uppmärksammades 
Samhällsbyggnadsförvaltningen på att upplag fanns på Gäddan 
3 och Sillen 3. Det konstaterades då att bygglov saknades för 
bägge upplagen. Sökanden tillskrevs den 13 november 2007 
om de olagliga upplagen. Ansökningar i efterhand inkom den 
28 november 2007 för upplagen (diarienummer 3809/2007 
samt 3821/2007). Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 
6 februari 2008 att avslå ansökan om bygglov i efterhand för 
upplag på Gäddan 3. När en åtgärd som kräver bygglov har 
utförts utan lov skall, enligt Plan- och bygglagens 10 kapitel  
1 §, miljö- och byggnadsnämnden se till att det som har utförts 
blir undanröjt eller på annat sätt ändrat, om inte lov till åtgärden 
meddelas i efterhand. Byggnadsnämnden får enligt plan- och 
bygglagens 10 kapitel 14 § förelägga ägaren av den fastighet 
som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse. Följs inte 
föreläggandet, får byggnadsnämnden begära handräckning av 
kronofogdemyndigheten. Föreläggande om att vidta rättelse får 
enligt plan- och bygglagens 10 kapitel 18 § förenas med vite.  
(Fortsättning nästa sida) 
 



 
 

 
                                                               14 mars 2008  Sid. 27(54) 
   
 

 
Forts § 84   BYGG 2007.3571 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att enligt plan- och bygglagens 10 kapitel 14 § förelägga Saltö 
Utkik i Karlskrona AB, i egenskap av ägare till fastigheten 
Gäddan 3, att senast den 15 maj 2008 bortforsla det olovliga 
upplaget,  
 
att föreläggandet är förenat med ett vite om 25 000 kronor om 
rättelse inte sker inom angiven tid (Plan- och bygglagen 10 
kapitel 18 §).  
_____ 

  
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Fastighetsägaren     BYGG 2007.3571 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 85 
Olovligt upplag på fastigheten Gäddan 3, byggnadsavgift 
 
I oktober 2006 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen en 
förfrågan från Saltöhem om bygglov krävdes för upplag på 
fastigheten Gäddan 3 i samband med byggnationen av bostäder 
i kvarteren Fryshuset och Flundran på södra Saltö. Saltöhem 
fick svaret att om massorna läggs på någon annan fastighet än 
den/de som byggnationen sker på så krävs bygglov för upplag. 
13 oktober 2006 inkom ansökan om bygglov för upplag på 
Gäddan 3. Handläggande tjänsteman besökte platsen 
tillsammans med sökanden den 7 november 2007. 
Tjänstemannen påpekade då att Gäddan 3 inte var lämplig att 
lägga sprängsten/massor på pga. dess natur- och 
landskapsbildsvärden. Tjänstemannen förslog att massorna 
skulle läggas på Sillen 3 istället. Vid mötet kom tjänstemannen 
och sökanden överens om att ansökan på Gäddan 3 skulle 
återtas och att en ny ansökan på Sillen 3 skulle inlämnas. Den 9 
november 2006 återtogs ansökan på Gäddan 3. Den 27 
november 2006 kontaktade tjänstemannen sökanden via e-post 
och påminde om att ansökan på Sillen 3 skulle lämnas in. 
Någon ansökan inkom dock inte. I november 2007 
uppmärksammades Samhällsbyggnadsförvaltningen på att 
upplag fanns på Gäddan 3 och Sillen 3. Det konstaterades då att 
bygglov saknades för bägge upplagen. Ansökningar i efterhand 
för upplagen inkom den 28 november 2007 (diarienummer 
3809/2007 samt 3821/2007). Ansökan om bygglov för upplaget 
på Sillen 3 beviljades av Miljö- och byggnadsnämnden den 14 
februari 2008 (tidsbegränsat bygglov). Ansökan om bygglov 
för upplaget på Gäddan 3 avslogs av Miljö- och 
byggnadsnämnden 7 februari 2008. När en åtgärd som kräver 
bygglov har utförts utan lov skall, enligt plan- och bygglagens 
10 kapitel 1 §, miljö- och byggnadsnämnden se till att det som 
har utförts blir undanröjt eller på annat sätt ändrat, om inte lov 
till åtgärden meddelas i efterhand. Enligt plan- och bygglagens 
10 kapitel 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  
(Fortsättning nästa sida) 
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(Forts § 85)   BYGG 2007.3571 
 
meddelats. Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst 
500 kronor. Frågor om byggnadsavgift prövas av Miljö- och 
byggnadsnämnden. Fastighetsägaren har getts möjlighet att 
inkomma med en skriftlig förklaring och har utnyttjat detta. 
Förklaringen påverkar inte förvaltningens bedömning. Formellt 
sett har fastighetsägaren möjlighet att undvika denna påföljd 
genom att undanröja de olovligt utförda åtgärderna före det 
datum då ärendet tas upp till behandling i Miljö- och 
byggnadsnämnden. Fastighetsägaren har informerats om att 
frågan om uttagande av byggnadsavgift kommer att tas upp till 
behandling i Miljö- och byggnadsnämnden torsdagen den 13 
mars 2008. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kapitel 4 § ta ut 
byggnadsavgift med 11 440 kronor (4 x bygglovavgiften 2860 
kronor) av Saltö utkik i Karlskrona AB i egenskap av ägare till 
fastigheten Gäddan 3. Byggnadsavgiften skall betalas till 
länsstyrelsen (postgiro 954025-3) inom två månader från det att 
detta beslut har vunnit laga kraft. 
_____ 

  
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande     BYGG 2007.3808 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 86 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Hasslö 5:262. 
 
Handlingar: Ansökan (2007-11-26), ritningar 
Då ansökan gäller bygglov på en tidigare obebyggd tomt utanför 
detaljplanlagt område omfattar handläggningen även 
lokaliseringsprövning. Platsen ligger inom område där de 
generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I plan- och 
bygglagens kapitel 2 sägs att markområden ska användas för de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland 
annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är 
av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. 
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, 
vattenförsörjning och avlopp. Enligt plan- och bygglagens  
kapitel 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland 
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och 
kulturvärdena på platsen. Platsen är vildvuxen med en del träd- 
och buskvegetation, och utgör en lucka i en befintlig 
bebyggelsegrupp. 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 bevilja bygglov med följande villkor, 
 
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt 
mätningskungörelsen, 
 
att färgsättning ska ske i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att anslutning ska göras till kommunalt VA, 
 
att byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid 
byggsamrådet, 
 
(Fortsättning nästa sida) 
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Forts § 86   BYGG 2007.3808 
 
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg 
ska föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden, 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet 
påbörjas och då det avslutats 
_____ 

 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. 

 



 
 

 
                                                               14 mars 2008  Sid. 32(54) 
   
 
Akten     BYGG 2007.2293 
Sökande 
 

 
 
 
 
 
§ 87 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Hästholmen 1:2. 
 
Handlingar: Ansökan, ritningar (2007-05-18), yttrande från 
sökanden (2008-02-25)Ansökan gäller uppförande av ett 
enbostadshus på en ny fastighet som tillkommer genom 
avstyckning från fastigheten Hästholmen 1:2. Den nya fastigheten 
kommer att få en area på cirka 1 200 kvm. Platsen ligger inom 
område där de generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I 
plan- och bygglagens 2 kapitel sägs bland annat att markområden 
ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade. 
Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av 
sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur 
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna 
att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt annan 
samhällsservice. Enligt plan- och bygglagens 3 kapitel ska 
byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl. a. med hänsyn 
till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Vid 
bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalkens 3 och 4 
kapitel. Enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 § skall mark- och 
vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet, så långt som möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 
Vidare sägs att områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot sådana 
åtgärder. Platsen ligger inom område som är av riksintresse för 
friluftslivet enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 §. Den ingår i 
riksintresset FK6 - Hallarumsviken – Torhamns skärgård. I 
beskrivningen till riksintresset står att läsa: Området är med sin 
mångskiftande och förhållandevis oexploaterade natur och sina 
stora kulturhistoriska värden av utomordentligt stor betydelse för 
friluftslivet. Platsen ligger även inom riksintresse för 
kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kapitel 6 §. Den ingår i 
riksintresset K17 - Östra skärgården i Blekinge. (Fortsättning 
nästa sida) 
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Forts § 87    BYGG 2007.2293 
I beskrivningen till riksintresset står det:  
Skärgårdsmiljö som ovanligt tydligt speglar olika sidor av kust-
kulturens näringar alltsedan förhistorisk tid. Platsen ligger även 
inom riksintresse för naturvården enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 
§. Den ingår i riksintresset NK 23 - Torhamns skärgård. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får endast ske i 
områden av riksintresse enligt miljöbalkens 3 kapitel 6 § om det 
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Den 
fastigheten som avses styckas ligger till största del inom område 
där strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalkens 7 kapitel 16 § 
gäller. Byggnaden avses helt placeras inom strandskyddat 
område. Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen i 
dess äldre lydelse. Platsen ligger inom ett ekologiskt känsligt 
område enligt miljöbalkens 3 kapitel 3 §. Mark- och 
vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt 
skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
påverka områdenas karaktär. Platsen gränsar precis till 
naturreservat samt natura 2000. I Blekinges naturvårdsplan är 
platsen klassificerad som klass 1 det vill säga område med mycket 
stora naturvärden med få motsvarigheter i landet eller landsdelen. 
Området är intressant ur följande aspekter: kultur, friluftsliv, 
hydrologi, zoologi, landskapsbild samt botanik. Där går bland 
annat att läsa följande. Hästholmen och Ytterön har ett för östra 
skärgården representativt och mångsidigt kulturlandskap. 
Hästholmens förhållandevis orörda bylandskap har knappast 
någon motsvarighet i den blekingska skärgården. Platsen som 
avses bebyggas ligger i det nordöstra hörnet av Hästholmens by. 
Den utgörs av en sluttning ner mot havet och består till största 
delen av berg i dagen. Låg buskvegetation, främst nypon och 
slånbär, samt gräs och mossa växer mellan berghällarna. Byn 
utgörs av en sammanhållen bebyggelse och avslutas idag på ett 
lämpligt sätt genom att den berörda fastighetens befintliga 
huvudbyggnad samt uthus, som ligger uppe på berghällen, bildar 
den yttre begränsningen av byn både åt öster och mot norr. 
Platsen som avses bebyggas är mycket start exponerad i den 
öppna sluttningen ner mot havet. Ny bebyggelse på platsen skulle 
uppfattas olämplig genom en påtaglig siluettverkan. Byns 
naturliga avslutning mot den omgivande naturen skulle också 
påverkas negativt. Med tanke på de starka allmänna intressena får 
det anses vara av stor betydelse att platsen även i fortsättningen 
lämnas orörd och tillgänglig för allmänheten. Sökanden har getts 
möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och yttrande inkom 
från sökanden 25 februari 2008.  
(Fortsättning nästa sida) 
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Forts § 87    BYGG 2007.2293 
 
 
 
 
 
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, 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 och ekologiskt 
särskilt känsliga områden.  
____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande     BYGG 2007.3719 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 88 
Förhandsbesked för nybyggnad av bilverkstad på fastigheten 
Jämjö 11:4 
 
Handlingar: Ansökan (2007-11-21), kartor 
 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen gäller. I plan- och bygglagens kapitel 2 sägs att 
markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om 
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras 
tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. 
Enligt plan- och bygglagens kapitel 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 snårig och svårtillgänglig naturmark och ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma 
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. 
Tillfart kan anordnas från befintlig väg. Vad gäller avloppet kan 
detta kopplas till den anläggning som betjänar sökandens 
bostadshus, som ligger i direkt anslutning, då anställd personal i 
nuläget inte är aktuell. Om belastningen på avloppet skulle öka i 
framtiden kan en uppgradering komma att bli nödvändig. En 
bilverkstad enligt förslaget får anses vara lämplig på platsen. 
Sökanden uppmanas att kontakta miljöavdelningen för 
information om de miljöfrågor som kan vara förknippade med 
verksamheten. 
 
(Fortsättning nästa sida) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                               14 mars 2008  Sid. 36(54) 
   
 

 
Forts § 88   BYGG 2007.3719 
 
 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av en 
bilverkstad 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 tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg 
ska föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden, 
 
att anslutning sker till befintlig avloppsanläggning gemensam för 
Jämjö 11:8 och 11:9. 
____ 
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     BYGG 2007.3626 
Akten 

 
 
 
§ 89 
Förhandsbesked för nybyggnad av två tvåbostadshus på 
fastigheten Kristianopel 10:47 (10:49, 10:50). 
 
Handlingar: Ansökan (2007-11-09), karta 
Platsen är belägen inom detaljplanlagt område, strax norr om 
Kristianopels kyrka. Ansökan gäller att på två angränsande tomter 
få uppföra två tvåbostadshus med kompakta lägenheter för 
seniorboende. Förslaget innebär ett marginellt intrång på mark 
som enligt detaljplanen inte får bebyggas, prickmark. Vidare blir 
bostadshusen, också i marginell omfattning, belägna på mark som 
endast får bebyggas med uthus. Detta utgör avvikelser från 
detaljplanen, men får anses vara sådana mindre avvikelser 
förenliga med planens syfte som kan medges av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att positivt förhandsbesked för lokalisering av två tvåbostadshus 
till den föreslagna platsen med villkor, 
 
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval 
skall anpassas till byggnadstraditionen i trakten, 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet. 
____ 
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     BYGG 2007.3273 
Fastighetsägare Lyckeby 4:29 
Akten 

 
 
§ 90 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage på 
fastigheten Lyckeby 4:85. 
 
Handlingar: Ansökan (2007-09-26), ritningar 
Ansökan gäller ett garage som enligt förslaget placeras 1 meter 
från gränsen till grannfastigheten. Ägaren till denna har inte velat 
lämna ett grannemedgivande, varför samhällsbyggnads-
förvaltningen har gett grannen möjlighet att yttra sig över 
ansökan. Grannen har inkommit med en skrivelse där han 
meddelar att han inte medger att garaget placeras närmare 
fastighetsgränsen än 4.5 meter. Som skäl anges bland annat att 
planer finns på att stycka av tomter i anslutning till sökandens 
fastighet. Någon ansökan om detta finns inte hos miljö- och 
byggnadsnämnden. Granneskrivelsen i övrigt innehåller inte 
några sakskäl. Vid besök på platsen kunde konstateras att 
angränsande område idag utgörs av snårig och svårtillgänglig 
naturmark. Den bedömningen får göras, att det föreslagna garaget 
inte kommer att utgöra någon betydande olägenhet för 
omgivningen sådan den ser ut idag. Inte heller en eventuell 
framtida exploatering av grannfastigheten skulle nämnvärt 
försvåras av garagets placering. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att innan ärendet avgörs göra syn på platsen 
_____ 
Magnus Johansson (s) anmäler jäv och deltar ej i beslut och i 
beredning av ärendet. 
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Akten     BYGG 2007.3831 
Sökande 
Mjövik 16:4 
Mjövik 3:37 
 

 
 
 
 
§ 91 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Mjövik 3:38. 
 
Handlingar: Ansökan, (2007-11-29), situationsplan, ritningar 
(2008-02-15), granneyttranden (2008-02-14) och (2008-02-26) 
Ansökan gäller bygglov för ett enbostadshus på 84 kvadratmeter 
med en taköverbyggd altan på cirka 40 kvadratmeter. Fastigheten 
utgörs av en avstyckad tomt på 7 583 kvadratmeter som är 
bebyggd med 2 enklare fritidshus på vardera cirka 80 
kvadratmeter. Platsen ligger inom område där de generella 
reglerna i plan- och bygglagen gäller. I plan- och bygglagens 2 
kapitel sägs bland annat att markområden ska användas för de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland 
annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är 
av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. 
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, 
vattenförsörjning, avlopp samt annan samhällsservice. Enligt 
plan- och bygglagens 3 kapitel ska byggnader placeras på ett sätt 
som är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och 
natur- och kulturvärdena på platsen. Platsen utgörs av den södra 
delen av fastigheten. Den är glest bevuxen med mestadels lövträd 
och sly samt har en del större stenblock i dagen. Den ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms inte inrymma 
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. 
Platsen upplevs som delvis privatiserad redan idag eftersom det 
på platsen ligger en mindre gäststuga/friggebod som avses rivas. 
Infart kan anordnas från befintlig väg (samfällighet) som ägs av 
fastighetsägaren tillsammans med fastighetsägarna till 
grannfastigheten Mjövik 3:37. Anslutning kan göras till det 
kommunala VA-nätet och man planerar att ansluta både de två 
befintliga husen samt det nya. Ett bostadshus på platsen får anses 
vara en lämplig komplettering. Fastigheten som avses bebyggas 
ligger helt inom område där strandskyddsbestämmelser enligt MB 
7 kap 16 § gäller.  
(fortsättning nästa sida) 
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Forts § 91   BYGG 2007.3831 
 
Dispens från strandskyddet krävs och skall sökas hos 
Länsstyrelsen. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig 
över ansökan. Yttrande inkom från fastighetsägaren till Grönadal 
16:4. De har ingenting att erinra mot byggnationen. De påpekar 
dock att om bergvärme väljs som uppvärmning önskar de att 
borrhålet placeras öster om byggnaden då de själva funderar på att 
anlägga bergvärme. Yttrande inkom från fastighetsägarna till 
Mjövik 3:37. De påpekar att området är ett sommarstugeområde 
och när husen byggdes var det avsett 1 hus på 3:37 och 1 hus på 
3:38. De undrar vad som kommer att ske med de befintliga husen 
och ifall fler av dem kommer att hyras ut till sommargäster. I så 
fall blir följden ökad trafikintensitet på den gemensamma vägen 
(underhåll av väg). De påpekar också att avloppsledningarna inte 
får dras över deras fastighet utan helt skall gå på sökandens 
fastighet. De inkomna granneyttrandena förändrar inte 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov för enbostadshus med villkor, 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då 
arbetet påbörjas och då det avslutas, 
 
att strandskyddsdispens från Länsstyrelsen skall föreligga före 
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden, 
 
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. 
_____ 

 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     BYGG 2007.2933 
Akten 

 
 
 
§ 92 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Möcklö 10:1. 
 
Handlingar: Ansökan (2007-08-29), kartor 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen gäller. I plan- och bygglagens kapitel 2 sägs att 
markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om 
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras 
tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. 
Enligt plan- och bygglagens kapitel 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 miljöbalkens kapitel 3, 
bland annat om skydd av riksintressen och ekologiskt särskilt 
känsliga områden. Platsen ligger inom ett område som är av 
riksintresse för naturvården, och som är särskilt känsligt ur 
ekologisk synpunkt. Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i ett 
större, orört naturområde med delvis snårig vegetation och 
mycket berg i dagen, där allemansrätten råder. Det finns ingen 
direkt anslutning till annan bebyggelse, och naturlig tillfartsväg 
saknas. Det får bedömas vara av vikt att området bevarar sin 
karaktär av obebyggd naturmark, och att allmänhetens möjlighet 
att röra sig fritt i området inte begränsas. Platsen utgörs av en 
större berghäll i en öppning i naturområdet, och kan inte anses 
vara en naturlig plats för byggnation. En exploatering med 
tillhörande vägdragning skulle här kräva stora ingrepp i naturen. 
Det finns en naturlig plats att bygga på samma fastighet, nämligen 
i direkt anslutning till den närliggande bebyggelsegruppen, där 
också befintlig tillfartsväg kan användas. Denna plats ligger också 
utanför riksintresseområdet. Med hänsyn till vad som sägs ovan 
bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att den föreslagna 
lokaliseringen vara olämplig. 
 
(Fortsättning nästa sida) 
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Forts § 92   BYGG 2007.2933 
 
 
 
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 för riksintressen och 
ekologiskt särskilt känsliga områden. 
_____ 

 Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande  Försvarsmakten   BYGG 2006.5302 
Akten   Tele 2   BYGG 2006.5303 
Fastighetsägare Björstorp 4:1 TeliaSonera   BYGG 2006.5304 
Fastighetsägare Berntorp 1:8 Telenor   BYGG 2007.766 
Boende fastigheten Ramdala 13:1 Teracom 
Fastighetsägare Ramdala 6:15 Luftfartstyrelsen 
Fastighetsägare Berntorp 1:1 m fl Vägverket 
Fastighetsägare Torstäva 14:8 

 
§ 93 
Bygglov för vindkraftverk på fastigheterna Ramdala 32:1, 
Ramdala 33:1, Berntorp 4:1, Säby 19:7 
 
Handlingar: Ansökan, kartor, ritning 
Ansökan gäller en grupp om fyra vindkraftverk, placerad en 
knapp kilometer väster om Ramdala på fastigheterna Ramdala 
33:1, Ramdala 32:1, Berntorp 4:1 samt Säby 19:7. Gruppen står 
på rak linje med en längd av ca 1400 m, dvs med ett avstånd på 
drygt 450 m mellan verken. Ett verk är beläget norr om E 22 och 
tre söder om. Vindkraftverken är trebladiga med max 100 m 
navhöjd, en rotordiameter på max 85 m och totalhöjden ca 140 m. 
Verken har en effekt av vardera 3 MW, således en sammanlagd 
effekt av 12 MW. Intill vart och ett av verken kommer en 
transformatorstation att placeras. Kungörelse om ansökan har 
varit införd i lokalpressen, och sökanden har hållit ett 
samrådsmöte dit allmänheten varit inbjuden. Det har inkommit 
sex skrivelser med negativa synpunkter på ansökan. Sökanden har 
inkommit med ett bemötande av skrivelserna. Vindkraftverken 
föreslås placerade i ett helt öppet, plant jordbruks- landskap, och 
de annonserar sig vida omkring. De kommer att bli ett 
dominerande inslag i utblickarna från ett stort antal bostads- 
fastigheter i Ramdala tätort, liksom från annan sammanhållen 
bebyggelse i omgivningen. Många bostäder kommer att få sitt 
visuella närområde starkt påverkat. Då man nalkas österifrån på 
E22 är den medeltida kyrkan i Ramdala idag ett synnerligen 
karaktäristiskt landmärke, som på långt håll fångar 
uppmärksamheten. Det kan ifrågasättas om kravet på  
respektavstånd till kyrkan och kyrkogården uppfylls med tanke på 
det öppna landskapet. De inlämnade fotomontagen visar att de 
föreslagna vindkraftverken i hög utsträckning skulle ta 
överhanden över den kulturhistoriska dimensionen i landskapet, 
och även i övrigt helt förändra landskapets karaktär. I omlandet 
finns i olika riktningar och på olika avstånd relativt mycket 
bostadsbebyggelse. De föreslagna vindkraftverken kommer att på 
olika sätt innebära en begränsning av möjligheterna till 
komplettering och utbyggnad av bostäder i omgivningen. Det får 
anses vara tveksamt huruvida denna påverkan är önskvärd i 
sammanhanget. 
(Fortsättning nästa sida) 
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Forts § 93    BYGG 2006.5302 
   BYGG 2006.5303 
   BYGG 2006.5304 
   BYGG 2007.766 
 
Det ska också nämnas att Vägverket nyligen utarbetat en förstudie 
för ny dragning av E 22 delen Lösen-Jämjö, daterad 2008-01-22. 
Vindkraftverket som är placerat norr om E 22 blir beläget inom 
utredningsområdet i förstudien, liksom det närmast söder om E22. 
Innan förstudieskedet är genomfört bör inga åtgärder tillåtas som 
kan påverka möjligheterna för ny dragning av E 22 negativt. För 
att kunna bedöma förslagets lämplighet måste det sättas in i ett 
större sammanhang, där man bl a tar principiell ställning till 
visuell påverkan i förhållande till omfattningen av befintlig 
bostads- bebyggelse i påverkansområdet. Vidare bör landskaps-
analyser göras som visar var i kommunen landskapsbilden har 
sådana värden att den bör skyddas. Det måste också utredas i 
vilka områden komplettering och utbyggnad av bostäder inte bör 
ges restriktioner genom vindkraftsutbyggnad. Den 
kommuntäckande översiktsplanen behandlar inte 
vindkraftetablering på land. Inte heller finns något annat 
kommunalt policydokument för lokalisering av vindkraft. Detta 
innebär att stöd idag saknas för att bedöma lokaliseringens 
lämplighet ur ett övergripande kommunalt planeringsperspektiv. 
Om ansökan ska kunna behandlas utan föregående översiktliga 
planering måste det under alla omständigheter göras genom 
detaljplaneläggning, då grupper av vindkraftverk får anses 
innebära betydande inverkan på omgivningen i den mening som 
avses i 5 kap 1 § plan- och bygglagen. Sökanden har getts 
möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Svarstiden går ut 3 
mars 2008. 
 
Yrkanden 
Förvaltningen förslag till beslut är avslag. 
Magnus Larsson (c), Marcel Abedini (mp) och Magnus Johansson 
(s) yrkar på bifall till ansökningarna om bygglov för 
vindkraftverk på fastigheterna Ramdala 32:1 och Säby 19:7.  
 
Per Björklund (sd) stödjer förvaltningens förslag och yrkar på 
avslag på ansökningarna. 
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(Fortsättning nästa sida) 
 
Forts (§ 93) 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, bistått 
av Per Björklunds (sd) yrkande, mot Magnus Larssons (c), Marcel 
Abedinis (mp) och Magnus Johanssons (s) yrkande om bygglov 
för vindkraftverken på fastigheterna Ramdala 32:1 och Säby 19:7 
och finner att nämnden beslutar enligt Magnus Larssons (c), 
Marcel Abedinis (mp) och Magnus Johanssons (s) yrkande. 
 
Reservation 
Per Björklund (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att bevilja bygglov för vindkraftverken på fastigheterna Ramdala 
32:1 och Säby 19:7, 
 
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt 
mätningskungörelsen, 
 
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot väg ska 
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden, 
 
_____ 
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. 
 
Carl- Göran Svensson (m) anmäler jäv och deltar ej i beslut och i 
beredning av ärendet. 
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Sökanden     BYGG 2007.3370 
Akten 
 

 
 
 
 
 
§ 94 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Riggen 4.  
 
Handlingar: Ansökan (2007-10-10), karta 
Fasigheten ligger på Hästö inom detaljplanelagda område. 
Ansökan gäller att få dela en bebyggd tomt och uppföra ett 
enbostadshus på den nya avstyckningen. Enligt gällande 
detaljplan är minsta tillåtna tomtstorlek 800 m2. Den nuvarande 
fastighetens yta är 1333 m2, vilket uppdelat på två tomter blir ca 
666 m2 vardera. Den föreslagna åtgärden strider mot gällande 
detaljplan i sådan omfattning, att den inte kan anses vara en sådan 
mindre avvikelse som kan medges av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att innan ärendet avgörs göra syn på platsen. 
_____ 
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Sökande     BYGG 2007.2862 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 95 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Ruan 1:7. 
 
Handlingar: Ansökan (2007-08-16), kartor 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen gäller. I plan- och bygglagens kapitel 2 sägs att 
markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om 
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras 
tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. På platsen gäller 
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken 7 kapitel 13, 14 och 
16 §§.  Platsen ligger inom strandskydd till sjön Hornen ute i ett 
vackert naturmarksområde, och saknar helt anknytning till 
befintlig bebyggelse. Marken är allemansrättsligt tillgänglig och 
strandområdet är attraktivt och lätt att nå. Området får anses vara 
av intresse för friluftslivet som strandnära strövområde. Det 
bedöms vara av vikt att naturmarken lämnas orörd och att marken 
förblir allemansrättsligt tillgänglig. På fastigheten finns goda 
möjligheter att finna en byggnadsplats i närmare anslutning till 
befintlig bebyggelse, utanför strandskyddsområdet. 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. 
_____ 

 Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande     BYGG 2006.4412 
Akten 
Fastighetsägare Senoren 33:3 
Fastighetsägare Senoren 33:2 
Fastighetsägare Senoren 12:5 
Fastighetsägare Senoren 12:14 
Fastighetsägare Senoren 12:15 
Fastighetsägare Senoren 14:8 
 

§ 96 
Förhandsbesked för 4 enbostadshus med mindre djurhållning 
på fastigheten Senoren 33:1. 
 
Handlingar: Ansökan (2006-10-20), karta 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen gäller. I - och bygglagen kapitel 2 sägs att 
markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade. Detta innebär bland 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 - och bygglagen kapitel 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 kapitel 3 om skydd av riksintressen. 
Marken ligger inom område av riksintresse för friluftslivet. 
Ärendet gäller avstyckning från stamfastigheten av fyra tomter 
avsedda för permanentboende i kombination med mindre 
djurhållning. Styckningslotterna ska förutom bostadshus kunna 
innehålla mindre stall och rasthage, möjlighet till betesmark finns 
i närområdet. Markområdet är i huvudsak skogsbevuxet, och de 
föreslagna avstyckningarna ligger i ett mellanrum mellan två 
mindre bebyggelsegrupper och kan ses som en komplettering.  
Förslaget bedöms inte påtagligt skada riksintresset eller i övrigt 
strida mot några allmänna intressen. Området får anses vara en 
sådan lantlig miljö där djurhållning i viss omfattning får 
accepteras i omgivningen. Berörda grannar har getts möjlighet att 
yttra sig över förslaget, och fyra skrivelser med synpunkter har 
inkommit. Dessa gäller bland annat vatten- och avloppsfrågan, 
djurhållningen samt påverkan på naturvärdena. Sökanden har 
inkommit med ett bemötande av synpunkterna. Vad gäller 
avloppsfrågan har miljöavdelningen gjort följande bedömning: 
Miljö- och byggnadsnämndens policy när det gäller nybyggnation 
inom redan förtätade områden innebär att antalet avlopps- 
anläggningar inom området skall minska, vilket i detta ärende 
innebär att en gemensam avloppsanläggning för de 4 planerade 
byggnaderna, samt minst 2 befintliga fastigheter måste komma till 
stånd.  En skriftlig överenskommelse angående de ekonomiska  
(Fortsättning nästa sida) 
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Forts § 96   BYGG 2006.4412 
 
och fastighetsrättsliga frågorna, mellan berörda fastighetsägare, 
skall föreligga. Vidare skall en lokal VA-plan för området 
upprättas, innehållande komplett ritningsunderlag avseende 
rördragningar inom området och utformning av den planerade 
avloppsanläggningen. Samtliga berörda fastigheter skall ha 
lämnat in underskrivna ansökningshandlingar till miljö- och 
byggnadsnämnden gällande gemensam avloppsanläggning. Dessa 
förutsättningar vad gäller avloppsfrågan är inte uppfyllda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att företa syn på platsen genom sitt arbetsutskott. 
_____ 

 Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande  Vägverket   BYGG 2006.5118 
Akten  Luftfartstyrelsen  BYGG 2006.5119 
Försvarsmakten  Fastighetsägare 8:16 
Tele 2 
TeliaSonera 
Telenor 
Teracom 
 

§ 97 
Bygglov för vindkraftverk på fastigheterna Säby 12:1,  
Säby 7:13 
 
Handlingar: Ansökan, kartor, ritning 
Ansökan gäller en grupp om fyra vindkraftverk, placerad cirka 
500 meter söder om Säby på fastigheterna Säby 12:1 (1 verk) och 
Säby 7:13 (tre verk). Gruppen står på rak linje med en längd av ca 
750 meter, det vill säga med ett avstånd på 250 meter mellan 
verken. Vindkraftverken är trebladiga med max 65 meter navhöjd, 
en rotordiameter på max 53 meter och totalhöjden cirka 90 meter. 
Verken har en effekt av vardera 1 MW, således en sammanlagd 
effekt av 4 MW. Intill vart och ett av verken kommer en 
transformatorstation att placeras. Kungörelse om ansökan har 
varit införd i lokalpressen, och sökanden har hållit ett 
samrådsmöte dit allmänheten varit inbjuden. Det har inkommit en 
skrivelse med negativa synpunkter på ansökan. Sökanden har 
inkommit med ett bemötande av skrivelsen. Vindkraftverken 
föreslås placerade i ett relativt öppet jordbrukslandskap och 
annonserar sig tydligt i omgivningen. De kommer att bli ett 
påtagligt inslag i utblickarna från kringliggande 
bostadsfastigheter. Landskapets öppna och plana karaktär innebär 
också att de föreslagna verken kommer att få en avsevärd 
påverkan på landskapsbilden från de flesta utblickspunkter. I 
omlandet förekommer bostadsbebyggelse i viss omfattning. De 
föreslagna vindkraftverken kommer att på olika sätt innebära en 
begränsning av möjligheterna till komplettering och utbyggnad av 
bostäder i omgivningen. Effekten av denna påverkan bör utredas    
ytterligare. För att kunna bedöma förslagets lämplighet måste det 
sättas in i ett större sammanhang, där man bland annat tar 
principiell ställning till visuell påverkan i förhållande till 
omfattningen av befintlig bostads- bebyggelse i 
påverkansområdet. Vidare bör landskapsanalyser göras som visar 
var i kommunen landskapsbilden har sådana värden att den bör 
skyddas. Det måste också utredas i vilka områden komplettering 
och utbyggnad av bostäder inte bör ges restriktioner genom 
vindkraftsutbyggnad. Den kommuntäckande översiktsplanen 
behandlar inte vindkraftetablering på land. Inte heller finns något 
annat kommunalt policydokument för lokalisering av vindkraft.  
 
(Fortsättning nästa sida) 
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Forts § 97     BYGG 2006.5118 
     BYGG 2006.5119 

 
Detta innebär att stöd idag saknas för att bedöma lokaliseringens  
lämplighet ur ett övergripande kommunalt planeringsperspektiv. 
Om ansökan ska kunna behandlas utan föregående översiktlig 
planering måste det under alla omständigheter göras genom 
detaljplaneläggning, då grupper av vindkraftverk får anses 
innebära betydande inverkan på omgivningen i den mening som 
avses i 5 kapitlet 1 § plan- och bygglagen. 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.  
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är avslag. 
Magnus Larsson (c), Marcel Abedini (mp) och Magnus Johansson 
(s) m fl yrkar på bifall på ansökan om bygglov. Per Björklund 
(sd) yrkar på bifall till förvaltningens förslag på avslag. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, bistått 
av Per Björklunds (sd) yrkande, mot Magnus Larssons (c), Marcel 
Abedinis (mp) och Magnus Johanssons (s) m fl yrkande om 
bygglov och finner att nämnden beslutar enligt Magnus Larssons 
(c), Marcel Abedinis (mp) och Magnus Johanssons (s) m fl 
yrkande. 
 
Reservation 
Per Björklund (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att bevilja bygglov enligt ansökan för vindkraftverk på 
fastigheterna Säby 12:1 och Säby 7:13 
 
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt 
mätningskungörelsen, 
 
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot väg ska 
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden, 
_____ 
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. 
 
Carl- Göran Svensson (m) anmäler jäv och deltar ej i beslut och i 
beredning av ärendet. 
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Sökande     BYGG 2006.4673 
Akten 
Vägverket 

 
§ 98 
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 stycken fritidshus på 
fastigheten Torhamn 9:2 
Handlingar: Ansökan (2006-11-07), ritning 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen gäller. I plan- och bygglagen kapitel 2 sägs att 
markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade. Enligt plan- och bygglagen kapitel 3 ska bygg-
nader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till 
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Marken 
utgörs av en skogsdunge som på alla sidor omges av vägar, och 
som ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Platsen ligger i 
korsningen mellan Torhamnsvägen och vägen mot Gisslevik. 
Båda är allmänna vägar varför Vägverket har getts möjlighet att 
yttra sig. Vägverket har inkommit med ett yttrande där man mot-
sätter sig förslaget, då de planerade byggnaderna skulle få ett 
utsatt läge bland annat ur vägbullersynpunkt intill två allmänna 
vägar. I sitt yttrande beskriver Vägverket de bulleravskärmande 
åtgärder som skulle krävas, för att rekommenderade högsta 
bullervärde inte ska överskridas. Dessa skulle innebära sådana 
inskränkningar i tomternas användbara yta och sådan negativ 
påverkan på landskapsbilden, att den föreslagna byggnationen 
inte kan bedömas vara lämplig. Sökanden har tagit del av 
Vägverkets skrivelse och har inkommit med ett förslag där 
Vägverkets krav på åtgärder för att begränsa vägtrafikbullret har 
illustrerats. Illustrationen bekräftar att platsen är olämplig att 
bebygga. De föreslagna åtgärderna innebär bland annat att ett 70 
meter långt plank måste byggas mot vägarna för att uppnå 
nödvändig bullerdämpning. Mark som har ett så utsatt läge ur 
vägbullersynpunkt att en sådan åtgärd är nödvändig kan inte anses 
vara lämplig för ändamålet. Ett sådant plank skulle också bli ett 
synnerligen främmande och förfulande inslag i landskapet. 
 
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 plan- och bygglagens kapitel 3 om lämplighet med 
hänsyn till landskapsbilden. 
_____ 

 Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen  
Michael Ryge (s) anmäler jäv och deltar ej i beslut och i 
beredning av ärendet. 



 
 

 
                                                               14 mars 2008  Sid. 53(54) 
   
 
Sökande     BYGG 2008.232 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 99 
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Vrängölund 1:1. 
 
Handlingar: Ansökan och ritningar (2008-01-28), situationsplan. 
Fastigheten är belägen inom ett område som dels utgörs av en så 
kallad samlad bebyggelse, vilket innebär att inga 
byggnadsreglerande bestämmelser utöver Plan och Bygglagens 
gäller dels strandskydd enligt Miljöbalkens kapitel 7 § 16.  
Vid granskningen och efter samråd med sökanden, har noterats att 
sökanden rivit ett äldre bostadshus på fastigheten och nu avser 
ersätta det med ett nytt som är beläget längre och högre från ån.  
Vidare har noterats att det på tomten längs den nordöstra 
tomtgränsen växer kraftiga träd och buskar som gör att utsikten 
mot ån inte kan anses berörd, då enl. samråd måttet till gränsen 
blir 4,5 meter. 
 
Yrkanden 
Magnus Johansson (s) och Marcel Abedini (mp) yrkar på 
återremis för komplettering av kartmaterial. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot 
Magnus Johanssons (s) och Marcel Abedinis (mp) yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt Magnus Johanssons (s) och 
Marcel Abedinis (mp) yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering av 
karta. 
_____ 
 
 



 
 

 
                                                               14 mars 2008  Sid. 54(54) 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 100 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp för behandling. 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 10 april 2008 
 
§ 110 Informationer. 
§ 111 Budgetuppföljning februari 2008 
§ 112 Jämställdhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 
§ 113 Hantering livsmedelstaxan år 2008 Utgår! 
§ 114 Inriktning på tillsyns/kontrollarbetet för miljö- djurskydds- och matsäkerhetsarbetet 2008.  
§ 115 Pågående planer 
§ 116 Förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för kommunala grundvattentäkter i Fågelmara 
§ 117 Beslut fattade av arbetsutskottet. 
§ 118 Beslut fattade av tjänstemän. 
§ 119 Meddelanden. 
§ 120 Detaljplan för Västra Rödeby 3:1 (Bubbetorp), Karlskrona kommun, Blekinge län. 
§ 121 Detaljplan för Karlskrona 6:24 (Torskors), Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 122 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus fastigheten Aspö 1:40 Utgår! 
§ 123 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 stycken enbostadshus fastigheten Aspö 5:38 och 5:165 
§ 124 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus på fastigheten Augerums- Björsmåla 1:6 
§ 125 Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Berntorp 4:1. 
§ 126 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus på fastigheten Bränteknuva 8:8. 
§ 127 Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus på fastigheten Bussevik 1:5. 
§ 128 Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus på fastigheten Fridlevstad 4:6. 
§ 129 Bygglov och strandskyddsdispens nybyggnad förråd fastigheten Hålan 62:9 
§ 130 Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus på fastigheten Hasslö 1:199. 
§ 131 Bygglov för garage på fastigheten Lyckeby 4:85. 
§ 132 Bygglov för uppsättande av kiosk på fastigheten Sanda 1:37 
§ 133 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten St Hammar tomt B 
§ 134 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten St Hammar tomt C 
§ 135 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus med mindre djurhållning på fastigheten Senoren 33:1 Utgår! 
§ 136 Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten Ramdala 33:1 
§ 137 Bygglov för nybyggnad enbostadshus på fastigheten Söremåla 3:14 
§ 138 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Riggen 4 
§ 139 Förhandsbesked för nybyggnad av betongstation på fastigheten Vedeby 2:3 
§ 140 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Vrängölund 1:1 
§ 141 Bygglov för tillbyggnad av gruppboende på fastigheten Nättraby 4:39 
§ 142 Övriga frågor 
_____ 

Sammanträdesprotokoll 
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Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden torsdagen den 10 april kl 
08.30—11.56 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (m) Jäv §§ 125 och 136. 
 1:e vice ordförande  Marcel Abedini (mp) Ordf §§ 125 och 136. 
 2: vice ordförande  Magnus Johansson (s) Jäv § 131. 
 Ledamöter   Magnus Larsson (c)  
     Jan Spjuth (kd)  

Eva Öhman (s) 
Katarina Möller (s)  

     Michael Ryge (s)  
     Ulla Ohlsson (s)  
     Per Björklund (sd)  
    
 
Tjänstgörande ersättare  Henrik Larsen (m) 

Morgan Mattsson (s) § 131 
Peter Glimvall §§ (m) 125 och 136  

            
 
Ersättare    Gert Bengtsson (s)  
     Veikko Pirkalainen (s) 
     Michael Ryge (s)  

Peter Glimvall (m)  
Henrik Larsen (m)  

     Eva Röder (fp)  
     Janne Johansson (sd) 
     
      
       
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 
     Kenneth Gyllensting, miljöchef 
     Jan Hammarfors, bygglovschef 
     Ola Swärd, planchef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Kerstin Johansson, planarkitekt 
Sandra Högberg, planarkitekt 
Per Lewis Jonsson. Per Lewis Jonsson Arkitektkontor 
Claes Lindell. Lantmäteriet 

 
Utses att justera   Margareta Rodin 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre 15 april 2008 kl 1130. 
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande Jäv §§ 125 och 136  …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson 
 
 
Ordförande §§ 125 och 136   …………………………………… 
      Marcel Abedini 
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Margareta Rodin 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den 16 april 2008 anslagits på kommunens anslagstavla intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-04-10 4 av 47 
 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 

 
 
 
 
 
 
 
§ 110 
Informationer 
Per Lewis Jonsson (från Per Lewis Jonsson Arkitektkontor) redogjorde för  
De tankar och idéer som finns för att göra Stortorget mera attraktivt.  
 
Hans Juhlin redogjorde för samhällsbyggnadförvaltningens och miljö- och 
byggnadsnämndens gemensamma studieresa i maj månad. 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen      
dnr 713.08 

 
 
 
 
 
§ 111 
Budgetuppföljning februari 2008 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler att miljö- och 
byggnadsnämndens verksamheter (totalt) inte beräknas visa någon 
avvikelse jämfört med budgeten år 2008. Planavdelningen redovisar för 
närvarande något mer intäkter (+ 300 000 kr) än budgeterat. 
Personalkostnader och allmänna omkostnader är + 300 000 kronor lägre än 
budgeterat. Redovisat resultat per februari är därmed 600 000 kronor bättre 
än budget beroende på ojämn periodisering av intäkter och kostnader. För 
Bygglovsavdelningen är intäkterna + 500 000 kronor bättre än budgeterat. 
Personalkostnader och allmänna kostnader är för närvarande + 100 000 
kronor lägre än budgeterat. 
För miljöavdelningen är det momenta resultatet – 200 000 kronor sämre än 
en rak fördelad årsbudget. Prognosmässigt beräknas helårsresultatet inte 
avvika från budget. Det nu redovisade underskottet beror till största delen 
att de fast årliga tillsynsavgifterna inte har debiterats än. Miljöbalkstaxan 
har modifierats och beräknas leda till att budgeterad intäktsnivå kan 
uppnås under 2008. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna budgetuppföljningen per 2008-02-30 med helårsprognos 
enligt de bilagda handlingarna. 
 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
      DIA 2008.794 
 
 
 
 
 
§ 112 
Jämställdhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2008 
 
En arbetsgivare med fler än tio anställda ska varje år upprätta en plan för 
sitt jämställdhetsarbete (Jämställdhetslagen 13 §). Planen skall innehålla 
en översikt över de åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller 
genomföra under de kommande året. Planen skall även innehålla en 
redovisning av hur de planerade åtgärderna genomförts i den föregående 
jämställdhetsplanen. Jämställdhetslagen föreskriver att jämlikhetsplanen 
skall innehålla översikt över de åtgärder som planeras genomföra inom 
områdena arbetsförhållanden, rekrytering och lönefrågor. Förutom att 
bevaka att de i lag reglerade jämställdhetsfrågorna följs och följs upp vill 
Karlskrona Kommun inrikta jämställdhetsarbetet på områdena tillväxt, 
sysselsättning, jämställdhetsperspektivet i verksamheten och makten.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsplats. Det är 
därför viktigt att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, 
anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. 
Syftet med samhällsbyggnadsförvaltningens jämställdhetsplan är att 
underlätta ett målinriktat arbete och på ett tydligt sätt framhålla 
samhällsbyggnadsförvaltningens förhållningssätt inom området.   
 
Ansvarig för verkställigheten av jämställdhetsprogrammet är 
förvaltningschefen. Vid varje förvaltning eller bolag skall 
förvaltningschefen utse ett jämställdhetsombud. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antar den föreslagna jämställdhetsplanen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2008. 
_____ 
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§ 113 
Hantering av livsmedelstaxan 2008 
 
Utgår. 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen      DIA 2008.230 

 
 
 
 
 
§ 114 
Inriktning på tillsyns/kontrollarbetet för miljö- djurskydds-, och 
matsäkerhetsarbetet under 2008 
 
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 11,25 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 verksamheten i stort sett bedrivas 
i önskvärd omfattning. Två miljöinspektörer är tjänstlediga under året och 
vikariaten är ännu inte tillsatta. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tillsyns/kontrollplan för 
miljö- djurskydds-, och matsäkerhetsarbetet under 2008 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
§ 115 
Pågående planer 
 
Handlingar: Förteckning över pågående planer enligt bilaga 
 
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ta informationen till protokollet. 
_____ 
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Tekniska förvaltningen 
Länsstyrelsen        MMM 2008.311 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
§ 116 
Förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för 
kommunala grundvattentäkter i Fågelmara 
 
Karlskrona kommun, Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen har 
inkommit till Länsstyrelsen i Blekinge län med förslag till skyddsområde 
med tillhörande skyddsföreskrifter för grundvattentäkt för Fågelmara. 
Samtidigt begär Karlskrona kommun att gällande skyddsområde upphävs. 
Vattenförsörjningen i Fågelmara baseras på grundvatten från fem 
bergborrade brunnar belägna på olika fastigheter. Det finns även två 
reservbrunnar. Brunnarna är dels lokaliserade i ett område sydväst om 
Fågelmara samhälle dels i ett område öster om samhället. Eftersom 
råvattenkapaciteten är relativt knapp har två nya bergbrunnar borrats. 
Dessa brunnar skulle enligt ansökan tas i drift under 2006. Dessa brunnar 
är belägna i ett område öster om Fågelmara samhälle. Förslaget till 
skyddsområde omfattar även dessa brunnar. För närvarande finns ett 
skyddsområde med föreskrifter fastställt 1974-10-28. Skyddsområdet och 
föreskrifterna bedöms idag inte vara tillräckligt för skyddet av 
vattentäkten. Miljö- och byggnadsnämnden har följande synpunkter på 
föreslagna skyddsföreskrifter för grundvattentäkt för Fågelmara: 
 
3.1 Produktval 
Förbud  
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.  
 
3.3 Stationära motorer m.m. 
Placering och utrustning 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är bättre att skriva ut vad som 
gäller än att hänvisa till avsnitt 3.1.2 (finns dessutom inget avsnitt som 
heter så). 
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Forts § 116    MMM 2008.311 
 
5.1 Avloppsanläggningar 
Anmälningsplikt 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det bör stå med att vattentäktens 
huvudman ges rätt att jämte den kommunala tillsynsmyndigheten besiktiga 
anläggningar inom skyddsområdet. 
 
8. Energianläggningar 
Förbud 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är bättre med tillståndsplikt för 
anläggning för utvinning av värme- eller kyla i mark, berggrund eller 
ytvatten än ett förbud. Eftersom det dessutom är tillståndsplikt och inte 
förbud i de fastställda skyddsföreskrifterna för Jämjö vattentäkt är det 
viktigt att samma sak gäller för Fågelmara vattentäkt. 
 
Anmälningsplikt 
Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att luft/luft och luft/vatten 
anläggningar behöver anmälas. Även här är det viktigt att samma sak 
gäller för Fågelmara vattentäkt som för Jämjö vattentäkt. Nämligen att de 
befintliga anläggningar för utvinning av värme- eller kyla i mark, 
berggrund eller ytvatten som inte har beviljats tillstånd eller anmälts ska 
anmäla detta.  
 
10. Samråd inför anmälan 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det i det tredje stycket behöver 
förtydligas att en anmälan ska lämnas till tillsynsmyndigheten sex veckor 
innan en åtgärd vidtas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att antaga samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande så som sitt eget och 
lämna det vidare till länsstyrelsen som svar på remissen. 
_____ 
 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-04-10 12 av 47  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 

 
 
 
 
 
 
 

§ 117 
Beslut fattade av arbetsutskottet 

  
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  

  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

  
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 118 
Beslut fattade av tjänstemän 

  
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  

  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

  
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 119 MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2008-04-10  
 

 
1. Kommunfullmäktige, beslut 2008-02-28 § 10 Kompetensutvecklingspolicy. 

 
2. Kommunfullmäktige; Beslut 2008-02-28. Förslag till Karlskrona Kommuns 

beredskapsplan för pandemisk influensa. 
 

3. Barn- och ungdomsnämnden, beslut 2008-02-27. Backaboskolan 
 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-18. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens delegationsbeslut angående begränsning av vedeldning på 
fastigheten Hässlegården 1:13 i Karlskrona kommun.  

 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-21. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt miljöbalken fastigheten i 
Karlskrona kommun. 

 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-20. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för sjöbod/redskapsbod på fastigheten 
Sturkö-Ryd i Karlskrona kommun. 

 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-19. Ansökan om 

strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus på fastigheten Mjövik 3:38 
i Karlskrona kommun. 

 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-18. Ansökan om 

strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastigheten Tjurkö 2:53 i 
Karlskrona kommun. 

 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-03-03. Beslut om godkännande av 

slutrapport för det lokala naturvårdsprojekt ”Strövstigar i skärgården – delprojekt 
Stenshamn- Utlängan”. 

 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-03-03. Beslut om godkännande av 

slutrapport för det lokala naturvårdsprojekt ”Strövstigar i skärgården – delprojekt 
Marbäcken, Utlängan” 

  
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-20. Återkallelse av tillstånd enligt 

miljöbalken 
 

12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-01-05. Förändring av Vattenborgen, 
byggnadsminne nr 9 på fastigheten Sjöstjerna 3 och 4, Karlskrona kommun. 
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13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-02-29. Intermistiskt förbud att ändra 

eller riva magasinsbyggnaderna på fastigheten Gulin 1 i Karlskrona kommun. 
 

14. Länsrätten i Blekinge län, dom 2008-03-13. Bostadsanpassningsbidrag enligt 
lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

 
15. Länsrätten i Blekinge län, dom 2008-03-13. Avstyckning från fastigheten 

Grönadal 14:20 i Karlskrona kommun enl fastighetsbildningslagen.  
 

16. Växjö tingsrätt, dom 2008-03-11. Utdömande av vite. 
 

17. Länsrätten i Blekinge län, dom 2008-03-10. Bygglov enl plan- och bygglagen. 
 

18. Nacka tingsrätt, dom 2008-03-14. Ansökan om dispens från förbud mot 
dumpning av avfall. 

 
19. Regeringsrätten, beslut, 2008-03-04. Fråga om prövningstillstånd ang 

förhandsbesked enl plan- och bygglagen. 
 

20. Energimarknadsinspektionen, beslut 2008-02-20. Ansökan om förlängning av 
giltighetstid för nätkoncession för område. 

 
  _____ 
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Sökande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen     PLAN 2008.2189 

 
 
 
 
 
§ 120 
Detaljplan för Västra Rödeby 3:1 (Bubbetorp), Karlskrona kommun 
Blekinge län 
 
Program för Västra Rödeby 3:1 m fl har varit föremål för programsamråd. 
Under programsamrådstiden, som omfattat tiden 4 januari 2008 till den 1 
februari 2008, har samrådshandlingarna varit tillgängliga på Karlskrona 
Kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsbiblioteket, Rödeby 
bibliotek samt på Karlskrona Kommuns webbplats. Samrådet har 
annonserats i lokalpressen fredagen den 4 januari 2008. Ett samrådsmöte 
har hållits den 10 januari 2008 i Rödebyskolan. 
Planförslaget syftar till att pröva möjligheterna att uppföra anläggning för 
energiproduktion på Västra Rödeby 3:1. Planförslaget syftar även till att 
utreda möjligheterna för att på en del av fastigheterna uppföra 
vindkraftverk. I programskedet togs en behovsbedömning och avgränsning 
av miljökonsekvensbedömning fram, som bedömde att en 
miljökonsekvensbedömning skulle upprättas under detaljplanearbetet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att detaljplanen för del av Rödeby 3:1 (Bubbetorp), Karlskrona kommun 
blir föremål för samråd 
 
att uttala att detaljplanen bedöms innebära en sådan betydande 
miljöpåverkan som enligt miljöbalkens 6 kapitel kräver att särskild 
miljöbedömning måste göras. 
_____ 
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Sökande 
Akten         PLAN 2008.104 

 
 
 
 
§ 121 
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Torskors södra industriområde 
stadsträdgården, Karlskrona kommun Blekinge län 
 
En begäran om ny detaljplan för rubricerat område har inkommit från 
kommunledningsförvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen. 
Syftet är att möjliggöra ett nytt område för handel inom den så kallade 
stadsträdgården. Området är beläget utmed Österleden, vid 
cirkulationsplatsen i Vedeby. Området omfattas av detaljplan som anger 
att området skall användas för handelsträdgårdsändamål. Fastigheten 
innehåller idag Karlskrona Kommuns växtodling. I översiktsplanen anges 
området som utvecklingsområde för verksamheter. Att ta det aktuella 
området i anspråk för handelsändamål bedöms preliminärt kunna vara en 
naturlig komplettering av Torskors verksamhetsområde. Befintlig 
verksamhet flyttas till Oskarsvärn. 
Planärendet bedöms kunna drivas med normalt planförfarande utan 
program då det är förenligt med översiktsplanen och någon betydande 
miljöpåverkan bedöms inte kunna förväntas. Området har nämnts som 
lämpligt plats för lokalisering av ny brandstation. 
 
Yrkanden 
Förvaltningens förslag till beslut är planuppdrag. 
Magnus Johansson (s) m fl yrkar på avslag på begäran om planuppdrag 
eftersom man bör avvakta ett beslut som anger var en framtida 
brandstationen skall lokaliseras. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att 
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
Votering begärs och skall verkställas. Följande voteringsproposition 
fastställes. Den som anser att ärendet skall avgöras enligt förvaltningens 
förslag röstar ja och den som anser att ärendet skall avgöras enligt Magnus 
Johanssons yrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Marcel Abedini (mp), Henrik Larsen (m), Margareta 
Rodin (fp), Magnus Larsson (c), Jan Spjuth (kd) och Per Björklund (sd) 
och Carl- Göran Svensson (m) 
Röstar nej gör: Magnus Johansson (s), Eva Öhman (s), Magnus 
Lindoffsson (s), Katarina Möller (s), Michael Ryge (s) och  
Ulla Ohlsson (s). 
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Forts § 121    PLAN 2008.104 
 
Med 7 ja röster mot 6 nej röster beslutar nämnden enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för del av Karlskrona 6:24, 
 
att planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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         BYGG 2007.2790 
 
 
 
 
 
 
 
§ 122 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 
1:40, skifte 2. 
 
Utgår! 
_____ 
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Sökande 
Akten         BYGG 2007.3328 
Fastighetsägare Aspö 5:262 
Fastighetsägare Aspö 5:222 
Fastighetsägare Aspö 5:279 
Fastighetsägare Aspö 5:231 
Fastighetsägare Aspö 5:42 m fl 

 
§ 123 
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 st enbostadshus på fastigheten 
Aspö 5:38 och 5:165 
 
Handlingar: Ansökan, ritningar 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen gäller. I plan- och bygglagens kapitel 2 sägs att markområden 
ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Detta 
innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är 
av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt 
plan- och bygglagens kapitel 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är 
lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena 
på platsen. Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den 
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna 
intressen. Infart kan anordnas, vilket i första hand bör ske från befintlig 
väg. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. Förslaget gäller 
att stycka av fyra tomter på cirka 1 500 kvadratmeter vardera, vilket får 
anses vara en lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet 
att yttra sig över ansökan. Skrivelser har inkommit från fem av 
grannfastigheterna. Bland annat framförs synpunkter på antalet tomter, 
husens storlek, placering och utformning samt gemensamhetsytan. 
Sökanden har inkommit med ett bemötande av granneskrivelserna. Husens 
storlek, placering och utformning avgörs i samband med bygglovansökan, 
då grannarna åter kommer att få möjlighet att yttra sig. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av fyra enbostadshus 
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 grannarna ska ges möjlighet att yttra sig i samband med 
bygglovansökan, 
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Forts § 123    BYGG 2007.3328 
 
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        BYGG 2007.3907 
Akten 

 
§ 124 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Augerums-Björsmåla 1:6 
 
Handlingar: Ansökan (2007-12-06), kartor 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen gäller. I plan- och bygglagens kapitel 2 sägs att markområden 
ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Detta 
innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är 
av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. 
Enligt plan- och bygglagens kaptel 3 ska byggnader placeras på ett sätt 
som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och natur- och 
kulturvärdena på platsen. Platsen ligger i närheten av en 
lantbruksanläggning med en naturskön omgivning. Själva byggnadsplatsen 
ligger i direkt anslutning till befintlig väg, på en platå omgiven av 
ängsmark. Den har goda naturliga förutsättningar för bebyggelse, och 
bedöms inte inrymma några särskilda allmänna intressen. Infart kan 
anordnas från befintlig väg, och miljöavdelningen har bedömt att enskild 
avloppsanläggning går att anordna då platsen inte ligger inom ett förtätat 
bebyggelseområde. Marken får anses vara lämplig för att bebyggas med ett 
enbostadshus. Inga grannar är berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar 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 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 
 
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     Försvarsmakten    
Akten      Tele 2    BYGG 2006.5304 
Fastighetsägare Björstorp 4:1   TeliaSonera    
Fastighetsägare Berntorp 1:8   Telenor    
Boende fastigheten Ramdala 13:1  Teracom 
Fastighetsägare Ramdala 6:15   Luftfartstyrelsen 
Fastighetsägare Berntorp 1:1 m fl   Vägverket 
Fastighetsägare Torstäva 14:8 
 

 
§ 125 
Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Berntorp 4:1 
 
Handlingar: Ansökan, kartor, ritning 
Ansökan gäller bygglov för byggande av ett vindkraftverk, placerad en 
knapp kilometer väster om Ramdala på fastigheten Berntorp 4:1. 
Vindkraftverket är trebladiga med max 100 meter navhöjd, en 
rotordiameter på max 85 meter och totalhöjden ca 140 meter. Verket har 
en effekt av 3 MW. Intill verket kommer en transformatorstation att 
placeras. Kungörelse om ansökan har varit införd i lokalpressen, och 
sökanden har hållit ett samrådsmöte dit allmänheten varit inbjuden. Det 
har inkommit skrivelser med negativa synpunkter på ansökan. Sökanden 
har inkommit med ett bemötande av skrivelserna. Vindkraftverket föreslås 
placerade i ett helt öppet, plant jordbruks- landskap, och de annonserar sig 
vida omkring. De kommer att bli ett dominerande inslag i utblickarna från 
ett stort antal bostads- fastigheter i Ramdala tätort, liksom från annan 
sammanhållen bebyggelse i omgivningen. Många bostäder kommer att få 
sitt visuella närområde starkt påverkat. Då man nalkas österifrån på E 22 
är den medeltida kyrkan i Ramdala idag ett synnerligen karaktäristiskt 
landmärke, som på långt håll fångar uppmärksamheten. Det kan 
ifrågasättas om kravet på respektavstånd till kyrkan och kyrkogården 
uppfylls med tanke på det öppna landskapet. Det ska nämnas att Vägverket 
nyligen utarbetat en förstudie för ny dragning av E 22 delen Lösen-Jämjö, 
daterad 2008-01-22. Vindkraftverket blir beläget inom utredningsområdet i 
förstudien. Innan förstudieskedet är genomfört bör inga åtgärder tillåtas 
som kan påverka möjligheterna för ny dragning av E 22 negativt. Den 
kommuntäckande översiktsplanen behandlar inte vindkraftetablering på 
land. Inte heller finns något annat kommunalt policydokument för 
lokalisering av vindkraft. Detta innebär att stöd idag saknas för att bedöma 
lokaliseringens lämplighet ur ett övergripande kommunalt 
planeringsperspektiv.  
 
Yrkanden 
Förvaltningens förslag är avslag med hänvisning till att kravet på 
detaljplaneläggning enligt plan- och bygglagens 5 kapitel. 
Magnus Johansson (s), Magnus Larsson (c) och Marcel Abedini (mp) 
yrkar avslag på ansökan om vindkraftverk på fastigheten med hänvisning 
till att man skall avvakta vägutredningen för den framtida dragningen av  
E 22 genom området är klart 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-04-10 24 av 47  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 

Forts § 125    BYGG 2006.5304 
 
Per Björklund (sd) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Johanssons (s), Magnus 
Larssons (c) och Marcel Abedinis (mp) yrkande mot Per Björklunds (sd) 
yrkande och finner att besluta enligt Magnus Johansson (s), Magnus 
Larsson (c) och Marcel Abedini (mp) yrkande. 
 
Reservationer 
Per Björklund (sd) reservera sig till förmån för eget yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att avslå ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftverk på 
fastigheten Berntorp 4:1 i avvaktan på att vägutredningen för den framtida 
dragningen av E 22 genom området är klart. 
 
 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
Carl- Göran Svensson (m) anmäler jäv och deltar ej i beslut och ej i 
beredning av ärendet. 
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Sökande 
Akten         BYGG 2007.3955 

 
 
 
 
 
§ 126 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Bränteknuva 8:8 
 
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2007-12-13) 
Ansökan gäller uppförande av ett cirka 70-120 kvadratmeter stort 
enbostadshus på fastigheten Bränteknuva 8:8. Från fastigheten skall en ny 
tomt avstyckas vilken kommer att få en yta av cirka 7 000 kvadratmeter. 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen  gäller. I plan- och bygglagens 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 plan- och 
bygglagen 3 kapitel ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl. 
a. med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på 
platsen. Platsen ligger ute i ett orört sammanhängande skogsområde, vilket 
ansluter till betesmark som idag betas av hästar. Den är belägen i en 
svacka som ligger lägre än vägen och bebyggelsen i nordost. Det nya 
bostadshuset kommer att ligga cirka 175 meter från vägen och ligger inte i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Bebyggelsemönstret i trakten är sådant 
att bebyggelsen ligger i anslutning till vägar. Den nya fastigheten skulle på 
ett markant sätt bryta mot detta bebyggelsemönster. Platsen inne i ett 
skogsområde kan inte anses vara en naturlig plats för byggnation. En 
exploatering på platsen skulle medföra ingrepp som skulle få en negativ 
påverkan på naturvärdena och landskapsbilden. Ny bebyggelse kan 
eventuellt tillkomma inom området men det bör i så fall ske i anslutning 
till vägar och befintlig bebyggelse. 
 
Yrkande 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är negativt 
förhandsbesked. 
Michael Ryge (s), Carl- Göran Svensson (m) och Per Björklund (sd) yrkar 
på positivt förhandsbesked. 
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Forts § 126    BYGG 2007.3955 
 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Michael 
Ryges (s), Carl- Göran Svensson (m)  och Per Björklunds (sd) yrkande och 
finner att miljö- och  
 
byggnadsnämnden beslutar enligt Michael Ryges (s), Carl-Göran 
Svenssons (m) och Per Björklunds (sd) yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till 
den föreslagna platsen med villkor, 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt 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 
 
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 2007.451 
Blekinge museum 
Länsstyrelsen 

 
 
§ 127 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten  
Bussevik 1:5 
 
Handlingar: Ansökan (2007-02-02), situationsplan (2007-06-15), 
yttrande/revidering från sökanden (2008-03-18) 
Ansökan gäller uppförande av ett fritidshus på fastigheten Bussevik 1:5. 
Fastigheten Bussevik 1:22 avstyckades 1962 från Bussevik 1:5. 
Fastigheten upptas till stor del av en fornlämning i form av en stensättning. 
Ansökan om byggnadslov för fritidshus gjordes 1981 vilket avslogs av 
Byggnadsnämnden 1982-05-19, § 458. Sökanden vill därför att en ny 
avstyckning görs från Bussevik 1:5 bredvid Bussevik 1:22, för att 
möjliggöra byggandet av ett fritidshus. Platsen ligger inom område där de 
generella reglerna i plan- och bygglagen gäller. I plan- och bygglagens 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 plan- och 
bygglagens 3 kapitel ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt  
bl. a. med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på 
platsen. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken 3 och 4 
kapitel. Enligt miljöbalken 3 kapitel 6 § skall mark- och vattenområden 
samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund 
av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, 
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- 
eller kulturmiljön. Vidare sägs att områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot sådana 
åtgärder. Den del av fastigheten som avses avstyckas ligger helt inom 
område där strandskyddsbestämmelser enligt MB 7 kap 16 § gäller. 
Platsen ligger inom område som är av riksintresse för friluftslivet enligt 
miljöbalkens 3 kapitel 6 §, inom riksintresse för kustzonen enligt 
miljöbalkens 4 kapitel 1 § samt inom riksintresse för totalförsvaret enligt 
miljöbalkens 3 kapitel 9 §. 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 
kapitel 4 §. Den tilltänkta byggnationen kan inte ses som en komplettering 
till en befintlig bebyggelsegrupp. 
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I Blekinges naturvårdsplan är platsen klassificerad som klass I dvs. område 
med mycket stora naturvärden med få motsvarigheter i landet. Området är 
intressant ur följande aspekter: botanik, friluftsliv, landskapsbild, zoologi 
samt kultur- och odlingslandskap. Platsen utgörs av en öppen gräsmatta 
med en mindre bäck i den östra delen. Platsen är allemansrättsligt 
tillgänglig och i den östra delen finns en promenadstig som fortsätter ned 
mot havet. En byggnation på platsen kan få en negativ inverkan på 
allmänhetens tillgång till området. Blekinge museum har getts möjlighet 
att yttra sig över ansökan på grund av den fornlämning som finns på 
Bussevik 1:22. Yttrande inkom 2007-11-27 där de skriver att strax väster 
om den föreslagna fastighetsgränsen finns en registrerad förhistorisk 
gravanläggning. Den aktuella fornlämningen är en rund stensättning som 
är 12 meter i diameter. Stensättningen ingår i ett stråk av förhistoriska 
gravar anlagda i utpräglade utsiktslägen utmed den höga strandplatån. Som 
synliga årsringar ger fornlämningarna landskapet en viktig historisk 
dimension. Vid en bedömning av anspråk på förändrat markutnyttjande är 
det därför väsentligt att inte se de enskilda lämningarna som solitärer utan 
som delar i ett större historiskt sammanhang. Enligt länsmuseets 
bedömning innebär den föreslagna avstyckningen ett intrång i 
fornlämningens skyddsområde varför ärendet bör prövas enligt lagen om 
kulturminnen. Med hänvisning till det ovan anförda anser länsmuseet att 
ansökan i sin nuvarande form inte bör tillstyrkas.  
Länsstyrelsen i Blekinge län har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Yttrande inkom 2007-12-04 där Länsstyrelsen påpekar att platsen berörs 
av flera riksintressen men att riksintresset för totalförsvaret och friluftslivet 
inte bedöms påverkas väsentligt av den föreslagna byggnationen. De 
påpekar att enligt riksintresset för kustzonen får fritidshusbebyggelse 
endast komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. 
Med komplettering menas enligt förarbetena (prop. 1985/86:3) tex. 
tillskott som innebär en naturlig avrundning av ett befintligt 
bebyggelseområde. Den föreslagna tomten utgör enligt Länsstyrelsens 
mening inte en sådan komplettering som tillåts. Länsstyrelsen skriver 
också att tomtplatsen ligger inom strandskyddat område. För att 
Länsstyrelsen ska kunna bevilja strandskyddsdispens måste sökanden 
redovisa särskilda skäl till exploateringen. Länsstyrelsen kan i nuläget inte 
se att det finns några särskilda skäl för dispens på den berörda platsen. 
Länsstyrelsen skriver också att det på Bussevik 1:22 finns en registrerad 
fornlämning och att för byggande inom fornlämningsområde skall tillstånd 
sökas enligt 2 kap 2 § Kulturminneslagen. Sammantaget anser 
Länsstyrelsen att föreslagen lokalisering är olämplig för den föreslagna 
åtgärden. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till 
beslut. Yttrande inkom 2008-03-18 där sökanden föreslår en ny placering 
av tomten cirka 20 meter sydväst om den tidigare sökta avstyckningen. 
Den nya placeringen av fastigheten påverkar inte förslaget till beslut. Den  



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-04-10 29 av 47  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 

Forts § 127    BYGG 2007.451 
 
nya platsen ingår även den i strandskyddat område, riksintresse för 
friluftslivet, riksintresse för kustzonen, riksintresse för totalförsvaret samt 
är klassificerad som klass I i Blekinges naturvårdsplan. Platsen är 
allemansrättsligt tillgänglig och på tre sidor finns en promenadstig som 
fortsätter ned mot havet. En byggnation på platsen kan få en negativ 
inverkan på allmänhetens tillgång till området. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företar syn på platsen. 
_____ 
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Sökande 
Akten         BYGG 2008.135 

 
 
§ 128 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Fridlevstad 4:6 
 
Handlingar: Ansökan (2008-01-18), kartor 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen gäller. I plan- och bygglagen 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 
plan- och bygglagen kapitel 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är 
lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena 
på platsen. Platsen är belägen i utkanten av ett område med odlingsmark, i 
ett ”hörn” som ansluter till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte 
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart 
kan anordnas från befintlig väg. Miljöavdelningen har bedömt att enskild 
avloppsanläggning går att anordna, vilket ska ske genom anslutning till 
befintlig avloppsanläggning på fastigheten, vilken uppgraderas. Ett 
enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. Berörda 
grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutat 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till 
den föreslagna platsen med villkor, 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt 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 från Vägverket att anordna utfart mot väg 680 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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Länsstyrelsen 
Vägverket 
Naturvårdsverket 
Lantmäterimyndigheten 

 
 
§ 129 
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad 
av förråd på fastigheten Hålan 62:9 
 
Handlingar: Ansökan, plan- och fasadritningar (2007-12-18), 
situationsplan (2008-02-27), grannemedgivande (2008-01-07) 
Ansökan gäller nybyggnad av ett förråd på 43 kvadratmeter. Fastigheten är 
idag bebyggd med bostadshus samt ett garage. Den del av fastigheten som 
avses bebyggas ligger inom område där strandskyddsbestämmelser enligt 
miljöbalkens 7 kapitel 16 § gäller. Byggnaden är placerad 5 meter från en 
kommunal pumpstation, detta avstånd måste hållas av säkerhets- och 
underhållsskäl. Byggnaden är placerad endast 2 meter från vägen, 
grannemedgivande finns. Den tilltänkta byggnationen sker helt på en redan 
ianspråktagen bostadstomt och bedöms inte påverka  natur- eller 
kulturvärdena negativt. Vid granskning av ärendet kan konstateras att: 
Lokaliseringen är förenlig med översiktsplanen och med miljöbalkens 3:e 
och 4:e kapitel. Den aktuella fastigheten utgörs i sin helhet av redan 
ianspråktagen mark och byggnaden utgör en komplementbyggnad i nära 
anslutning till huvudbyggnaden, vilket är särkskilda skäl för att medge 
strandskyddsdispens. Förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
försämras inte. Livsbetingelserna för djur- och växtlivet påverkas inte. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken samt beviljar 
bygglov för uppförande av förråd med villkor, 
 
att som tomt får den avstyckade fastigheten tas i anspråk, 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas 
och då det avslutas, 
 
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen. 
 
_____ 
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         BYGG 2007.3129 
Hasslö 1:69 
Hasslö 1:33 

 
 
§ 130 
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 enbostadshus på fastigheten  
Hasslö 1:199 
 
Handlingar: Ansökan, beskrivning, kartor (2007-09-14) 
Ansökan gäller uppförande av tre enbostadshus på fastigheten  
Hasslö 1:199. På skifte 1 som har en area på ca 4700 kvm finns idag ett  
äldre bostadshus. På det här skiftet gäller ansökan att antingen stycka av för 
två nya bostadshus enligt alternativ 1 eller att stycka av för ett nytt hus enligt 
alternativ 2. Skifte 2 som ligger på andra sidan Fiskaregårdsvägen har en area 
på ca 1700 kvm. På skifte 2 finns delar av ett förfallet torp i den norra delen. 
På skiftet står även en busskur tillhörande Länstrafiken. 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. Miljö- och 
byggnadsnämnden lämnade 2006-11-08 ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett fritidshus på den västra delen av skifte 1. Den del (den 
västra) av skifte 1 som avses bebyggas utgörs av snårig naturmark. Platsen är 
igenvuxen och upplevs inte som privatiserad. Den saknar särskilda 
naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig 
väg. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet för VA, men anslutning 
kan göras till det kommunala VA-nätet som ligger ca 75-100 meter norr om 
fastigheten. Tekniska förvaltningen bygger inte ut några ledningar till 
fastigheten utan fastighetsägaren får själv bekosta utbyggnaden. 
Ledningsnätet är utbyggt med tryckavloppsledningar så en egen 
villapumpstation krävs. Om två tomter skapas enligt alternativ 1 blir tomterna 
endast ca 24 meter breda. Tomtbredden kan inte anses vara tillräcklig för en 
ändamålsenlig byggnation av ett enbostadshus med eventuella 
komplementbyggnader tex. garage. En byggnation med ett hus enligt 
alternativ 2 anses däremot vara lämpligt eftersom den nya tomten då får en 
bredd på ca 47 meter. Fastigheten Hasslö 1:199 har idag en gemensam 
vattenbrunn och en gemensam avloppsanläggning med fastigheten Hasslö 
1:69. Till avloppsanläggningen finns ett nyttjanderättsavtal från 1976 
(akt nr 7807) och ett servitut från 2006 (ärendenummer K06148). 
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Anläggningen ligger dels på fastigheten 1:119 och dels på 1:33.  
Den infartsväg som sökanden har redovisat för att nå den nya tomten på skifte 
1 går på den plats där avloppsanläggningen ligger. I samband med ny 
byggnation på den västra delen av skifte 1 vore det önskvärt att det befintliga 
bostadshuset på 1:199, det befintliga bostadshuset på 1:69 och det nya 
bostadshuset kopplade in sig på det kommunala VA-nätet. I så fall kan den 
gamla avloppsanläggningen tas ur drift och infart till den nya tomten kan ske i 
den norra delen av tomten. Om inte de befintliga bostadshusen på 1:199 och 
1:69 kopplas in på det kommunala nätet måste infart till den nya tomten ske 
på fastighetens södra del istället. Skifte 2 utgörs av snårig naturmark samt 
delar av ett förfallet torp samt en busskur. Skiftet har en längd på 95 meter 
och en bredd som varierar mellan ca 13-25 meter. Fiskaregårdsvägen går på 
fastigheten vilket gör att den delen av fastigheten som inte utgörs av väg 
endast är 10-20 meter bred. Tomtbredden kan inte anses vara tillräcklig för en 
ändamålsenlig byggnation. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig 
över ansökan, svarstiden gick ut 2007-11-30.  Fastighetsägaren till Hasslö 
1:33 inkom med yttrande 2007-11-30. Han påpekar att om Hasslö 1:199 och 
1:69 ansluter sig till det kommunala avloppet är det önskvärt att det servitut 
som belastar 1:33 upphör att gälla. Fastighetsägarna till Hasslö 1:69 inkom 
med ett yttrande 2007-11-26. De motsätter sig den planerade tomtindelningen 
och flera nya byggnader på 1:199. Detta eftersom 1:69 har gemensam borrad 
vattenbrunn och gemensam avloppsanläggning med 1:199. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar negativt förhandsbesked för lokalisering av två 
enbostadshus på skifte 1 enligt alternativ 1 samt 1 enbostadshus på skifte 2 
med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2 om att markområden ska 
användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade. Miljö- och 
byggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av 1 
enbostadshus på skifte 1 enligt alternativ 2 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, ledningsdragning skall 
bekostas av fastighetsägaren, 
 
att om infart skall ske i den norra delen av fastigheten måste fastigheterna 
Hasslö 1:199 och 1:69 anslutas till kommunalt VA-nät och befintlig 
avloppsanläggning tas ur bruk, 
 
att om fastigheterna Hasslö 1:199 och 1:69 inte ansluts till det kommunala 
VA-nätet skall infart till den nya tomten ske i den södra delen av fastigheten, 
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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 2007.3273 
Fastighetsägare Lyckeby 4:29 

 
 
 
§ 131 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage på 
fastigheten Lyckeby 4:85 
 
Handlingar: Ansökan (2007-09-26), ritningar 
 
Ansökan gäller ett garage som enligt förslaget placeras 1 m från gränsen till 
grannfastigheten. Ägaren till denna har inte velat lämna ett 
grannemedgivande, varför Samhällsbyggnadsförvaltningen har gett grannen 
möjlighet att yttra sig över ansökan. Grannen har inkommit med en skrivelse 
där han meddelar att han inte medger att garaget placeras närmare 
fastighetsgränsen än 4.5 m. Som skäl anges bland annat att planer 
finns på att stycka av tomter i anslutning till sökandens fastighet. Någon 
ansökan om detta finns inte hos miljö- och byggnadsnämnden. 
Granneskrivelsen i övrigt innehåller inte några sakskäl. 
Vid besök på platsen kunde konstateras att angränsande område idag utgörs 
av snårig och svårtillgänglig naturmark. Den bedömningen får göras, att det 
föreslagna garaget inte kommer att utgöra någon betydande olägenhet för 
omgivningen sådan den ser ut idag. Inte heller en eventuell framtida 
exploatering av grannfastigheten skulle nämnvärt försvåras av garagets 
placering. 
 
Yrkande 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är bygglov. 
Magnus Lindoffsson (s) yrkar på återmiss för att utreda om det finns 
möjlighet att finna en annan placering på garaget. 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller 
återremitteras enligt Magnus Lindoffssons (s) yrkande och finner att ärendet 
skall återremitteras. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnde 
 
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för att utreda om 
det finns möjlighet att finna en annan placering av garaget. 
 
Magnus Johansson (s) anmäler jäv och deltar ej i beslut och ej i beredning av 
ärendet. 
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Akten         BYGG 2008.325 

 
 
 
 
 
§ 132 
Bygglov och bygganmälan för uppsättande av kiosk på fastigheten 
Sanda 1:37 
 
Handlingar: Ansökan (2008-02-01), ritningar 
 
Ansökan gäller att få sätta upp en kiosk på hamnpiren i Sanda. Detta är en ny 
markanvändning utanför detaljplanelagt område, varför en 
lokaliseringsprövning måste göras av miljö- och byggnadsnämnden. 
Förslaget kan inte anses strida mot några allmänna intressen, utan innebär 
snarare att platsen görs mer attraktiv för allmänheten. Den föreslagna 
kiosken får bedömas bli ett lämpligt inslag på platsen. 
Inga grannar har ansetts vara berörda. 
Platsen ligger inom område som omfattas av strandskydds bestämmelser 
enligt 7 kapitlet i miljöbalken. Denna fråga behandlas av länsstyrelsen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov med följande föreskrifter, 
 
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket 
ska ombesörjas av sökanden, 
 
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 beslut om lov. 
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Sökande 
Akten         BYGG 2008.261 
Fastighetsägare St Hammar 2:30 
Fastighetsägare St Hammar 2:24 och 2:28  

 
§ 133 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Stora 
Hammar 2:16, tomt B 
 
Handlingar: Ansökan (2008-01-23), karta 
Fastigheten Stora Hammar 2:16 är bebyggd med två bostadshus, ett i den 
norra delen och ett i den södra. För dessa två hus kan avstyckningar göras 
utan ny lokaliseringsprövning. Den obebyggda marken däremellan önskas 
avstyckad i två tomter för nybyggnation av fritidshus. 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 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 huvudsakligen av vildvuxen ängsmark, men även delvis av tät 
och slyig skogsvegetation, och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna 
intressen. Gemensam tillfart till de fyra avstyckningarna kan anordnas från  
befintlig väg. Miljöavdelningen har lämnat tillståndsbevis för enskild 
avloppsanläggning, som är gemensam för de fyra avstyckningarna. Ett 
fritidshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar 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 tillstånd från väghållaren 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 2008.176 
Fastighetsägare St Hammar 2:30 
Fastighetsägare St Hammar 2:24 och 2:28 

 
§ 134 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten STORA 
Hammar 2:16, tomt C 
 
Handlingar: Ansökan (2008-01-23), karta 
Fastigheten Stora Hammar 2:16 är bebyggd med två bostadshus, ett i den 
norra delen och ett i den södra. För dessa två hus kan avstyckningar göras 
utan ny lokaliseringsprövning. Den obebyggda marken däremellan önskas 
avstyckad i två tomter för nybyggnation av fritidshus. Denna ansökan gäller 
den södra delen, tomt C. 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. Marken utgörs huvudsakligen av tät och slyig trädvegetation, och 
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några 
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Gemensam tillfart till 
de fyra avstyckningarna kan anordnas från befintlig väg. Miljöavdelningen 
har lämnat tillståndsbevis för enskild avloppsanläggning, som är gemensam 
för de fyra avstyckningarna. 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 lämnar 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 tillstånd från väghållaren 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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§ 135 
Förhandsbesked för 4 enbostadshus med mindre djurhållning på 
fastigheten Senoren 33:1 
 
Utgår 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-04-10 40 av 47  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 

Sökande     Försvarsmakten    
Akten      Tele 2    BYGG 2006.5303 
Fastighetsägare Björstorp 4:1   TeliaSonera    
Fastighetsägare Berntorp 1:8   Telenor    
Boende fastigheten Ramdala 13:1  Teracom 
Fastighetsägare Ramdala 6:15   Luftfartstyrelsen 
Fastighetsägare Berntorp 1:1 m fl   Vägverket 
Fastighetsägare Torstäva 14:8 
 

 
 
 
 
 
§ 125 
Bygglov för vindkraftverk på fastigheten Ramdal 33:1 
 
Handlingar: Ansökan, kartor, ritning 
Ansökan gäller bygglov för byggande av ett vindkraftverk, placerad en 
knapp kilometer väster om Ramdala på fastigheten Berntorp 4:1. 
Vindkraftverket är trebladiga med max 100 m navhöjd, en rotordiameter 
på max 85 m och totalhöjden ca 140 m. Verket har en effekt av 3 MW. 
Intill verket kommer en transformatorstation att placeras. Kungörelse om 
ansökan har varit införd i lokalpressen, och sökanden har hållit ett 
samrådsmöte dit allmänheten varit inbjuden. Det har inkommit skrivelser 
med negativa synpunkter på ansökan. Sökanden har inkommit med ett 
bemötande av skrivelserna. Vindkraftverket föreslås placerade i ett helt 
öppet, plant jordbruks- landskap, och de annonserar sig vida omkring. De 
kommer att bli ett dominerande inslag i utblickarna från ett stort antal 
bostads- fastigheter i Ramdala tätort, liksom från annan sammanhållen 
bebyggelse i omgivningen. Många bostäder kommer att få sitt visuella 
närområde starkt påverkat. Då man nalkas österifrån på E22 är den 
medeltida kyrkan i Ramdala idag ett synnerligen karaktäristiskt landmärke, 
som på långt håll fångar uppmärksamheten. Det kan ifrågasättas om kravet 
på respektavstånd till kyrkan och kyrkogården uppfylls med tanke på det 
öppna landskapet. Det ska nämnas att Vägverket nyligen utarbetat en 
förstudie för ny dragning av E 22 delen Lösen-Jämjö, daterad 2008-01-22. 
Vindkraftverket blir beläget inom utredningsområdet i förstudien. Innan 
förstudieskedet är genomfört bör inga åtgärder tillåtas som kan påverka 
möjligheterna för ny dragning av E 22 negativt. Den kommuntäckande 
översiktsplanen behandlar inte vindkraftetablering på land. Inte heller 
finns något annat kommunalt policydokument för lokalisering av 
vindkraft. Detta innebär att stöd idag saknas för att bedöma lokaliseringens 
lämplighet ur ett övergripande kommunalt planeringsperspektiv.  
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Forts § 125    BYGG 2006.5303 
 
 
Yrkanden 
Förvaltningens förslag är avslag med hänvisning till att kravet på 
detaljplaneläggning enligt plan- och bygglagens 5 kapitel. 
 
Magnus Johansson (s), Magnus Larsson (c) och Marcel Abedini (mp) 
yrkar avslag på ansökan om vindkraftverk på fastigheten med hänvisning 
till att man skall avvakta vägutredningen för den framtida dragningen av E 
22 genom området är klart 
Per Björklund (sd) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Magnus Johanssons (s), Magnus 
Larssons (c) och Marcel Abedinis (mp) yrkande mot Per Björklunds (sd) 
yrkande och finner att besluta enligt Magnus Johansson (s), Magnus 
Larsson (c) och Marcel Abedini (mp) yrkande. 
 
Reservationer 
Per Björklund (sd) reservera sig till förmån för eget yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att avslå ansökan om bygglov för uppförande av vindkraftverk på 
fastigheten Ramdala 33:1 i avvaktan på att vägutredningen för den 
framtida dragningen av E 22 genom området är klart.  
 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
Carl- Göran Svensson (m) anmäler jäv och deltar ej i beslut och ej i 
beredning av ärendet. 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-04-10 42 av 47  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 

Sökande 
Akten         BYGG 2007.3982 

 
§ 137 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage 
på fastigheten Söremåla 3:14 
 
Handlingar: Ansökan (2007-12-17), ritningar 
Då ansökan gäller bygglov på en tidigare obebyggd tomt utanför 
detaljplanelagt område omfattar handläggningen även 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 ängsmark, och den 
tänkta avstyckningen avgränsas naturligt med stenmurar. Marken 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 då platsen inte ligger inom ett 
förtätat bebyggelseområde. 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 beviljar bygglov med följande villkor; 
 
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 byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet 
 
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska 
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden, 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas 
och då det avslutats. 
_____ 

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         BYGG 2007.3370 

 
 
 
 
 

§ 138 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Riggen 4.  
 
Handlingar: Ansökan (2007-10-10), karta 
Fasigheten ligger på Hästö inom detaljplanelagt område. 
Ansökan gäller att få dela en bebyggd tomt och uppföra ett enbostadshus på 
den nya avstyckningen. Enligt gällande detaljplan är minsta tillåtna 
tomtstorlek 800 kvadratmeter. Den nuvarande fastighetens yta är 1333 
kvadratmeter, vilket uppdelat på två tomter blir cirka 666 kvadratmeter 
vardera. Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan 
omfattning, att den inte kan anses vara en sådan mindre avvikelse som kan 
medges av miljö- och byggnadsnämnden. 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avslår ansökan, med hänvisning till att förslaget strider mot gällande 
detaljplan. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande 
Akten         BYGG 2008.526 

 
 
 
 
§ 139 
Förhandsbesked för nybyggnad av betongstation på fastigheten  
Vedeby 2:3 
 
Handlingar: Ansökan (2008-02-26), ritningar 
Enligt gällande detaljplan är högsta tillåtna byggnadshöjd 10 meter. 
Betongstationen består bland annat av kontors-/personaldel, betongfabrik och 
materialcisterner. Cisternerna har en höjd av 17.2 meter.  
Konstruktioner som genom sin storlek och form ger samma visuella intryck 
som ett traditionellt hus anses som byggnad, trots att de  
saknar utrymmen för människor att uppehålla sig i. Material- cisternerna får 
räknas in i denna kategori. De föreslagna cisternerna strider påtagligt mot 
detaljplanens bestämmelse om högsta tillåtna byggnadshöjd, räknat i absoluta 
tal. Med hänsyn till den marginella del de upptar av byggrättsområdet kan  
emellertid den bedömningen göras, att de utgör en mindre avvikelse som är 
förenlig med planens syfte. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av en betongstation till den 
föreslagna platsen. 
____ 
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 2008.232 

 
 
 
 
 
 
§ 140 
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Vrängölund 1:1 
 
Handlingar: Ansökan och ritningar (2008-01-28), situationsplan. 
Fastigheten är belägen inom ett område som dels utgörs av en så kallad 
samlad bebyggelse, vilket innebär att inga byggnadsreglerande bestämmelser 
utöver Plan och Bygglagens gäller dels strandskydd enligt Miljöbalkens 7 
kapitel § 16.  
Vid granskningen och efter samråd med sökanden, har noterats att sökanden 
rivit ett äldre bostadshus på fastigheten och nu avser ersätta det med ett nytt 
som är beläget längre och högre från ån.  
Vidare har noterats att det på tomten längs den nordöstra tomtgränsen växer 
kraftiga träd och buskar som gör att utsikten mot ån inte kan anses berörd, då 
enl. samråd måttet till gränsen blir 4,5 meter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja, dels strandskyddsdispens, då fastigheten/tomten redan är 
ianspråktagen för bostadsändamål och allmänhetens tillgång till stranden ej 
påverkas, dels bygglov varvid föreskrives; 
 
att carporten minskas så att ett fritt mått på mer än 4,5 m fås till södra 
tomtgränsen, 
 
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att anmälan görs till samhällsbyggnadsförvaltningen innan arbetena påbörjas 
och när de 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         BYGG 2008.788 

 
 
§ 141 
Bygglov för tillbyggnad av gruppboende på fastigheten Nättraby 4:39 
Handlingar: Ansökan (2008-03-18), ritningar 
Ansökan gäller att utöka ett befintligt gruppboende på 4 lägenheter med 
ytterligare 2 lägenheter samt vissa personalutrymmen. Enligt gällande 
detaljplan får fastigheten användas för bostadsändamål och bebyggas med en 
bruttoarea på högst 400 kvadratmeter. 
Befintlig bebyggelse har en bruttoarea på sammanlagt 380 kvadratmeter, och 
ansökan gäller att få bygga till 188 kvadratmeter, alltså en sammanlagd 
bruttoarea på 568 kvadratmeter. Detta överskrider vad som är tillåtet enligt 
detaljplanen med 42 procent. Den föreslagna åtgärden strider mot gällande 
detaljplan i sådan omfattning, att den inte kan anses vara en sådan mindre 
avvikelse som kan medges av miljö- och byggnadsnämnden. 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.  
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är avslag på ansökan om 
bygglov. 
Carl- Göran Svensson (m) och Magnus Johansson (s) yrkar på bifall till 
ansökan om bygglov. 
Per Björklund (sd) yrkar på avslag på ansökan enligt samhällsbyggnads-
förvaltningens förslag. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på Carl- Göran Svenssons (m) och Magnus 
Johanssons (s) yrkande mot Per Björklunds (sd) yrkande och finner att miljö- 
och byggnadsnämnden beslutar enligt Carl- Göran Svenssons (m) och 
Magnus Johanssons (s) yrkande. 
 
Reservationer 
Per Björklund (sd) reservera sig i förmån till eget yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov 
varvid föreskrivs, 
 
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anmälan görs till samhällsbyggnadsförvaltningen innan arbetena påbörjas 
och när de 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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§ 142 
Övriga frågor 
 
Marcel Abedini (mp) tar upp frågan om det finns några konkreta planer för 
den tunnel som går under Stortorget. Enligt Hans Juhlin finns det inga 
konkreta planer men en massa tankar och idéer om hur tunneln i framtiden 
skall utnyttjas. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 10 april 2008 
 
§ 153 Informationer. 
§ 154 Begäran om yttrande från Justitieombudsmannen 
§ 155 Yttrande ang ”Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i södra Östersjöns vattendistrikt 2008-09” 
§ 156 Remissvar- ”Djurhållning och bostäder, riktlinjer” 
§ 157 Presentationsmål med utgångspunkt i handlingsprogrammet till skydd mot olyckor. Utgår 
§ 158 Budgetuppföljning mars 2008 
§ 159 Förslag till att delegations ges till förvaltningschefen på samhällsbyggnadsförvaltningen till utse 

avdelningschef för miljöavdelningen 
§ 160 Beslut fattade av arbetsutskottet. 
§ 161 Beslut fattade av tjänstemän. 
§ 162 Meddelanden. 
§ 163 Fördjupning av översiktsplan för nordvästra stadsbygden Rosenholm med omgivningar. 
§ 164 Detaljplan för Fiskhamnen 3, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 165 Detaljplan för del av Grenadjären (Blekinge Tekniska Högskola), Karlskrona kommun, Blekinge län! 
§ 166 Detaljplan för Torstäva 5:4 m fl Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 167 Detaljplan för del av Stora Vörta 1:72 Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 168 Detaljplan för del av Hemmet 23 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 169 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus på fastigheten Aspö 4:336. 
§ 170 Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus på fastigheten Bussevik 1:5. Utgår. 
§ 171 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:33. 
§ 172 Bygglov och bygganmälan för upplag på fastigheten Hasslö 2:26 
§ 173 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus på fastigheten Hasslö 1:290. 
§ 174 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage fastigheten Lyckeby 4:35. 
§ 175 Olovligt byggande, inglasat uterum fastigheten Muraren 18 
§ 176 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Svanhalla 7:7 Utgår 
§ 177 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 16:1 
§ 178 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheterna Aspö 1:30, 2:26 och 3:16 
§ 179 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage på fastigheten Lyckeby 4:85 
§ 180 Angående anmälan om magra och smutsiga djur 
§ 181 Yttrande över utredning om serviceförvaltning 
§ 182 Bygglov och bygganmälan för flytt och ny placering av flytande restaurang på fastigheten Karlskrona 2:1 
§ 183 Övriga frågor 
 _____ 

Sammanträdesprotokoll 
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden torsdagen den 8 maj  
kl 08.30—11.15 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (m)  
 2: vice ordförande  Magnus Johansson (s)  
 Ledamöter   Anna Ottosson (m) 
     Margareta Rodin (fp) 

Magnus Larsson (c)  
     Jan Spjuth (kd)  

Eva Öhman (s) 
     Michael Ryge (s)  
     Ulla Ohlsson (s)  
     Magnus Lindoffsson (s) 
 
Tjänstgörande ersättare  Henrik Larsen (m) 

Morgan Mattsson (s)  
Janne Johansson (sd)  

     Lotta Holgersson §§ 159 och 179    
   
 
Ersättare    Morgan Mattson (s) 
     Lotta Holgersson (s) 

Gert Bengtsson (s)  
     Veikko Pirkalainen (s) 
     Michael Ryge (s)  

Peter Glimvall (m)  
Henrik Larsen (m)  

     Eva Röder (fp)  
     Janne Johansson (sd) 
     
       
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 
     Kenneth Gyllensting, miljöchef 
     Jan Hammarfors, bygglovschef 
     Ola Swärd, planchef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Kerstin Johansson, planarkitekt 
Sandra Högberg, planarkitekt 
Anna Olausson, planarkitekt 
Helena Pettersson, planarkitekt 

 
Utses att justera   Michael Ryge 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 14 maj 2008 kl 0730  
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson 
 
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Michael Ryge 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen (paragraferna har justerats omedelbart) av har den 15 maj 2008 
anslagits på kommunens anslagstavla intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 153 
Informationer 
 
Personalnyckeltalen redovisades för nämnden. 
_____ 
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Justitieombudsmannen 
Revisorerna 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
§ 154 
Begäran om yttrande från Justitieombudsmannen 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har anmodats av JO att göra en utredning och 
yttra sig över en anmälan. Huvudpunkterna i anmälan är att Kattkommando 
Syds verksamhet i kommunen har nonchalerats och fortgår utan tillstånd eller 
tillsyn. Dessutom ska handlingar inte ha lämnats ut på begäran. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har alltsedan Kattkommando Syd etablerade sig 
fört en dialog med dess ordförande, angående föreningens verksamhet. 
Verksamhet går, enligt deras synsätt, ut på livräddning av katter. Deras policy är 
att alla herrelösa, förvildade, sjuka eller skadade katter skall tas om hand, ges 
erforderlig vård och därefter säljas till allmänhet via Internet. För att ta hand om 
djuren har föreningen en organisation med ett antal katthem och ett stort antal 
stödhem över hela södra Sverige och upp till Gävle. Förvaltningen har haft 
otaliga samtal och förfrågningar från kollegor ute i landet om Kattkommando 
Syd och dess verksamhet. Då föreningen har sitt säte i Karlskrona började 
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetet med organisationen med utgångspunkt 
att meddela Kattkommando Syd ett övergripande tillstånd för att på så sätt få ett 
helhetsgrepp om organisationen. Tanken med ett sådant övergripande tillstånd 
var att organisationen då skulle bli skyldiga att redovisa antal katter, katthem, 
stödhem och transporter, vilket skulle underlätta kontroll och tillsyn av 
organisationens verksamhet. Kontakter togs med dåvarande 
Djurskyddsmyndigheten, men svar dröjde trots påstötningar. Inte förrän 
Djurskyddsmyndigheten upphörde och Jordbruksverket övertog 
djurskyddsansvaret, fick samhällsbyggnadsförvaltningen beskedet att ett 
”paraplytillstånd”, som samhällsbyggnadsförvaltningen skisserat för 
organisationen i stort, inte var förenligt med § 16-tillstånd i enlighet med 
Djurskyddslagen av den enkla anledningen att lagstiftarna inte hade förutsett en 
sådan stor organisation för sällskapsdjur. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
fortlöpande hållit sig ajour om katthållningen på Hökamåla kattmotell. 
Föreståndaren har informerats om att nämnden inte kan meddela tillstånd i 
enlighet med 16 § Djurskyddslagen om inte anläggningen uppfyller 
lämplighetskravet i paragrafen, varför föreståndaren inkommit med 
kompletteringar till ansökan efter hand. Hon har även informerats om att 
anläggningen kan vara bygglovpliktig, och därför anmodats att söka bygglov. 
Efter kompletteringar har föreståndaren förelagts, efter inspektion tillsammans 
med distriktsveterinär, om åtgärder. Föreståndaren har vidtagit åtgärderna och i 
dagsläget är situationen sådan att verksamheten kan beviljas tillstånd. Problemet 
är att bygglov ännu inte sökts för verksamheten. Eftersom Miljö- och 
byggnadsnämnden har myndighetsansvaret både enligt djurskyddslagen och 
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plan- och bygglagen är det önskvärt att besluten har en samsyn. Att bevilja ett 
tillstånd enligt djurskyddslagen för att sedan återkalla det om bygglov ej medges 
skulle upplevas som besvärande. En av anledningarna till en sammanslagen 
miljö- och byggnadsnämnd var just att ärenden enligt flera lagstiftningar skulle 
kunna samordnas. Orsaken till att tillståndsbeslutet dröjt är att djurhållningen på 
fastigheten i dagsläget bedöms som god, och att det inte innebär någon risk för 
djuren att vänta in bygglovsansökan. På fastigheten hålls stipulerade 14 katter på 
anläggningen, fyra i karantänsboden samt föreståndarens nio egna katter i 
bostadshuset. Skötsel- och tillsynsrutiner fungerar och inga katter springer lösa 
på fastigheten. Bedömningen är att verksamheten hålls enligt tillståndsregler, 
även om ett formellt tillstånd ännu inte givits. Tillsynen från förvaltningens sida 
har inte varit bristfällig. Förvaltningen har under hela handläggningstiden hållit 
sig underrättad om vad som har hänt på anläggningen genom kontakter med 
föreståndaren och genom veterinär (protokoll bifogas). Vad som dokumenterats 
vid inspektion framgår av bifogat föreläggande samt bifogad kommunikation 
mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och katthemsföreståndare. Vad gäller 
frågan om ej utlämnade handlingar beror detta på ett beklagligt missförstånd 
mellan de två djurskyddshandläggarna. Rutinerna när det kommer in synpunkter 
på ett öppet ärende är att diarieföra dem under detta ärende. I detta fall har de 
inkomna klagomålen diarieförts under egna diarienummer. Därför missades 
dessa handlingar att lämnas ut vid frågetillfället.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och insända det 
till Justitieombudsmannen som svar på remissen. 
 
_____ 
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Kommunstyrelsen       MALM 2008.368 
Vattenmyndigheten 
Tekniska nämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
§ 155 
Yttrande ang ”Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i södra 
Östersjöns vattendistrikt 2008-09” 
 
Översikt av Väsentliga frågor för Förvaltningsplan i Södra Östersjöns 
vattendistrikt syftar till att översiktligt beskriva vilka områden och frågor 
vattenförvaltningen ska arbeta med i vattendistriktet. Vattenförvaltningen, som 
är det svenska genomförandet av EU:s vattendirektiv, innebär att Sverige skall 
kartlägga och analysera alla vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta 
åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka dem. Syftet är att 
uppnå målsättningen ”god vattenstatus” i alla vatten senast år 2015.  
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det inte tydligt framgår vad som kommer 
att bli kommunens uppgift när åtgärdsprogrammen ska tas fram. 
Vattenmyndigheten ska besluta om åtgärdsprogram och kommunen ska genom 
t.ex. olika verksamhetsutövare se till att åtgärderna utförs. En fråga som borde 
diskuteras är om den befintliga lagstiftningen är tillräcklig? När det t ex gäller 
åtgärder av enskilda avlopp anser Miljö- och byggnadsnämnden att 
lagstiftningen inte är tillräckligt stark. Det bör även framgå om de 
miljökvalitetsnormer som ska beslutas om enbart ska gälla för nyetablerade 
verksamheter eller för både nyetablerade och befintliga verksamheter. När det 
gäller den ekologiska statusen har östra kustområdet runt Karlskrona kommun 
enligt ett första förslag klassats som otillfredsställande. Enligt vad som kommit 
till Miljö- och byggnadsnämndens kännedom grundar sig denna statusklassning 
på en utsläppspunkt vid utloppet av S:t Petriån. Är det denna provtagningspunkt 
som står till grund för statusklassningen i hela vattenförekomsten? Det skulle 
vara av intresse att veta när kommunens samt övriga intressenters kompetens 
kommer in och påverkar när det gäller statusklassningen av de olika 
vattenförekomsterna. Enligt det första förslaget till ekologisk statusbedömning 
har hela kustområdet runt Karlskrona kommun klassats som måttlig samt 
otillfredsställande. Miljö- och byggnadsnämndens synpunkt är att det måste 
beaktas att Karlskrona kommun, likväl som andra kustkommuner i landet, inte 
ska belastas med de tyngsta kostnaderna om statusen visar sig vara sämre längre 
ner i ett vattendrag eller utmed kusten. En del av de miljöfarliga och 
övergödande ämnena torde härledas från källor längre upp i vattendraget ovan 
kommungränsen. Enligt principen ”förorenaren betalar” bör ansvaret även 
läggas på de kommuner längre upp i ett vattendrag, där det visar sig att 
föroreningar kan härledas ifrån. Karlskrona kommun hävdar att vattnet bör ha 
samma goda kvalité när det når kommungränsen som när det lämnar den. 
Vattenmyndigheten bör beakta detta redan i ett tidigt skede, i samband med att 
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åtgärdsprogrammen tas fram. En annan viktig fråga är hur man kommer åt de 
diffusa utsläppen t ex luftföroreningar. Enligt ”förorenaren betalar” blir det svårt 
att bedöma vem som ska ansvara för att finansiera eventuella åtgärder inom 
detta område. Miljö- och byggnadsnämnden anser att en mycket väsentlig fråga 
i Karlskrona kommun är övergödning. Kommunen utgörs längs kustområdet av 
skärgård med ett flertal befolkade öar. Detta innebär ett stort antal enskilda 
avloppsanläggningar som bidrar till övergödningen. Många av de enskilda 
avloppen har dålig status och behöver åtgärdas. Det stora problemet i skärgården 
är att jordtäcket på ett flertal ställen är mycket tunt, < 0,5 m, vilket försvårar en 
säker rening i form av infiltrationsanläggningar. I remissen kopplas enskilda 
avlopp endast samman med övergödningsproblematiken, men en annan 
väsentlig fråga som berör enskilda avlopp är grundvattnets status. Inom nästan 
varje fastighet med enskilt avlopp finns även en enskild brunn för 1-2 hushåll. I 
tätbebyggda områden finns en risk att avloppsvattnet förorenar dessa 
vattentäkter. I ett antal fall har kommunen fått in klagomål om att vattentäkter 
blivit förorenade med bakterier, som med stor sannolikhet kan härledas till de 
enskilda avloppen. Det är viktigt att tydliggöra de enskilda avloppen som ett 
problem ur både miljö- och hälsoskyddssynpunkt och att härmed även beakta 
avloppens påverkan på grundvattnet. En annan viktig fråga att beakta är 
försurningens påverkan på enskilda och kommunala grundvattenförekomster. 
Det finns en risk att det sker utfällningar av metaller i ett försurat grundvatten. 
När ett grundvatten väl har blivit försurat tar det lång tid att öka ph-värdet igen. 
Det är oroväckande att de personer som deltagit i enkätundersökningen inte 
upplever att försurningen är ett problem. Detta tyder på att allmänheten inte är 
tillräckligt informerad. Kalkningen förbättrar tillsynes statusen i drabbade 
vattenförekomster, men detta innebär inte att problemet med försurning inte 
finns kvar. När det gäller spridning av miljöfarliga ämnen är Miljö- och 
byggnadsnämndens åsikt att det behövs mer resurser för att nå ut till 
allmänheten med information om vilka produkter man ska använda, val av 
tvättmedel, hur bilarna ska tvättas, att samla in färg- och läkemedelsrester m.m. 
Det är således hushållens ansvar att välja de miljövänliga produkter som finns 
på marknaden. Åtgärderna måste dock även sättas in vid källan till problemet. 
Lagstiftningen vid framställning, användning i industriell verksamhet samt 
försäljning till allmänheten bör vara så stark att den ej tillåter produkter som i 
slutändan kan komma ut i vattendrag, sjöar och hav och ge försämrad 
vattenkvalité. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och 
lämna det till Kommunstyrelsen för vidare svar till Vattenmyndigheten. 
_____ 
 
Denna paragraf förklaras omedelbar justerad. 
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Länsstyrelsen        DIA 2008.780 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
§ 156 
Remissvar- ”Djurhållning och bostäder, riktlinjer” 
 
Länsstyrelsen har översänt rubricerade riktlinjer för remiss. Riktlinjerna hanterar 
främst frågan om förhållandet mellan hästhållning och boende. Länsstyrelsen 
har gjort en omvärldsanalys över frågan och den visar att kunskapsunderlaget är 
ofullständigt främst avseende vid vilken halt av allergen en känslig individ kan 
komma att påverkas. Länsstyrelsen har gjort en sammanvägd bedömning utifrån 
den forskning som gjorts samt tagit del av exempel från andra delar av landet 
över hur förhållandet mellan hästar och bebyggelse skall kunna hanteras i 
planeringen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har erfarenheter av de Skånes läns 
riktlinjer på området och finner att de riktlinjer som länsstyrelsen anger i sin 
remiss bedöms på ett liknande sätt kunna ge stöd vid planering. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstatera att remissen i den del fall innehåller 
mindre begränsningar och riktlinjer än den motsvarigheten från Skåne län. 
Länsstyrelsens förslag till riktlinjer ger en något för översiktlig bild av 
problematiken med framförallt allergifrågan för att kunna ge en trovärdig bild av 
de skyddsavstånd som föreslås är grundade på någon säker kunskap eller 
motiverat ställningstagande. Särskilt i de fall man valt att rekommendera kortare 
avstånd än t ex Skånes riktlinjer. Detta medför att de föreslagna riktlinjerna 
känns alltför osäkra. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill därför rekommendera 
länsstyrelsen att tydligare redovisa de motiv som finns för de föreslagna avstånd 
som anges. Alternativt föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att länsstyrelsen 
närmar sig den skånska bedömningen. Skyddsavstånd är betydelsefullt, även sett 
hur hästnäringens perspektiv, för att inte få in klagomål och begränsningar i sin 
verksamhet och därmed säkerställa en god stabil utveckling. Väl avvägda 
skyddsavstånd kan ses som ett viktigt instrument för att skapa långsiktiga 
hållbara miljöer för allergiker och för hästhållningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och 
sända över yttrande till länsstyrelsen som svar på remissen. 
_____ 
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§ 157 
Presentationsmål med utgångspunkt i handlings- programmet till skydd 
mot olyckor 
 
Utgår. 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen     DIA 2007.713 
Ekonomerna 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
§ 158 
Budgetuppföljning mars 2008 
 
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna 
budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per mars månads utgång. 
Rapporterna har överlämnats till kommunledningsförvaltningen 2008-04-11. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljning 2008-03-31 med helårsprognos enligt bilagda 
handlingar. 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen     DIA 2008.1083 
 
 
 
 
 
 
§ 159 
Förslag till att delegation ges till förvaltningschefen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen till att utse avdelningschef för 
miljöavdelningen 
 
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 miljöavdelningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att delegation ges till förvaltningschefen på samhällsbyggnadsförvaltningen att 
utse ny avdelningschef för miljöavdelningen. 
 
_____ 
 
 
Magnus Lindoffsson anmäler jäv och deltar ej i beslut och beredning av ärendet. 
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§ 160 
Beslut fattade av arbetsutskottet 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 161 
Beslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 162 MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2008-05-08  

 
1. Länsstyrelsen i Blekinge län; Beslut 2008-03-14. Detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl (Saltö 

torg) i Karlskrona kommun 
 

2. Länsstyrelsen i Blekinge län; Beslut 2008-03-18.  Beslut om godkännande av 
slutrapporten för det lokala naturvårdsprojekt Wämöleden. 

 
3. Länsstyrelsen i Blekinge län; Beslut 2008-03-25. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut gällande årlig avgift för livsmedelskontroll 2007. 
 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-03-25. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut gällande årlig avgift för livsmedelskontroll 2007. 
 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-03-25. Medgivande till nedgrävning av häst. 

 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-03-31. Beslut om godkännande av slutrapport 

för det lokala naturvårdsprojektet ”Strövstigar i skärgården – delprojekt Långören”. 
 

7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-04-01. Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten Axel 1, 
Gasverkstomten i Karlskrona kommun. 

 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-03-31. Samråd enligt miljöbalken angående 

utökning av verksamheten; fråga om verksamhetens miljöpåverkan. 
 

9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-03-31. Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut ang. klagomål på hög temperatur i lägenhet fastigheten 
Stumholmen 2:10 i Karlskrona kommun. 

 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-04-07. Medgivande till nedgrävning av häst. 
 

  
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-03-31. Beslut om betydande miljöpåverkan 

avseende Vägverkets projekt ”Väg E 22 Karlskrona – Kalmar, delen Jämjö tätort. Objnr 
87 932 066. 

 
12. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2008-03-25. Bygglov tillbyggnad av fritidshus på 

fastigheten Grönadal 16:24 i Karlskrona kommun enligt plan – och bygglagen (1987:10 
PBL). 

 
13. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2008-04-03. Bygglov enl plan- och bygglagen (1987:10) 

PBL 
 
14. Växjö tingsrätt, miljödomstolen, DOM 2008-03-31. Tillstånd till uppförande och drift av 

anläggning för fjärrvärme- och elproduktion. 
 

15. Regeringsrätten, beslut 2008-03-17. Bygglov; fråga om prövningstillstånd. 
 

16. Tingsrätten i Blekinge län, DOM 2008-03-13. Miljöbrott och brott mot djurskyddslagen. 
 

17. Polismyndigheten, tillståndsbevis 2008-04-01. Fyrverkeri i samband med 
valborgsmässofirande. 

  _____ 
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Enligt sändlista 
 

 
 
 
 
 
§ 163 
Fördjupning av översiktsplan för nordvästra stadsbygden Rosenholm med 
omgivningar 
 
En fördjupning av översiktsplanen för nordvästra stadsbygden Rosenholm med 
omgivningar är framarbetad och föreslås sändas ut för samråd. Ärendet har 
tidigare behandlats under programsamråd under perioden 27 januari—24 
februari 2003. handlingarna består av planbeskrivning med kartor, 
miljöbedömning, länsstyrelsens yttrande över avgränsningen av 
miljöbedömningen samt programsamrådsredogöresle. 
Planen omfattar markområdet kring Telenor Arena och vidare söderut till och 
med korsningen Lyckebyvägen/Ronnebyvägen, och delas in i tre delområden. I 
område A norr om E 22, planeras verksamheter av olika slag. Exempel på 
lämpliga verksamheter är skola, förskola, föreningslokaler, idrott, kontor, 
handel. Bostadsbebyggelsen koncentreras till västra Backabo, område B, där 
även ett läge för förskola är utmärkt på kartan. Område B kommer att innehålla 
ett antal bostäder i en blandning av främst grupphusbebyggelse och mindre 
flerbostadshus i huvudsakligen 2-4 våningar. Sträckan längs Ronnebyvägen, 
område C, domineras av planerna på naturreservat. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att sända ut förslaget till fördjupning av översiktsplanen över nordvästra 
stadsbygden Rosenholm med omgivningar på samråd. 
_____ 
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Sökande        PLAN 2008.1042 
Akten 

 
 
 
 
§ 164 
Detaljplan för Fiskhamnen 3 (Saltö torg) Karlskrona kommun Blekinge län 
 
En ansökan om ändring av detaljplan för del av fastigheten Fiskhamnen 3 har 
kommit in till miljö- och byggnadsnämnden. Fiskhamnen 3 är obebyggd. 
Avsikten är att ge möjlighet till ett hotell som är större än vad gällande 
detaljplan medger. Gällande detaljplan vann laga kraft 2008-03-28. inom hela 
Fiskhamnen 3 medges bostäder medan handel och kontor endast får förekomma 
i den nordligaste delen. Kontorsändamål inrymmer även användning för hotell 
och konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten 
varuhantering. Ändringen innebär att kontor medges inom hela området. 
 
Yrkanden 
Förvaltningens förslag till beslut är att miljö- och byggnadsnämnden ger 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av 
detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl (Saltö torg) och låta ändringen bli föremål för 
samråd. 
Magnus Johansson (s) m fl yrkar på avslag på framställningen eftersom man bör 
avvakta frågan om placering av äldreboende samt att se vad som sker med 
detaljplanen för Sillen 3.Carl-Göran Svensson (m) m fl yrkar på vilande 
planuppdrag i avvaktan på utredning om lokalisering av äldreboende till Salto. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på de båda yrkanden och finner att nämnden 
beslutar enligt Carl-Göran Svenssons (m) m fl yrkande. 
Voterings begärs och skall verkställas. Följande voteringsproposition fastställes. 
Den som anser att ärendet skall avgöras enligt Carl-Göran Svenssons (m) m fl 
yrkande röstar ja och den som anser att ärendet skall avgöras enligt Magnus 
Johanssons (s) m fl yrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Henrik Larsen (m), Anna Ottosson (m), Margareta Rodin 
(fp), Magnus Larsson (c), Jan Spjuth (kd), Janne Johansson (sd) och Carl-Göran 
Svensson (m). 
Röstar nej gör: Magnus Johansson (s), Eva Öhman (s), Magnus Lindoffsson (s), 
Morgan Mattsson (s), Michael Ryge (s) och Ulla Ohlsson (s). 
Med 7 ja röster mot 6 nej röster beslutar nämnden enligt Carl-Göran Svensson 
(m) m fl förslag. 
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Reservationer 
Magnus Johansson (s) m fl reservera sig till förmån för eget yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att ge ett vilande planuppdrag i avvaktan på utredning om lokalisering av 
äldreboende till Saltö. 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan och att ändringen av detaljplanen avses inledas med enkelt 
planförfarande. 
_____ 
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Sökande        PLAN 2007.3432 
Akten 
Kommunfullmäktige  

 
 
 
§ 165 
Detaljplan för del av Grenadjären 62 (Blekinge Tekniska Högskola) 
Karlskrona kommun, Blekinge län 
 
Detaljplan för del av Grenadjären 62 har varit för föremål för samråd med enkelt 
planförfarande. Under samrådstiden, som omfattat tiden den 25 februari 2008 
till den 25 mars 2008 har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona 
Kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen och på stadsbiblioteket samt 
Karlskrona Kommuns webbplats samt annonserats i ortspress. 
Detaljplanen har reviderats i flera avseenden. Avseende byggrätten i norr har 
högsta tillåten nockhöjd för byggnadsdelen längst i norr sänkts i norr till + 124,5 
till 121,5. den yta byggnaden upptar på marken har utökats och omfattar i 
huvudsak samma område som i gällande detaljplan. Entrébyggnaden väster om 
norra kasern har ändrats så att befintlig transformatorbyggnad kan ligga kvar. 
Den nya byggrätten för transformatorbyggnad i söder utgår medan den i norr får 
en annan placering. Byggrätten för parkering intill Valhallavägen har minskats 
så att den ryms inom fastighetens gränser. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta detaljplan för del av Grenadjären 62 (Blekinge Tekniska Högskola), 
Karlskrona kommun, Blekinge län, upprättad i januari 2008 och reviderad i april 
2008. 
_____ 
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Sökande        PLAN 2001.5734 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 166 
Detaljplan för Torstäva 5:4 m fl Trummenäs, Karlskrona kommun, 
Blekinge län 
 
Inom Trummenäsområdet finns ett antal äldre gällande byggnadsplaner som är 
framtagna för fritidsbebyggelse. Planerna har olika bestämmelser vad gäller 
högsta tillåtna byggnadsarea. Miljö- och byggnadsnämnden har i vissa fall 
beviljat avsteg från planbestämmelserna och tillåtit bebyggelse som överskrider 
den tillåtna byggnadsarean. Ekebackens Intresseförening har i ansökan anfört 
önskemål om att utöka befintliga byggrätter från 60 kvadratmeter till 160 
kvadratmeter. Enligt Fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun, 
Trummenäsområdet, 2006, är målet att äldre detaljplaner för fritidshus ändras 
med syfte att medge utökade byggrätter till högst 20 procent av tomtytan, under 
förutsättning att en godkänd lösning för vatten- och avlopp finns. 
Detaljplanen J 32 Torstäva 5:1 fastställd 1963-06-27 ändras genom tillägg till 
planbestämmelser. Ändringen innebär att äldre bestämmelser om byggnadsyta 
per tomt samt byggnadshöjd upphävs. De ersätts med för berörda 
planbestämmelser om största tillåtna byggnadsarea per tomt samt begränsningar 
av byggnadshöjd och takvinkel. Den totala byggnadsarean ökas till att omfatta 
20 procent av tomtarean, samt att takvinkel begränsas till högst 30grader. 
Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3,5 meter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ändring av 
detaljplan för Torstäva 5:4 m fl, 
 
att planarbetet inleds med enkelt förfarande, 
 
att låta ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl Trummenäs, upprättad i april 
2008, bli föremål för samråd, 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande        PLAN 2006.1262 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 167 
Detaljplan för del av Stora Vörta 1:72 Nättraby, Karlskrona kommun, 
Blekinge län 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2006 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Stora Vörta 
1:72 m fl. Planområdet är beläget mellan befintlig bostadsbebyggelse och 
Skärva by. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse i attraktiv 
miljö med närhet till såväl naturområden som befintlig infrastruktur och service. 
Detaljplanen medger byggnation i form av villor, parhus och radhus. I planen 
finns också möjlighet till anläggande av förskola. Förslaget innebär att det 
uppstår en sammanhängande tätbebyggelse mellan Nättraby och Skärva by. Ett 
genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta detaljplan för del av Stora Vörta 1:72 m fl, Nättraby, bli föremål för 
samråd, 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande        PLAN 2000.3493 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 168 
Detaljplan för del av Hemmet 23 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
 
Detaljplan för del av Hemmet 23 m fl har varit föremål för samråd. Under 
samrådstiden, 9 mars – 4 april 2007, har samrådshandlingar funnits tillgängliga 
på Karlskrona Kommun och stadsbiblioteket samt Karlskrona Kommuns 
webbplats. Samrådet har annonserats i lokalpress fredagen den 4 mars 2007. Ett 
samrådsmöte har hållits i stiftelsen Hemmets lokaler.  
Detaljplanen har ändrats genom att en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning har utförts. Slutsatsen av den är införda i planbeskrivning, 
genomförandebeskrivning samt plankarta. En bullerberäkning har utförts. 
Slutsatsen av den är införda i planbeskrivning, genomförande beskrivning samt 
plankarta. Marken mellan busshållplatsen och den tänkta entrén hanteras i 
planbeskrivningen och avses säkerställas i avtal. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att detaljplan för Hemmet 23 m fl, Karlskrona kommun, ställs ut för allmän 
granskning, 
 
att kungöra ställningstagandet om att detaljplan inte bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande        BYGG 2008.631 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 169 
Förlängning av beviljat förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Aspö 4:336. (Avstyckning från Aspö 4:275) 
 
Handlingar: Ansökan (2008-03-04), karta 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut 2003-11-12 § 337. Detta 
beslut förnyades 2006-03-08 § 101. Ansökan stämmer överens med de tidigare 
fattade besluten, och de förutsättningar som låg till grund för dessa har inte 
förändrats. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar 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 avtal om användande av tillfartsväg träffas med ägaren till Aspö 4:295, 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet. 
_____ 
 
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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§ 170 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Bussevik 1:5 
 
Utgår. 
 
______ 
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Sökande        BYGG 2007.3701 
Akten 
Vägverket 

 
 
 
 
 
§ 171 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Grönadal 1:33 
Handlingar: Ansökan (2007-11-19), karta 
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 sluttning mot väg 678 av 
ängsliknande karaktär med en del berg i dagen och sly. Tvärs över platsen går en 
kraftledning. Den ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms inte 
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Vägverket 
tillstyrker förslaget under vissa förutsättningar. 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 samhällsbyggnads-
förvaltningen, 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet, 
 
Forts. 
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Forts § 171      BYGG 2007.3701 
 
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 678 ska föreligga före 
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden, 
 
att före byggstart ska kraftledningen läggas om, vilket ska ske på sökandens 
bekostnad. 
_____ 
 
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        BYGG 2008.348 
Akten 
Fastighetsägare Hasslö 1:234 

 
 
§ 172 
Bygglov och bygganmälan för upplag på fastigheten Hasslö 2:26  
 
Handlingar: Ansökan (2008-02-06), kartor 
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 eller anläggningar lokaliseras 
till mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till 
möjligheterna att ordna trafik. 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. Ansökan gäller att få anordna en uppställningsplats för 
fordon för ett åkeriföretag. Platsen utgörs av slyig och snårig småskog, som är 
helt igenvuxen och otillgänglig. Den får anses sakna naturvärden samt andra 
allmänna intressen. Då den aktuella marken röjts och jämnats ut för 
användningen kommer den fortfarande att kringgärdas av kvarvarande snårskog, 
varför uppställningsplatsen inte annonserar sig i landskapet. Trafik kan anordnas 
via Kälkbacksvägen, som har utfart mot allmänna vägen 703. Frågan om 
nyttjande och eventuella förbättringsåtgärder av väg respektive utfart måste 
utredas med väghållarna. Platsen bedöms vara lämplig för det sökta ändamålet. 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov med följande villkor, 
 
att tillstånd från Vägverket att använda utfarten mot väg 703 ska föreligga, 
vilket ska ombesörjas av sökanden, 
 
att tillstånd från väghållaren att använda Kälkbacksvägen ska föreligga, 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 avslutas inom fem år från dagen för beslut om lov. 
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Sökande        BYGG 2008.687 
Akten 

 
 
 
 
§ 173 
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Hasslö 4:290 
 
Handlingar: Ansökan (2008-03-07) 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut 2004-09-08 § 322. Ansökan 
stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar som 
låg till grund för detta har inte förändrats. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar 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 mor Björkhagavägen ska föreligga före byggstart, 
vilket ska ombesörjas av sökanden, 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet. 
_____ 
 
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        BYGG 2008.530 
Akten 
Fastighetsägare 4:35 

 
 
 
 
§ 174 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Lyckeby 4:35 
 
Handlingar: Ansökan (2008-02-26), ritningar 
Då ansökan gäller bygglov på en tidigare obebyggd tomt utanför 
detaljplanelagda område omfattar handläggningen även 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 ligger vid Knösövägen och marken utgjordes 
tidigare av tät och snårig skogsvegetation. Vegetationen är nu avverkad och viss 
utfyllnad har gjorts som förberedelse för byggnation, dock inget av sådan 
karaktär att lov från miljö- och byggnadsnämnden krävs. Marken inrymmer 
således nu inga naturvärden eller allmänna intressen i övrigt. Såväl söder som 
norr om den föreslagna byggnadsplatsen har på senare år bygglov beviljats för 
nybyggnation av enbostadshus. Ett hus i luckan mellan dessa får anses vara en 
lämplig komplettering. Infart kan anordnas från befintlig väg, och anslutning 
kan göras till kommunalt VA. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig 
över ansökan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov med följande villkor; 
 
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen, 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att anslutning ska göras till kommunalt VA, 
 
att byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet, 
 
forts. 
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Forts § 174      BYGG 2008.530 
 
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga 
före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden, 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och 
då det avslutats 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 
två år och avslutas inom fem år från dagen för beslut om lov. 
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Sökande        BYGG 2008.349 
Akten 

 
 
 
§ 175 
Olovligt byggande, inglasat uterum på fastigheten Muraren 18 
 
Den 15 oktober 2007inkom en bygglovansökan för tillbyggnad med inglasat 
uterum på 20,5 kvm på fastigheten Muraren 18 till Samhällsbyggnads-
förvaltningen. I samband med handläggningen av ärendet besöktes fastigheten 
den 18 oktober 2007. Vid besöket kunde konstateras att byggnationen var 
påbörjad och nästan färdigställd. Sökanden tillskrevs och gavs en möjlighet att 
förklara den uppkomna situationen. En skriftlig förklaring inkom 2007-11-23. 
Enligt fastighetsägaren fanns det tidigare ett inglasat uterum på fastigheten. 
Detta uterum revs i samband med dränering runt huset 2005. Sökanden anser 
att de endast har ändrat ett befintligt uterum. Det uterum som tidigare fanns på 
fastigheten var enligt ritningar tillhandahållna av sökanden 11,6 kvm stort och 
hade ett låglutande pulpettak. Detta uterum revs enligt sökanden 2005 men 
något rivningslov har ej hittats i arkivet. Det nya uterummet har byggts 2-3 år 
efter att det gamla revs vilket innebär att det är en ny tillbyggnad som kräver 
bygglov och bygganmälan. Rivningen av det gamla uterummet krävde 
rivningslov och rivningsanmälan. Det gamla uterummet var 9 kvm mindre med 
ett låglutande plasttak och det nya har ett sadeltak med tegel. Att det inte är 
frågan om en ändring av ett befintligt uterum utan en nybyggnad är uppenbart. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-04-02 att avslå ansökan om 
bygglov i efterhand för tillbyggnad på fastigheten Muraren 18. 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. 
Byggnadsnämnden får enligt PBL 10 kap 14 § förelägga ägaren av den 
fastighet som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse. Följs inte 
föreläggandet, får byggnadsnämnden begära handräckning av 
kronofogdemyndigheten. Föreläggande om att vidta rättelse får enligt PBL 10 
kap 18 § förenas med vite. 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 6 § skall 
särskild avgift tas ut om någon underlåter att göra en bygganmälan 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 tillbyggnad görs. 
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. 
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Frågor om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av Miljö- och 
byggnadsnämnden. Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän 
förvaltningsdomstol på talan av byggnadsnämnden. Fastighetsägaren har getts 
möjlighet att inkomma med en skriftlig förklaring och har utnyttjat detta. 
Förklaringen påverkar inte förvaltningens bedömning. Formellt sett har 
fastighetsägaren möjlighet att undvika denna påföljd genom att undanröja de 
olovligt utförda åtgärderna före det datum då ärendet tas upp till behandling i 
Miljö- och byggnadsnämnden. Fastighetsägaren har informerats om att frågan 
om uttagande av byggnadsavgift kommer att tas upp till behandling i Miljö- 
och byggnadsnämnden den 8 maj 2008. 
 
Yrkanden 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att förelägga 
fastighetsägaren till Muraren 18, att senast den 15 augusti 2008 riva den 
olovligt uppförda tillbyggnaden. Föreläggandet är förenat med ett vite om  
15 000 kronor om rättelse inte sker inom angiven tid samt att med stöd av plan- 
och bygglagen 10 kap 4 § ta ut byggnadsavgift med 10 064 kronor (4 x 
bygglovavgiften 2516 kronor) samt särskild avgift med 1000 kronor av 
fastighetsägaren till Muraren 18, samt att översända ärendet till Länsrätten för 
prövning av uttagande av tilläggsavgift.  
Carl-Göran Svensson (m) yrkar på att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för hörande av berörda grannar inför ett 
eventuellt bygglov. 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller 
återremitteras enligt Carl-Göran Svenssons (m) yrkade och finner att ärendet 
skall återremitteras. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
att återremittera ärendet för hörande av berörda grannar inför ett eventuellt 
bygglov. 
_____ 
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Sökande        BYGG 2008.349 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 176 
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus på fastigheten Svanhalla 7:7 
 
Utgår. 
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Sökande        BYGG 2008.437 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 177 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Torstäva 16:1 
 
Utgår. 
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Akten         BYGG 2007.3282 
Sökande 
Vägverket 

 
 
 
 
§ 178 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 1:30, 2:26 
och 3:16 
 
Handlingar: Ansökan (2007-09-28), karta 
Platsen är belägen inom Rydområdet på västra Aspö, strax norr om 
kyrkogården. Ansökan gäller att få dela in de nuvarande tre fastigheterna i fem 
avstyckningar med ett bostadshus på varje. Två av dessa bostadshus finns redan 
inom området, längs vägen, och tre nya föreslås placerade längst österut inom 
det aktuella området. Här gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen 
(PBL). I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är 
av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig 
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och 
avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a 
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. På del 
av platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Enligt 
översiktsplanen för Aspö kan viss komplettering inom den samlade bebyggelsen 
på Ryd vara möjlig. Detta kräver dock att man tar ett samlat grepp på all 
bebyggelse och löser vatten och avloppsfrågan genom lokala lösningar. Någon 
bebyggelse på de centrala, öppna partierna ska dock ej tillåtas enligt 
översiktsplanen. Marken där de tre nya byggnaderna ska uppföras enligt 
förslaget består av öppna betesängar, som får anses tillhöra det centrala, öppna 
parti av Ryd som enligt översiktsplanen inte skall bebyggas. I beslut 2002-06-05 
§ 179 ställde sig miljö- och byggnadsnämnden bakom ett principiellt 
ställningstagande ang. VA-strategi för västra Aspö. Området är avgränsat på 
tillhörande karta. I beslutet sägs bland annat att inom det aktuella området tillåts 
inte nybyggnation förrän ett gemensamt avloppsnät med lokalt reningsverk finns 
utbyggt. Den föreslagna nybyggnationen ligger inne i detta område. Förslaget 
strider dels mot det som sägs i översiktsplanen om lokalisering av ny 
bebyggelse, dels mot den VA-strategi som beslutats av miljö- och 
byggnadsnämnden. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till 
beslut, och har 2008-02-12 inkommit med en skrivelse/revidering. Revideringen 
innebär att ansökan nu gäller endast två nya hus, placerade i anslutning till 
vägen. Detta innebär att ansökan nu inte strider mot det som sägs i 
översiktsplanen om att de öppna partierna i området bör hållas öppna. 
Avloppsfrågan avhandlas också i skrivelsen, men det som sägs ändrar inte 
bedömningen att den föreslagna nybyggnationen strider mot miljö- och  
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Forts § 178      BYGG 2007.3282 
 
byggnadsnämndens principiella ställningstagande ang. VA-strategi för västra 
Aspö. Vid sammanträde 2008-03-14 § 82 beslutade miljö- och 
byggnadsnämnden att återremitera ärendet för att undersöka om sökanden kan 
presentera en hållbar ekologisk fungerande enskild avloppsanläggning. I 
skrivelse inkommen 2008-04-11 presenterar sökanden ett förslag till ekologisk 
avloppslösning. Miljöavdelningen har ställt sig positiv till att avloppsfrågan 
löses i enlighet med förslaget från sökanden. Vägverket har inkommit med en 
skrivelse där man ställer sig positiv till förslaget med vissa villkor. Berörda 
grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av två 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 tillstånd från Vägverket att anordna ny utfart mot befintlig väg ska föreligga 
före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden, och att vad som i övrigt sägs 
i Vägverkets yttrande ska beaktas 
 
att innan bygglov kan beviljas för byggnation på nuvarande Aspö 2:26 måste 
strandskyddsdispens från länsstyrelsen föreligga, 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 2007.3273 
Fastighetsägare Lyckeby 4:29 

 
 
§ 179 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage på 
fastigheten Lyckeby 4:85 
 
Handlingar: Ansökan (2007-09-26), ritningar 
 
Ansökan gäller ett garage som enligt förslaget placeras 1 m från 
gränsen till 
grannfastigheten. Ägaren till denna har inte velat lämna ett 
grannemedgivande, varför Samhällsbyggnadsförvaltningen har gett 
grannen möjlighet att yttra sig över ansökan. Grannen har inkommit 
med en skrivelse där han meddelar att han inte medger att garaget 
placeras närmare fastighetsgränsen än 4.5 m. Som skäl anges bland 
annat att planer 
finns på att stycka av tomter i anslutning till sökandens fastighet. 
Någon ansökan om detta finns inte hos miljö- och byggnadsnämnden. 
Granneskrivelsen i övrigt innehåller inte några sakskäl. 
Vid besök på platsen kunde konstateras att angränsande område idag 
utgörs av snårig och svårtillgänglig naturmark. Den bedömningen får 
göras, att det föreslagna garaget inte kommer att utgöra någon 
betydande olägenhet för omgivningen sådan den ser ut idag. Inte heller 
en eventuell framtida 
exploatering av grannfastigheten skulle nämnvärt försvåras av garagets 
placering. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov med följande villkor; 
 
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt 
mätningskungörelsen, 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet 
påbörjas och då det avslutats. 
_____ 
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. 
 
Magnus Johansson (s) anmäler jäv och deltar ej i beslut och beredning av ärendet. 
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         MDL 2008.675 
Jordbruksverket 
Akten 

 
 
 
 
§ 180 
Angående anmälan om magra och smutsiga djur 
 
Jordbruksverket har till Miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona 
kommun inkommit med begäran om skriftlig rapport om vilka åtgärder 
nämnden vidtar efter en anonym anmälan om magra och smutsiga djur 
på fastigheten Tornby 3:1, Ramdala, i Karlskrona kommun. 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig frågande till varför 
Jordbruksverket kräver skriftligt svar i ett sådant rutinärende. Frågan är 
om en hantering i nämnden, med all det merarbetet detta medför, i ett 
normalt sett lätthanterligt delegationsärende, är förenligt med 
förvaltningslagens krav på snabb och enkel handläggning. Brukligt när 
ett ärende skickas till fel myndighet är att sända det vidare till rätt 
myndighet utan kräva återrapportering. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med distriktsveterinär 
Lars-Gösta Larsson företagit inspektion av samtliga djur på 
fastigheten. Av de 13 utgående kvigorna befanns 9st. vara i gott hull, 
medan 4 st. var i något sämre hull än de övriga. Om detta beror på att 
dessa inte kommer åt kraftfodertilldelningen eller om de är BVD-
smittade kommer att utredas. På fastigheten hålls även 25 mjölkkor. 
Sinkorna var i gott hull medan de lakterande djuren var i något sämre 
hull. Samtliga djur befanns vara rena eller acceptabelt rena. 4 kor var i 
behov av klövverkning. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att 
tillskriva Östensson om följande: Plan för bekämpande av BVD. 
Foderstat för samtliga djurgrupper. Klövverkning av samtliga djur. 
Samtliga kvigor/kalvar som släpps på bete för första gången skall 
avmaskas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sin egen och 
översända den till Jordbruksverket. 
_____ 
 
Denna paragraf förklaras omedelbar justerad. 
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Kommunstyrelsen       DIA 2008.1093 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
§ 181 
Yttrande över utredning om serviceförvaltning 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått rubricerad utredning för 
yttrande. Utredningen ger förslag på hur Karlskrona Kommun kan 
inrätta en serviceförvaltning och vilka effekter denna skulle kunna få 
på de olika verksamheterna. Syftet är att utröna om det finns en vinst 
med att sammanföra verksamheter som antingen griper över eller berör 
flera förvaltningar. Utredningsgruppen föreslår att en 
serviceförvaltning inrättas med följande ingående verksamheter: 
avdelning för konsult och service, gemensam kostenhet, gemensam 
organisation för leasing bilar, transporter och fordonshantering, 
tryckeri och posthantering samt löne- och ekonomihantering. 
De delar som primärt berör miljö- och byggnadsnämnden är löne- och 
ekonomihanteringen samt personaladministration som 
samhällsbyggnadsförvaltningen delar med tekniska förvaltningen. 
Förslaget innebär att berörda tjänster får ny organisatorisk tillhörighet 
och ny arbetsledning. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget men 
anser att det är av stor betydelse att personal inom löne-, 
ekonomihantering och personaladministration oavsett organisatorisk 
tillhörighet sitter nära den verksamhet som servas och att kontinuitet i 
bemanningen kan upprätthållas, t ex genom medverkan i 
förvaltningens ledningsgrupp. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och 
insända det till kommunstyrelsen som svar på remissen. 
_____ 
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Sökande        BYGG 2008.1037 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 182 
Bygglov och bygganmälan för flytt och ny placering av flytande 
restaurang på fastigheten Karlskrona 2:1. (Lisas sjökrog) 
 
Handlingar: Ansökan (2008-04-14), ritningar 
Ansökan gäller placering av Lisas sjökrog i anslutning till bryggorna 
vid gästhamnen vid Skeppsbrokajen. Enligt gällande detaljplan har 
vattenområdet beteckningen V, vilket innebär att det inte får utfyllas 
eller överbyggas. Den föreslagna åtgärden strider mot gällande 
detaljplan. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och 
byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja tidsbegränsat bygglov. En 
förutsättning för detta är att det inte föreligger något långsiktigt, 
permanent behov av åtgärden på den aktuella platsen, samt att åtgärden 
är enkel att undanröja. Placering av en flytande anordning får anses 
vara en sådan tillfällig åtgärd som lätt kan återställas då bygglovet 
upphör att gälla. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar tillfälligt bygglov med varaktighet i ett år från besluts 
datum och med följande villkor; 
 
att färgsättning sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att anslutning görs till kommunalt VA. 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet 
påbörjas och då det avslutas. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 183 
Övriga frågor 
 
Magnus Johansson (s) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden skall 
bjuda in PO Appelqvist från länsstyrelsen för att ge sin syn på 
saneringen av marken på gasverkstomten. Förvaltningen får i uppdrag 
att bjuda in PO Appelqvist till ett av nämndens sammanträden. Bo 
Carlsson och Jan-Anders Glantz skall även bjudas in. 
 
Hans Juhlin redogör för programmet för den kommande studieresan. 
 
Magnus Larsson (c) anmodar nämnden att inkomma med förslag till 
kandidater till miljöpriset. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 juni 2008 
 
§ 202 Informationer. 
§ 203 Utdelande av miljöpris 
§ 204 Budgetuppföljning april 2008 
§ 205 Medborgarförslag om seniorboende i Rödeby 
§ 206 Integrationsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2008 
§ 207 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 
§ 208 Beredskapsplan för pandemisk influensa 
§ 209 Svar på medborgarförslag ang vind- och vattenbaserad utbyggnad av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona 
§ 210 Prestationsmål för miljö- och byggnadsnämnden förebyggande verksamhet år 2008-2010 mot olyckor enligt 

handlingsprogrammet. 
§ 211 Beslut fattade av arbetsutskottet. 
§ 212 Beslut fattade av tjänstemän. 
§ 213 Meddelanden. 
§ 214 Yttrande till Lantmäterimyndigheten ang fastighetsreglering berörande Säby 21:1 och Säby 21:5 
§ 215 Detaljplan för Spandelstorp 5:4 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 216 Detaljplan för del av Stumholmen 1:2 och del av 2:22 (Marinmuseum), Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 217 Detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 218 Detaljplan för Gängletorp 10:2 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 219 Detaljplan för Gullvivan 1, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 220 Detaljplan för Säby 4:14 (1) och del av Säby 4:14 (2) Karlskrona kommun, Blekinge län. 
§ 221 Detaljplan för Torstäva 13:25 Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 222 Detaljplan för Saltö 2:1 m fl Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 223 Detaljplan för Västra Nättraby 6:17 m fl Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 224 Detaljplan för Mjövik 1:3 Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 225 Detaljplan för Tockatorp 17:16 Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 226 Detaljplan för del av Gullbernahult 31 (östra delen) Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 227 Detaljplan för del av Gullbernahult 31 (västra delen) Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 228 Information Västra Rödeby 3:1 Karlskrona kommun Blekinge län 
§ 229 Godkännande av livsmedelslokal fastigheten Wachtmeister 4 
§ 230 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus på fastigheten Aspö 1:40. 
§ 231 Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus på fastigheten Aspö 5:28 tomt B. Utgår 
§ 232 Yttrande till länsrätten angående överklagan bygglov för hotell fastigheten Axel 1 
§ 233 Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus på fastigheten Bussevik 1:5. Utgår. 
§ 234 Bygglov nybyggnad vindkraftverk Fridlevstad 1:18 
§ 235 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus fastigheten Frändatorp 25:2 del 2. Utgår 
§ 236 Förhandsbesked för nybyggnad båthus på fastigheten Frändatorp 25:2 del 8. Utgår 
§ 237 Förhandsbesked nybyggnad två enbostadshus för på fastigheten Frändatorp 25:2 del 6. Utgår 
§ 238 Förhandsbesked nybyggnad fyra enbostadshus för på fastigheten Frändatorp 25:14. Utgår 
§ 239 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 15:30. 
§ 240 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:229 
§ 241 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus på fastigheten Klyvaren 20 och Klyvaren 21. 
§ 242 Olovligt byggande fastigheten Karlskrona 4:5 
§ 243 Förhandsbesked nybyggnad 4 st enbostadshus med mindre djurhållning fastigheten Senoren 33:1 
§ 244 Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus på fastigheten Strömsberg 1:38 
 

Sammanträdesprotokoll
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§ 245 Bygglov nybyggnad sjöbod/redskapsbod på fastigheten S:8 
§ 246 Förhandsbesked enbostadshus fastigheten Strukö-Bredavik 19:9. Utgår 
§ 247 Olovligt byggande Sturkö-Bredavik 22:8 
§ 248 Förhandsbesked nybyggnad 26 enbostadshus på fastigheten Sturkö-Bredavik 22:43 
§ 249 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus fastigheten Sälleryd 1:29 
§ 250 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus fastigheten Ärkilsmåla 1:15. 
§ 251 Förhandsbesked nybyggnad fyra enbostadshus på fastigheten Öljersjö 4:20 
§ 252 Övriga frågor 
 _____ 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-06-12 3 av 64  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden torsdagen den 12 juni  
kl 08.30—14.40 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (m)  
 1:e vice ordförande  Marcel Abedini till kl 12.00 ej närvarande beslutsmötet 
 2:e vice ordförande  Magnus Johansson (s)  
 Ledamöter   Anna Ottosson (m) Kom kl 12.00 
     Margareta Rodin (fp) 

Magnus Larsson (c)  
     Jan Spjuth (kd)  

Eva Öhman (s) Jäv § 222 
     Michael Ryge (s)  
     Ulla Ohlsson (s)  
     Magnus Lindoffsson (s) 

Katarina Möller (s) 
 
Tjänstgörande ersättare  Henrik Larsen (m) 

Janne Johansson (sd)  
      
Ersättare    Morgan Mattson (s) 
     Lotta Holgersson (s) 

Gert Bengtsson (s)  
     Veikko Pirkalainen (s) 

Peter Glimvall (m) Jäv § 222 
     Eva Röder (fp)  
     Janne Johansson (sd) 
     
       
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 
     Kenneth Gyllensting, miljöchef 
     Jan Hammarfors, bygglovschef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Kerstin Johansson, planarkitekt 
Sandra Högberg, planarkitekt 
Anna Olausson, planarkitekt 
Helena Pettersson, planarkitekt 
PG Holsbrink, idrott- och fritidsförvaltningen § 223 
Claes Niklasson Räddningstjänsten Ö. Blekinge § 222 

 
Utses att justera   Jan Spjuth 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 19 juni 2008 kl 1100  
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson 
 
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Jan Spjuth 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 19 juni 2008 anslagits på kommunens anslagstavla 
intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-06-12 5 av 64  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 202 
Informationer 
 
Inget att notera under denna punkt. 
_____ 
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§ 203 
Miljöpriset 2008 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse miljöpristagare för 2008. 
 
Ordförande i miljöpriskommittén Magnus Larsson (c) redogör för kommitténs 
motivering till att föreslå Erik Johansson till pristagare av Karlskrona Kommuns 
miljöpris 2008.  
Erik Johansson föreslås tilldelas Karlskrona Kommuns miljöpris 2008 för sitt 
mångåriga och kunniga engagemang för naturvård i östra Blekinge där han fått 
generationer av ungdomar att fascineras av de små detaljerna i naturen. Värden av 
Stenryds lövängar ligger honom varmt om hjärtat och han är även en drivande 
kraft bakom Ådalsprojektet i Jämjö. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med miljöpriskommitténs förslag tilldela Erik Johansson 2008 års 
miljöpris 
 
_____ 
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Ekonomerna        DIA 2008.713 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 204 
Budgetuppföljning april 2008 
 
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna 
delårsbokslut och budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per april 
månads utgång. Rapporterna har överlämnats till kommunledningsförvaltningen 
2008-05-14. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning per 2008-04-30 med 
helårsprognos enligt bilagda handlingar. 
_____ 
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Kommunfullmäktige       DIA 2008.812 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 205 
Yttrande över medborgarförslag seniorboende Rödeby 
 
PRO i Rödeby har inkommit med ett medborgarförslag om seniorboende i 
Rödeby. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått förslaget på remiss. 
Av medborgarförslaget framgår det att hälften av dem som är över 60 år bor i 
egnahem. PRO i Rödeby framför att enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte 
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. PRO 
Rödeby menar vidare att kommunen med sitt ägardirektiv bör tillse att 
Karlskronahem har med tydliga delmål för seniorbostäder i sin planering såväl vad 
avser nybyggnad som ombyggnad samt erbjuda stöd till initiativtagare i form av 
kommunborgen eller andra stimuleringsåtgärder. Kommunfullmäktige föreslås 
även besluta om åtgärder för att förverkliga seniorboende i Rödeby. 
Äldrenämnden arbetar med ett framtidsprogram för äldreomsorgen i Karlskrona 
och tar där upp frågor som berör planering för bostäder för friska äldre. 
Inriktningen på boendeformer och kommunernas engagemang och ansvar i dessa 
frågor kommer belysas i framtidsprogrammet. Vidare anser äldreförvaltningen att 
nybyggnation av bostäder ska ske med förutsättningarna att bostäderna ska kunna 
nyttjas av personer med omfattande behov av stöd, omsorg och/eller vård. 
Äldreförvaltningen bedömer att kommunen inte behöver ta särskilda initiativ i 
frågan om seniorbostäder. Behovet av bra och tillgängliga bostäder bör beaktas för 
äldres behov i kommunens ordinarie planeringsprocess. I kommunens arbete med 
bostadsförsörjning, genom översiktsplanering och bostadsplaneringsansvaret, bör 
stor vikt läggas vid analys och planering för äldre personers behov av bostäder. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den översiktliga planeringen i 
kommunen. En översiktsplan är en vision för kommunens framtida utveckling och 
ska bl a fungera som en vägledning angående kommunens mark och 
vattenanvändning. Enligt gällande översiktsplan för Karlskrona kommun så är 
området bredvid Mogården I Rödeby utpekat som utvecklingsområde för bostäder. 
Området ligger centralt i Rödeby med närhet till service och kommunikationer 
vilket är av stor vikt. Ett ianspråktagande av området kräver en omlokalisering 
eller omdisponering av bussterminalen i centrum samt ny detaljplan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är dock att inte planlägga för 
seniorbostäder utan planlägga för bostäder med god tillgänglighet. Karlskrona 
Kommuns miljöpris 2008. Initiativet för ny bebyggelse ligger dock ej på 
samhällsbyggnadsförvaltningen utan får komma från någon annan intressent. 
Vad gäller förslagen angående ägande direktiv till Karlskronahem och kommunal 
borgen eller andra stimulanåtgärder ligger det varken inom samhällsbyggnads- 
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eller äldreförvaltningens ansvarsområden. Karlskronahem framför att idag finns 
inga anmälningar i bostadskön om att kunderna önskar seniorbostäder i Rödeby. 
Detta kan bero på att Karlskronahem inte har bostäder i Rödeby utöver de 
särskilda äldreboendena. Karlskronahem för dock en diskussion om seniorboende 
i Rödeby. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen förslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse medborgarförslaget besvarat med samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande 
______ 
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Kommunledningsförvaltningen     DIA 2008.1394 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 206 
Integrationsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2008 
 
Enligt lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av 
etnisk tillhörighet, religion, eller annan trosuppfattning skall arbetsgivaren inom 
ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika 
rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning. Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med 
hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för 
att arbetsförhållandena skall lämpa sig för alla arbetstagare oavsett etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Utgångspunkten för kommunens 
integrationsarbete är att alla invånare i Karlskrona kommun skall ha lika 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. 
Vi skall visa ömsesidig respekt för varandras olikheter. Individens kompetens 
och kunnande skall värdesättas. Samhällsbyggnadsförvaltningen skall vara en 
attraktiv arbetsplats. Det är därför viktigt att främja alla likas rätt i fråga om 
arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i 
arbetet. Syftet med samhällsbyggnadsförvaltningens integrationsplan är att 
underlätta ett målinriktat arbete och på ett tydligt sätt framhålla 
samhällsbyggnadsförvaltningens förhållningssätt inom området. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att miljö- och byggnadsnämnden antar den av samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslagna intergrationssplanen. 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen     DIA 2008.1393 
 
 
 
 
 
 
§ 207 
Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 
 
Enligt kommunallagens 6 kapitel 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, en 
ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. Denna delegationsrätt 
gäller ej ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet. Delegationsrätten gäller ej heller framställningar eller yttranden till 
fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess 
helhet har överklagats. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt får ej heller delegeras. 
 
Gällande delegationsordning är från 2005 och beslut om visa tillägg till den 
sagda delegationsordningen har miljö- och byggnadsnämnden gjort. Ny 
lagstiftning och även andra förtydligande behövs göras och det medför att 
förvaltningen genomfört en översikt av delegationsordningen. De förändringar 
som förvaltningen anser vara nödvändiga att genomföra framgår av den bilagda 
läshänvisningen till ändringen av delegationsordningen.  
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till revidering av delegationsordning för miljö- och 
byggnadsnämnden men avvakta kommunfullmäktiges beslut avseende om 
kommunchefen blir förvaltningschefernas chef. 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 208 
Beredskapsplan för pandemisk influensa- samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens prioriteringar vid en pandemi omfattar i 
huvudsak de arbetsuppgifter och ansvar som miljöavdelningen har. 
För vissa områden på miljöavdelningen blir effekterna av en pandemi omfattande. 
Avdelningen har ansvar för tillsyn enl livsmedelslagen, socialstyrelsens allmänna 
råd, djurskyddslagen, miljöbalken och naturvårdsverkets föreskrifter och beräknas 
få en generell ökad arbetsbelastning. Tillsynen påverkas i hög grad av hur 
förbereda verksamhetsutövarna är vid en eventuell pandemi, t ex om personal med 
nyckeluppgifter saknas och driftstörningar uppstår i verksamheten som är föremål 
för tillsyn. Hälsoskydd och djurskydd beräknas få mer omfattande arbete med 
rådgivning, samordning samt tillsyn. Miljöskydd och livsmedelskontroll kommer 
förmodligen också påverkas förmodligen inte i samma utsträckning, dock 
påverkar eventuella enskilda händelser och andra faktorer. 
På bygglovs- och planavdelningen förväntas inga förväntade effekter mer än 
sjukfrånvaro bland personalen vilket ger lägre produktivitet men samtidigt 
kommer sannolikt antalet ärenden att minska. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till beredskapsplan för pandemisk influensa gällande för 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
_____ 
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Kommunfullmäktige       DIA 2008.810 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 209 
Svar på medborgarförslag ang vind- och vattenbaserad utbyggnad av 
fjärrvärmekapacitet i Karlskrona 
 
Ett medborgarförslag har inkommit där det beskrivs ett koncept på vind- och 
vattenbaserad utbyggnad av fjärrvärmekapacitet i Karlskrona. Vidare föreslås det i 
medborgarförslaget att kommunen bör ge Affärsverken i uppdrag att genomföra 
en seriös studie på tekniska och ekonomiska möjligheter och risker av detta 
koncept. Konceptet innebär att en fjärrvärmecentral baserad på värmepump med 
havsvatten som energikälla placeras på ett havsnära ställe. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i de uppgifter som lämnats av 
Affärsverken. ”Generellt kan värmepump vara ett bra alternativ för hus som 
värmer sitt hus med el- eller oljepanna och där fjärrvärmen inte finns tillgänglig 
eller av ekonomiska skäl inte är intressant. Visserligen kan värmepumpen generera 
tre gånger så mycket värmeenergi som den förbrukar elenergi men det är med 
dagens elproduktion ändå inte försvarbart från miljösynpunkt att använda el för att 
producera så lågvärdig energi som värme. Förädlad energi som elektricitet eller 
förädlade bränslen bör på sikt inte användas för fjärrvärmeproduktion utom i 
mycket små system eller som reserv. Förnyelsebar energi bör produceras i 
Blekinge både genom kraftvärmeverk, vatten - och vindkraft. Energi producerade 
av kolkondenskraftverk ger högt värde koldioxid per producerad energienhet och 
blir då mycket högt. Denna produktion måste ersättas och minska om vi skall vara 
klimatsmarta och uppnå miljövinster. 
Efterfrågan på fjärrvärme ökar kontinuerligt. För att klara produktionen sker 
ständigt nya investeringar i fjärrvärmeanläggninngar ofta även med elproduktion 
sk kraftvärme. 
Kommunen är sedan länge positivt inställda till vindkraft. Kommunen avser att 
upprätta en fördjupad översiktsplan för utveckling av vindkraftverk tillsammans 
med Torsås kommun och som skall vara färdigställd senast 2010-12-31. en 
strategi som stöd för beslut om vindkraftverks etablering avses vara färdigställd 
2009-12-31. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen förslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå medborgarförslaget och anse medborgarförslaget med 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 
_____ 
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Kommunstyrelsen       DIA 2008.1463 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 210 
Prestationsmål för miljö- och byggnadsnämndens förebyggande verksamhet 
år 2008-2010 till skydd mot olyckor enligt handlingsprogrammet 
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett handlingsprogram för förebyggande 
åtgärder till skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsatser enligt lagen 
(2003:778)om skydd mot olyckor.  
Säkerhetsmålen skall brytas ner i mätbara prestationsmål som beskriver vilka 
åtgärder som skall genomföras för att nå säkerhetsmålen. Varje nämnd beslutar 
om sina prestationsmål för att minska olyckor. Arbetet med följande 
prestationsmål samordnas av miljö- och byggnadsnämnden genom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Målet skall vara uppfyllt under mandatperioden.  
Inventering av ras-, skred och översvämningsområden i kommunen skall 
genomföras i samverkan med tekniska förvaltningen, räddningstjänsten, 
Länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.  
Säkerheten för oskyddade trafikanter skall särskilt beaktas i den fysiska 
planeringen och vara väl dokumenterade i aktuella planhandlingar. Detta skall ske 
i samverkan med tekniska förvaltningen, handikappförvaltningen, 
äldreförvaltnignen samt barn- och ungdomsförvaltningen. 
Skyddsvärda anläggningar och bostäder skall ej placeras inom område där det 
råder oacceptabelt stor risk för utsläpp av farliga ämnen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att anta det av samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagna prestationsmålen för 
miljö- och byggnadsnämnden. 
_____ 
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§ 211 
Beslut fattade av arbetsutskottet 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 212 
Beslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 213 MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2008-06-12  
 

1. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut § 35 2008-05-06. Budgetuppföljning per den 
31 mars 2008. 

 
2. Kommunfullmäktige, beslut § 45 Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008 för 

Karlskrona Kommun. 
 

3. Kommunstyrelsen, beslut § 52. Utredning om inrättande av en serviceförvaltning. 
 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-04-11. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten 
Strömsberg 1:38 i Karlskrona kommun 

 
 

5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-04-07. Ändring av villkor Hejetorp 4:1 
 

 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-04-08. Ansökan om strandskyddsdispens för 

uppförande av enbostadshus på Ytterön 1:55. 
 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-04-21. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut avseende ansökan om enskild avloppsanläggning med ansluten 
vattentoalett på fastigheten Uttorp 1:65 i Karlskrona Kommun. 

 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-04-21. Beslut om betydande miljöpåverkan 

avseende Vägverkets projekt ”E 22 Karlskrona – Kalmar, delen Lösen – Jämjö, förstudie”. 
 

9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-04-21. Beslut om godkännande av 
verksamhetsrapport gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Skärvaleden”. 

 
  

10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-04-21. Beslut om godkännande av slutrapport 
för det lokala naturvårdsprojektet ”Silletorpsån del 2” 

 
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-05-16. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens i Karlskrona Kommun beslut i fråga om tidsbegränsat bygglov för 
upplag av fyllnadsmassor på fastigheten Gäddan 3 i Karlskrona kommun. 

 
 

12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-05-15. Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
med tillhörande garage på fastigheten Torhamn 9:2 i Karlskrona kommun. 

 
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-05-15. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Riggen 4. 

 
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-05-13. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Hästholmen 1:2 
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15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-05-15. Beslut om strandskyddsdispens för 
uppförande av kioskbyggnad på piren i Sanda hamn fastigheten Sanda 1:37 i Karlskrona 
kommun. 

 
16. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-05-12. Anmälan enl 9:6 MB och 21 § i 

förordningen om miljöfarlig verksamhet ang bekämpning av mygg och spindlar på 
Koholmens reningsverk. 

 
17. Länsrätten i Blekinge län. Dom 2008-04-09. Bygglov enl PBL (1987:10) fråga om 

avvisning 
 
18. Länsrätten i Blekinge län. Dom 2008-05-05. Tillsynsavgift enl djurskyddslagen 

(1988:534) 
 
19. Länsrätten i Blekinge län. Dom 2008-05-05. Omhändertagande av djur enl 

djurskyddslagen, avlivande av djur enligt djurskyddslagen samt förbud att ha hand om djur 
enl djurskyddslagen. 

 
20. Länsrätten i Blekinge län. Dom 2008-05-06. Bygglov tillbyggnad enbostadshus fastigheten 

Lammet 2. 
 
21. Länsrätten i Blekinge län. Dom 2008-05-06. Bygglov för tillbyggnad fritidshus fastigheten 

Torstäva 5:50. 
 

22. Länsrätten i Blekinge län. Dom 2008-05-06. Förhandsbesked enl PBL. 
 
23. Länsrätten i Blekinge län. Dom 2008-05-06. Förhandsbesked enl PBL. 
 
24. Länsrätten i Blekinge län. Dom 2008-05-02. Bygglov hotell Axel 1 fråga om inhibition. 
 
25. Länsrätten i Blekinge län. Dom 2008-05-16. Bygglov enl PBL. 
 
26. Länsrätten i Blekinge län. Dom 2008-05-19. Förhandsbesked enl PBL. 
 
27. Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, dom 2008-05-08. Föreläggande att rensa upp på 

fastigheten Häljarum 1:2 
 
28. Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, dom 2008-04-17. Ansökan om tillstånd enl MB att 

uppföra och driva gruppstation vindkraft m m inom det sk Trollebodaområdet i 
Kalmarsund. 

 
29. Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, dom 2008-04-17. Strandskyddsdispens Aspö s:26. 
 
30. Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, dom 2008-05-16. Enskilt avlopp fastigheten Tjurkö 1:70. 
 
31. Kammarrätten i Jönköping. dom. Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag m m. 
 
32. Regeringensrätten, beslut 16 maj 2008. Prövningstillstånd ang återställande av försutten 

tid. 
 
33. Justitieombudsmannen, beslut 2008-05-15. Anmälan mot MoB om handläggning av en 

begäran om utlämnande av handlingar m m. 
 
34. Jordbruksverket, beslut 2008-04-17. Överlämnande av djurskyddsärende. 
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35. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-05-20. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i Karlskrona kommun beslut om föreläggande om borttagande 
och omhändertagande av farligt avfall på fastigheten Holmsjö 1:133. 

 
 

36. Yttrande Torsås kommuns översiktsplan 
 
37. Yttrande över Karlskrona Garnisonsplan 2008 
_____ 
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Lantmäteriet        DIA 2008.1402 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 214 
Yttrande till Lantmäterimyndigheten angående fastighetsreglering berörande 
Säby 21:1 och 21:5 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2006-09-13, § 337, att 
lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av Säby 
21:1, numera med fastighetsbeteckningen Säby 21:5 efter gjord avstyckning. 
Beslutet föregicks av diskussioner som ledde till en begränsning av 
avstyckningens storlek och en ändring av dess ursprungligen föreslagna placering. 
Detta gjordes för att inte försvåra genomförandet av det som sägs i den fördjupade 
översiktsplanen för Trummenäsområdet om vikten av att skapa fler 
tvärförbindelser av vägar inom planområdet, för att bygga samman de olika 
bebyggelseområdena, och öka framkomligheten för såväl bilister som gång- och 
cykeltrafikanter. Detta får anses ha varit avgörande för att positivt förhandsbesked 
skulle kunna lämnas av miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan om 
fastighetsreglering har nu inkommit till lantmäterimyndigheten som innebär ett 
överförande av ett stort område från Säby 21:1 till Säby 21:5. 
Lantmäterimyndigheten hemställer om miljö- och byggnadsnämndens yttrande 
över den yrkade regleringen. Förslaget går delvis emot intentionerna i den 
fördjupade översiktsplanen, som anger att ett gång- och cykelstråk med riktning 
österut ska kunna passera över det aktuella markområdet. Om denna möjlighet ska 
finnas kvar kan den södra delen av marken inte ingå i fastighetsregleringen. Någon 
anledning att nu tillstyrka en fastighetsreglering som skulle kunna försvåra 
genomförandet av den fördjupade översiktsplanen för Trummenäsområdet kan 
inte anses föreligga. Gränsen för regleringen bör därför inte dras längre söderut än 
en förlängning av gränsen för Säby 9:7. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att tillstyrka den sökta fastighetsregleringen under förutsättning att ingen mark 
söder om en förlängning av gränsen för Säby 9:7 ingår i regleringen. 
_____ 
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Kommunfullmäktige       PLAN 2005.1719 
Akten 
 

 
 
 
§ 215  
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II) Karlskrona 
kommun, Blekinge län 
 
Västra Gärde II ligger i Karlskronas norra del mellan Spandelstorp och 
Hässlegården. Området ligger ca 9 km från central Karlskrona och ca 4 km från 
Lyckeby centrum. Planområdet avgränsas i söder av Västragärdesvägen i väster av 
ett skogsparti och Stålvägen i norr av en gång och cykelväg söder om 
Hässlegården och i Öster av en stenmur samt befintlig bebyggelse. 
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom en 
del av fastigheten Spandelstorp 5:4, i området mellan södra Hässlegården och 
Palettvägen. Bostäder avse uppföras som grupphusbebyggelse och ges en 
samordnad utformning och placering, både på respektive tomt och i förhållande 
till gatorna som helhet. I planen finns också möjlighet till anläggande av förskola 
samt särskilt boende. 
Området utgör en del av den grönstruktur som sammanbinder de värdefulla 
naturområdena i Lyckebyåns dalgång samt de biotoppskyddade delarna i Torskors 
industriområde med Lyckeby Ekbacke. Området hyser några riktigt gamla träd 
och börjar i övrigt närma sig för naturvården intressanta åldrar över 100 år då 
träden blir växt- och uppehållsplats för svampar och vedlevande insekter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del 
 
att godkänna detaljplanen 
 
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen förslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att antaga detaljplanen för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II) 
 
att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande         
Akten 

 
 
 
 
 
§ 216 
Detaljplan för del av Stumholmen 1:2 och del av Stumholmen 2:22 
(Marinmuseum) 
 
Ansökan om detaljplan för del av Stumholmen 1:2 och del av Stumholmen 2:22 
har inkommit. Marken är obebyggd. Avsikten är att öka besöksvärdet genom 
visning av u-båten Neptun m m i en tillbyggnad till museet. Området ligger dels 
inom detaljplan som vann laga kraft 1993-06-29 dels utanför detaljplanelagt 
område.  Gällande detaljplan anger kvartersmark för marinmuseum och parkering. 
För området utanför detaljplanelagt område gäller strandskydd. 
Ansökan får anses utgöra en mindre kompletteringsåtgärd på befintlig byggnad 
och därmed vara förenlig med översiktsplanen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för del av Stumholmen 1:2 och del av Stumholmen 2:22 samt, 
 
att planen inleds med enkelt förfarande samt, 
 
att detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande        PLAN 2003.1182 
Akten 

 
 
 
 
§ 217 
Detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl (Trummenäs udde) 
 
Ansökan inkommit där man framför önskemål om att utöka befintliga byggrätter. 
Inom Trummenäsområdet finns ett antal äldre gällande byggnadsplaner som är 
framtagna för fritidshusbebyggelse. Enligt Fördjupning av översiktsplan för 
Karlskrona kommun, Trummenäsområdet 2006, är målet att äldre detaljplaner för 
fritidshus ändras med syfte att medge utökade byggrätter till högst 20 procent av 
tomtytan under förutsättning att en godkänd lösning för vatten- och 
avloppsförsörjning finns. en ändring innebär att äldre bestämmelser om 
byggnadsytan per tomt samt byggnadshöjd upphävs. De ersätts med för berörd 
plan bestämmelser om största tillåtna byggnadsarea per tomt samt begränsning av 
byggnadshöjd och takvinkel.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ändring av detaljplan 
för Gängletorp 14:27 m fl, Trummenäs, 
 
att planarbetet inleds med enkelt förfarande 
 
att låta ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl, Trummenäs, upprättat i 
maj 2008 bli föremål för samråd, 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan 
_____ 
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Sökande        PLAN 2008.1390 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 218 
Detaljplan för Gängletorp 10:2 m fl (Högamo) Trummenäs 
 
Inom Trummenäsområdet finns ett antal äldre gällande byggnadsplaner som är 
framtagna för fritidshusbebyggelse. Planerna har olika bestämmelser vad gäller 
högst tillåtna byggnadsarea. Enligt Fördjupning av översiktsplan för Karlskrona 
kommun, Trummenäsområdet 2006 är målet att äldre detaljplaner för fritidshus 
ändras med syfte att medge utökade byggrätter till högst 20 procent av tomtytan 
under förutsättning att en godkänd lösning för vatten- och avloppsförsörjning 
finns. Planärendet bedöms kunna drivas med enkelt planförfarande då det är 
förenligt med översiktsplanen och är av begränsad betydelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Gängletorp 10:2, Trummenäs 
 
att planarbetet inleds med enkelt förfarande 
 
att ett genomförande av detaljplan inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan 
______ 
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Sökande        PLAN 2008.1367 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 219 
Detaljplan för Gullvivan 1(Kungsmarken) 
 
Kommunledningsförvaltningen har genom mark- och exploateringsavdelningen i 
kommunledningsförvaltningen Karlskrona Kommun. Fastigheten Gullvivan 1 är 
belägen i de centrala delarna av Kungsmarken och ägs i dag av Karlskrona 
Kommun. Gällande detaljplan anger användning A allmänt ändamål med byggrätt 
i två våningar. Förslaget innebär att ändra användning till C, samlingslokaler. 
Byggnaden används redan i dag som Moské och ändringen innebär att 
församlingen kan köpa en del av fastigheten. 
Planärendet bedöms kunna drivas med enkelt planförfarande då det är förenligt 
med syftet i översiktsplanen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för del 
av Gullvivan 1, 
 
att planarbetet inleds med enkelt förfarande, 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
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Akten         PLAN 2008.844 
Sökande 

 
 
 
 
 
§ 220 
Detaljplan för del av Säby 4:14 (1) och del av Säby 4:14 (2) 
 
En begäran om upprättande av detaljplan för del av Säby 4:14 (1) och del av Säby 
4:14 (2) har inkommit. Syftet är att möjliggöra två nya bostadsområden. 
Områdena är belägna på Trummenäs och är inte tidigare detaljplanelagda. Båda 
områdena hanteras gemensamt i ansökan men föreslås handläggas i två separata 
ärende då de är separerade rent geografiskt. Aktuella områden utgörs i dag av 
skog, åker och ängsmark. Områdena berörs av strandskyddet och ligger liksom 
hela området inom kustområde som är av riksintresse av totalförsvaret. I övrigt 
gränsar områdena även till riksintresse för naturvård och yrkesfiske samt gränsar 
till ett ekologiskt känsligt område. Delar av fastigheten Säby 4:14 (1) berörs även 
av ett område med nyckelbiotop. Fastigheten Säby 4:14 (2) berörs av ett område 
med höga naturvärden och innerhåller fasta fornlämningar.  
Planärendena bedöms kunna drivas med normala planförfaranden utan program då 
förslaget är förenligt med den fördjupade översiktsplanen. Någon betydande 
miljöpåverkan bedöms inte kunna förväntas då planområdena bedöms utgöra 
komplettering till befintlig bostadsbebyggelse i Trummenäs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen planuppdrag för del av fastigheten Säby 
4:14 (1) om vatten- och avloppshanteringen kan lösas kommunalt eller på 
likvärdigt sätt, 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen planuppdrag för del av fastigheten Säby 
4:14 (2) om vatten- och avloppshanteringen kan lösas kommunalt eller på 
likvärdigt sätt, 
 
att ett genomförande av detaljplanerna inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-06-12 27 av 64  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Sökande        PLAN 2000.3208 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 221 
Detaljplan för Torstäva 13:25 
 
Planområdet är beläget på den nordöstra delen av Torsnäshalvön ca 12 km öster 
om Karlskrona centrum. Planområdets areal är ca 10 hektar. Inom planområdet 
finns 16 friliggande villor varav ca 10 är permanentboende och övriga 
fritidsbostäder. 
Enligt gällande översiktsplan för Karlskrona kommun ska den framtida 
utvecklingen på Torsnäs vägledas av den fördjupade översiktsplanen för 
Trummenäsområdet från 2006. Enligt den fördjupade översiktsplanen ska ny 
bebyggelse byggas i anslutning till befintlig bebyggelse med samma karaktär vad 
gäller tomtstorlek, hustyp och placering. 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom 
fastigheten Torstäva 13:25 i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse på 
Torsnäsplatån. Avsikten är att skapa ca 30 villatomter för permanentbostäder och i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Trummenäsområdet skapa 
förutsättningar att bygga attraktiva bostäder i havsnära läge. En exploatering 
möjliggör förbättrad vägstandard samt en långsiktig lösning på vattenförsörjning 
och avloppshantering genomförs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta detaljplan för Torstäva 13:25 bli föremål för samråd, 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
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§ 222 
Information detaljplan Sillen 2:1 m f l  
 
Brandingenjör Claes Niklasson informerade nämnden om problematiken kring att 
placera äldreboende nära Foodias ammoniakanläggning på Saltö. Beslut av 
nämnden kommer att ske vid ett senare sammanträde. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att taga informationen till protokollet 
_____ 
Eva Öhman (s) och Peter Glimvall (m) anmäler jäv och deltar varken i beslut eller 
beredning av ärendet. 
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§ 223 
Detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m fl 
 
Planområdet är beläget i Nättraby ca 15 km väster om Karlskrona centrum. 
Området ligger söder om E 22 och norr om Idrottsvägen. I öster gränsar området 
till befintligt verksamhetsområde med kommersiell inriktning. I östra delen av 
planområdet finns en fotbollsplan som nyttjas av Nättraby GOIF. 
Detaljplanen syftar till att skapa ett utökat utrymme för kontor, småindustri, 
handel och hantverk i anslutning till befintligt verksamhetsområde med 
kommersiell verksamhet i Nättraby. I samrådsprocessen har följande synpunkter 
framkommit från Nättraby GOIF samt idrotts- och fritidsförvaltningen. 
”Nättraby GOIF anför att den föreslagna planen innebär att en av de planer som 
de nyttjar för sin verksamhet försvinner, en plan som används dagligen mellan 
april – november. Förslaget att ersätta denna yta med att göra om nuvarande 
grusplan till gräsplan är inge bra lösning då grusplanen används vintertid när 
gräsytor är oanvändbara. Föreningen söker en permanent lösning på problemet 
att de resterande ytorna ej kommer att vara tillräckliga och ställer sig tveksamma 
till muntliga löften om att få bruka konstgräsplanen vid Rosenholm då det är 
många föreningar som använder konstgräsplanen. Föreningen ser helst att planen 
ändras så att gräsplanen vid Luddwes förbli orörd”. Idrotts- och 
fritidsförvaltningen uppger att ”den gräsplan som planområdet omfattar används 
flitigt av ortens förening och skola, ett plangenomförande kan därför ledda till ett 
visst tapp i verksamheten. Det bästa vore om en yta om 3 000 kvm av planområdet 
bevaras för ge möjlighet till fysisk aktivitet. För sommarverksamheten föreslås att 
en gräsplan anläggs på den grusplan som finns på befintlig idrottsanläggning 
strax intill planområdet. Vintertid kan föreningen nyttja en mindre grusplan i 
närområdet då väder och vind ändå bidra till att en del av verksamheten för barn 
och ungdomar flyttar inomhus. Övrig verksamhet vintertid erbjuds goda 
verksamheter för barn och ungdomar flyttar inomhus. Övrig verkamhet vintertid 
erbjuds goda möjligheter på konstgräsplanen på Telenor Arena vilket 
överrensstämmer med föreningens önskemål.” 
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att detaljplan för Västra 
Nättraby 6:17 m fl ställs ut för allmän granskning. 
Magnus Johansson (s) m fl yrkar avslag på förvaltningens framställan då 
tillgången till träningsytor för Nättraby GOIF blir för liten med det aktuella 
planförslaget. 
Carl- Göran Svensson (m) m fl) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
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Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras enligt Magnus 
Johanssons (s) yrkade mot Carl- Göran Svenssons (m) m fl yrkande om bifall till 
förvaltningens förslag och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Carl- Göran Svenssons (m) m fl yrkande. 
 
Reservation 
Magnus Johansson (s) m fl reservera sig till förmån för eget yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att detaljplan för Västra Nättraby 6:17 m fl ställs ut för allmän granskning, 
 
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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§ 224 
Detaljplan för del av Mjövik 1:3 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 november 2007 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten 
Mjövik 1:3. Detaljplanens syftar till att pröva möjligheten att uppföra ett tiotal 
friliggande villor inom del av fastigheten Mjövik 1:3. vidare bedöms det som en 
grundförutsättning att i samband med detaljplanearbetet säkerställa en förbättring 
av gång- och cykelförbindelserna från planområdet till Mjöviksvägen. 
Planområdet är delvis upptaget i gällande översiktsplan såsom lämplig för 
bostäder. Målsättningen är att skapa en attraktiv boendemiljö med närhet till natur 
och hav. Ett genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta detaljplan för Mjövik 1:3 bli föremål för samråd, 
 
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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§ 225 
Detaljplan för Tockatorp 17:16 m fl  
 
Ansökan om att upprätta detaljplan för Tockatorp 17:16 m fl har inkommit. 
Ansökan gäller bostadsbebyggelse i form av friliggande villor, parhus och radhus 
samt möjlighet att etablera en förskola. 
Området är beläget på norra delen av Sturkö och omfattar 4 ha. Marken utgörs av 
ängs- och hagmark. En förutsättning för byggnation är att anslutning sker till 
kommunala va-försörjning vilket beräknas möjliggöras genom en ny ledning till 
Koholmen under året. Förslagen bebyggelse ligger delvis inom strandskyddat 
område. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Tockatorp 17:16 m fl, 
 
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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§ 226 
Detaljplanen för del av Gullbernahult 31 (östra delen) 
 
Ansökan om upprätta detaljplan för del av Gullbernahult 31. området är beläget i 
den östra delen av Gullberna Park. Marken utgörs idag av Ek- och bokskog i en 
kuperad terräng. Avsikten är att bebygga fastigheten med 5 flerbostadshus i fyra 
våningar samt två flerbostadshus i sju våningar med garage i bottenvåningen. 
Förslaget innebär 115 bostäder i flerbostadshus. Förslagets koncept är att ”bo i 
naturen”. 
Området omfattas av en detaljplan laga kraft vunnen 1992-01-15. för aktuellt 
område anger gällande detaljplan användningen bostäder. Byggrätterna i gällande 
plan är anpassade efter ett tidigare förslag och variera mellan 2-8 våningar. 
Planförslaget har senare bearbetas och för att möjliggöra för nu liggande förslag 
behövs en detaljplan upprättas. 
Planarbetet bedöms kunna drivas med enkelt planförfarandet då det är förenligt 
med översiktsplanen och har stora likheter med nu i gällande plan tillåten 
användning. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Gullbernahult 31, östra delen 
 
att planarbete inleds med enkelt förfarande 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan 
_____ 
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Akten         PLAN 2007.1065 
Sökande 

 
 
 
 
§ 227 
Detaljplanen för del av Gullbernahult 31 (västra delen) 
 
Ansökan om upprätta detaljplan för del av Gullbernahult 31. området är beläget i 
den västra delen av Gullberna Park. Marken utgörs idag av Ek- och bokskog i en 
kuperad terräng. Avsikten är att bebygga fastigheten med 6 flerbostadshus i sju 
våningar samt två flerbostadshus i sju våningar med garage i bottenvåningen. 
Förslaget innebär 140 bostäder i flerbostadshus. Förslagets koncept är att ”bo i 
naturen”. 
Området omfattas av en detaljplan laga kraft vunnen 1992-01-15. för aktuellt 
område anger gällande detaljplan användningen bostäder. Byggrätterna i gällande 
plan är anpassade efter ett tidigare förslag och variera mellan 2-4 våningar. 
Planförslaget har senare bearbetas och för att möjliggöra för nu liggande förslag 
behövs en detaljplan upprättas. 
Planarbetet bedöms kunna drivas med enkelt planförfarandet då det är förenligt 
med översiktsplanen och har stora likheter med nu i gällande plan tillåten 
användning. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Gullbernahult 31, västra delen 
 
att planarbete inleds med enkelt förfarande 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan 
_____ 
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§ 228 
Information Västra Rödeby 3:1 Bubbetorp 
 
Kerstin Johansson informerade nämnden om arbetet med detaljplanen Västra 
Rödeby 3:1, Bubbetorp. 
____ 
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Sökande        MLL 2008.537 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 229 
Ansökande om godkännande av livsmedelslokal inom fastigheten 
Wachtmeister 4 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen återkallade godkännandet efter det att Kinos 
verksamhet hade upphört och något övertagande var ej aktuellt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade sedan Kultur o Fritidsförvaltningen .  
Ivar Wenster och upplyste honom om återkallandet, Enligt Wenster var det inte 
aktuellt med någon restaurang, varvid myndigheten upplyste honom om att som 
serveringskök (dvs ingen beredning alls utan bara överräckning) skulle kunna 
godkännas . När sedan Café Grevens Per Hjalmarsson och tillika Filip Gamelius 
(Jarramas Brygga) förfrågade sig om möjligheterna för restaurang upplyste de om 
att SLV har i o m ny lagstiftning gett myndigheterna möjligheter att vid ett 
övertagande ompröva verksamheten som om den vore en helt ny lokal. Det har 
inte varit möjligt tidigare. Köket har endast tillräckligt med beredning - och 
avställningsytor samt kylar och frysar för att klara kraven på ett restaurangkök för 
25 sittande gäster. Kökets totala yta är c:a 12 m 2 . I ett restaurangkök måste det 
finnas beredningsbänkar för kött fisk o kallskänksrätter för att undvika 
smittöverföring samt avställnings -bänkar för odiskat gods och uppläggning på 
tallrikar och fat. Dessutom kylar för färdigberedda rätter och såser samt 
kallskänks, kött. grönsaks och mejerikyl. Dessutom frysar för bröd, kött och 
grönsaker. Enligt EG-förordningen 852 Bil II Kapitel 1 Punkt 2 Lokalernas 
planering, utformning, konstruktion, placering och storlek skall möjliggöra 
adekvat underhåll. rengöring och/desinficering, vara sådan att luftburen 
kontaminering undviks eller minimeras samt erbjuda adekvata arbetsutrymmen för 
alla steg som ingår i verksamheten skall kunna genomföras på ett hygieniskt sätt. 
 
Yrkanden 
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan för att i Karlskrona 
Konsthalls kök få tillaga mat för upptill 50 sittande gäster men att godkänna 
tillagning för högst 25 sittande gäster vidare att servering till mer än 25 sittande 
gäster skall köket endast godkännas som serveringskök. 
Carl-Göran Svensson (m) m fl yrkar på att godkänna att i Karlskrona Konsthalls 
kök få tillaga mat för upptill 50 sittande gäster. Magnus Johansson (s) m fl yrkar 
på bifall till förvaltningens förslag. 
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Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras enligt Carl- Göran 
Svenssons (m) m fl yrkade mot Magnus Johanssons (s) m fl yrkande om bifall till 
förvaltningens förslag och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Carl- Göran Svenssons (m) m fl yrkande. 
 
Votering begärs och verkställs. Följande voteringsproposition faställdes: Den som 
bifaller Magnus Johanssons (s) yrkande röstar ja. Dem som bifaller Carl- Göran 
Svenssons (m) yrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Eva Öhman (s), Magnus Lindoffsson 
(s), Katarina Möller (s), Michael Ryge (s) och Ulla Ohlsson (s) 
 
Röstar nej gör: Janne Johansson (sd), Henrik Larsen (m), Anna Ottosson (m), 
Margareta Rodin (fp), Magnus Larsson (c), Jan Spjuth (kd), och Carl-Göran 
Svensson (m).  
 
Med 7 nej röster mot 6 ja röster beslutar miljö- och byggnadsnämnden att besluta 
enligt Carl- Göran Svenssons (m) förslag. 
 
Reservation 
Magnus Johansson (s) m fl reservera sig till förmån för eget yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att godkänna att man i Karlskrona Konsthalls kök få tillaga mat för upptill 50 
sittande gäster. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 230 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 1:40 
 
Utgår. 
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Sökande        BYGG 2008.997 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 231 
Förlängning av beviljat förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Aspö 5: 28 tomt B  
 
Handlingar: Ansökan (2008-04-09) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för ny 
byggnad av ett fritidshus på platsen i beslut 2004-10-13 § 366. Detta beslut 
förnyades 2004-10-11 § 365. Ansökan stämmer överens med de tidigare fattade 
besluten, och de förutsättningar som låg till grund för dessa har inte förändrats. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den 
föreslagna platsen med villkor 
 
att handlingarna i beslutet 2004-10-13 § 366 ska gälla (Dnr 3506/04) 
 
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 707 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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Länsrätten i Blekinge län Mål nr 464-08.    BYGG 2007.4003 
Akten 

 
 
 
 
§ 232 
Yttrande till Länsrätten i Blekinge angående överklagande av Länsstyrelsens 
beslut att avvisa överklagan av bygglov för hotell på fastigheten Axel 1 i 
Karlskrona. 
 
Länsrätten 2008-05-07 begärt nämndens yttrande över bifogade handlingar från 
fastighetsägare i angränsande kvarter, aktbilaga 1-3. 
 

1. Skrivelse från Eva Egeskans, 2008-04-24 
2. Skrivelse från Sverker Lindeberg, 2008-04-21 
3. Skrivelse från Olof & Christina Färnström, 2008-04-24 

 
Fastighetsägarna gör i sina skrivelser på nytt gällande att de skall ges ställning som 
sakägare i ärendet. Länsstyrelsen har i sitt beslut 2008-04-01 meddelat att de inte är 
sakägare, och att det av nämnden beviljade bygglovet är i överensstämmelse med 
gällande detaljplan och är tillkommet i laga ordning. Härutöver vill nämnden lämna 
följande kommentarer. Ett tidigare beviljat bygglov upphävdes av Länsstyrelsen 
efter överklagan av berörda fastighetsägare då avvikelserna inte ansågs vara av 
mindre omfattning, och därmed strida mot detaljplanen. Mot denna bakgrund har 
nämnden noga granskat den nu aktuella utformningen och dess överensstämmelse 
med detaljplanen. Länsrätten har dessutom i ett särskilt beslut 2008-05-02 avvisat 
fastighetsägarnas begäran om inhibition. Nämnden anser besvären saknar grund på 
denna punkt. Några fastighetsägare i området har under lång tid motsatt sig 
detaljplanen och dess genomförande. En av de nu klagande drev planärendet till 
Regeringen som i sitt beslut 2000-12 -14 avvisade klagomålen och en påstådd 
skada på riksintresset för kulturminnesvård. Gällande detaljplan är alltså till sitt 
innehåll, omfattning och höjd i överensstämmelse med riksintresset. Detaljplanen 
innehåller ej heller några särskilda utformningsbestämmelser, utom för den mindre 
transformatorbyggnad som medges på fastigheten Klerck 26. Nämnden anser 
besvären saknar grund på denna punkt. De klagande fastighetsägarna anser att 
ärendet avgjorts utan att en nybyggnadskarta förelegat vid prövningen. 
Länsstyrelsen har i sitt beslut 2008-04-01 avvisat besvären. En nybyggnadskarta 
upprättades i samband med ovan nämnda tidigare prövning av bygglov för hotell. 
Någon ändring av planbestämmelser eller tomtgränser har inte skett under tiden. 
Nybyggnadskartans uppgifter har legat till grund för den nya projekteringen och 
situationsplanen har grundats på denna. Nämnden anser att besvären saknar grund 
på denna punkt. 
 
 
Forts 
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Forts § 232 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta Samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande såsom sitt eget och yrka, 
 
att besvären saknar grund, samt 
 
att Länsrätten i Blekinge län lämnar överklagandet utan bifall.  
_____ 
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§ 233 
Förhandsbesked nybyggnad av fritidshus på fastigheten Bussevik 1:5 
 
Utgår. 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-06-12 43 av 64  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Sökande        BYGG 2007.3650 
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§ 234 
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten Fridlevstad 1:18 
 
Handlingar: Ansökan (2007-11-13), ritning 
 
Ansökan gäller ett vindkraftverk placerat ca 1.5 km söder om Fridlevstad 
samhälle, i ett skogsområde mellan Harstorp och Bränteknuva. Närmaste 
bostadshus ligger på ca 400 m avstånd. Verket är trebladigt med en navhöjd på 73 
m, en rotordiameter på 53 m och totalhöjden ca 100 m. Effekten är 0.8 MW och 
intill verket kommer en transformatorstation att placeras. Bifogade buller- och 
skugganalyser visar att vedertagna riktvärden kommer att uppfyllas. Påverkan på 
landskapsbilden har illustrerats med fotomontage. Verket kommer inte att synas i 
sin helhet utan dess nedre del är dold av skogsvegetation. Det kommer 
huvudsakligen att upplevas på ganska långt avstånd. Ett enstaka verk med denna 
lokalisering får anses vara acceptabelt vad gäller påverkan på landskapsbilden. 
Anmälan enligt 9 kap miljöbalken hanteras av miljö- och byggnadsnämnden 
parallellt med denna ansökan. Yttranden utan erinran har inkommit från 
Försvarsmakten och Luftfartsverket. Kungörelse om ansökan har varit införd i 
lokalpressen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov med villkor, 
 
att en bygganmälan skall lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden för 
godkännande 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 
 
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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§ 235 
Förhandsbesked på fastigheten Frändatorp 25:2 del 2 
 
Utgår. 
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§ 236 
Förhandsbesked för nybyggnad av båthus på fastigheten  
Frändatorp 25:2 del 8 
 
Utgår. 
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§ 237 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 
Frändatorp 25:2 del 6 
 
Utgår. 
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§ 238 
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten 
Frändatorp 25:14 
 
Utgår. 
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Akten 

 
 
 
 
 
§ 239 
Förlängning av beviljat förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Grönadal 15:30. (F.d Grönadal 15:6 del av, lotten C 
 
Handlingar: Ansökan (2008-05-19) 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus hus på platsen i beslut 2006-06-14 § 256. Ansökan 
stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar som låg 
till grund för detta har inte förändrats. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor, 
 
att handlingarna i beslutet 2006-06-14 § 256 ska gälla (Dnr 815/06), 
 
att frågan om antal våningar inte ingår i beslutet, utan detta skall avgöras i samband 
med bygglovansökan, 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg- 
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet, 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket 
ska ombesörjas av sökanden, 
 
att strandskyddsdispens från Länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska 
ombesörjas av sökanden. 
_____ 
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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Fastighetsägare Hasslö 4:276 
Akten 

 
§ 240 
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus på fastigheten  
Hasslö 4:229. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-03-04), karta 
 
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 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 
skogsvegetation med en ganska tät ridå mot vägen och delvis avverkad längre in. 
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. Två 
bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. Berörda grannar 
har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av 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, 
 
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. 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-06-12 50 av 64  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Sökande         BYGG 2008.1123 
Akten 

 
 
 
 
§ 241 
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Klyvaren 20 och 21 
 
Handlingar: Ansökan (2008-04-23) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut 2006-03-08 § 104. 
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar 
som låg till grund för detta har inte förändrats. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor 
 
att handlingarna i beslutet 2006-03-08 § 104 ska gälla (Dnr 1519/05) 
 
att utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att garagets storlek, utformning och placering ska stämma överens med gällande 
detaljplan, vilket avgörs vid bygglovprövningen. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att 
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom 
tillståndet annars upphör att gälla. 
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Ägare cafébyggnad fastigheten Karlskrona 4:5   BYGG 2008.1232 
Akten 

 
 
 
§ 242 
Olovligt byggande på fastigheten Karlskrona 4:5. (Fisktorget) 
 
Vid sammanträde 2007-03-08, § 90, beviljade miljö- och byggnadsnämnden 
tillfälligt bygglov till och med den 31 oktober 2007 för uppställning av 
cafébyggnad på Fisktorget. Enligt en föreskrift i beslutet skulle byggnaden vara 
borttagen senast 1 november 2007. Byggnaden står emellertid fortfarande kvar på 
platsen utan att något gällande bygglov finns, och får därmed betraktas som 
olovligt byggande. 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. Några förutsättningar för att bygglov nu ska beviljas i efterhand på den 
aktuella platsen föreligger enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning inte. 
Enligt PBL 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en 
åtgärd som kräver bygglov. Ärendet skall vidare översändas till allmän 
förvaltningsdomstol för uttagande av tilläggsavgift, enligt PBL 10 kap 7 och 8 §§. 
Enligt 5 § skall avgifterna dock inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd 
eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med miljö- och 
byggnadsnämnden. Ägaren till byggnaden har getts möjlighet att inkomma med en 
skriftlig förklaring. Senaste svarsdag är 26 maj 2008. Ägaren till byggnaden har 
också meddelas att frågan om föreläggande mot vite att riva den olovligt uppförda 
byggnaden, samt uttagande av byggnadsavgift och översändande av ärendet till 
länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift, kommer att tas upp till 
behandling i miljö- och byggnadsnämnden torsdagen den 12 juni 2008. Det har 
också meddelats att om den olovligt uppförda byggnaden avlägsnas före detta 
datum, tas frågan inte upp till behandling i nämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § ta ut byggnadsavgift med 5920 
kronor (4 x bygglovavgiften 1480 kronor) av Ilnicki Café AB (556656-2038) i 
egenskap av ägare till byggnaden och översända ärendet till länsrätten för 
prövning av uttagande av tilläggsavgift, samt att med stöd av plan- och bygglagen 
10 kap 1, 14 och 18 §§ förelägga ägaren av byggnaden, Ilnicki Café AB(556656-
2038), vid vite av 20 000 kronor, att senast en månad efter delfåendet av detta 
beslut undanröja den olovligt uppförda byggnaden. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Akten 
Fastighetsägare Senoren 33:3 
Fastighetsägare Senoren 33:2 
Fastighetsägare Senoren 12:5 
Fastighetsägare Senoren 12:14 
Fastighetsägare Senoren 12:15 
Fastighetsägare Senoren 14:8 

 
§ 243 
Förhandsbesked för 4 enbostadshus med mindre djurhållning  på fastigheten 
Senoren 33:1 
 
Handlingar: Ansökan (2006-10-20), karta 
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. Vid 
bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av 
riksintressen. Marken ligger inom område av riksintresse för friluftslivet. Ärendet 
gäller avstyckning från stamfastigheten av fyra tomter avsedda för 
permanentboende i kombination med mindre djurhållning. Styckningslotterna ska 
förutom bostadshus kunna innehålla mindre stall och rasthage, möjlighet till 
betesmark finns i närområdet. Markområdet är i huvudsak skogsbevuxet, och de 
föreslagna avstyckningarna ligger i ett mellanrum mellan två mindre 
bebyggelsegrupper och kan ses som en komplettering. Förslaget bedöms inte 
påtagligt skada riksintresset eller i övrigt strida mot några allmänna intressen. 
Området får anses vara en sådan lantlig miljö där djurhållning i viss omfattning får 
accepteras i omgivningen. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över 
förslaget, och fyra skrivelser med synpunkter har inkommit. Dessa gäller bland 
annat vatten- och avloppsfrågan, djurhållningen samt påverkan på naturvärdena. 
Sökanden har inkommit med ett bemötande av synpunkterna. Vad gäller 
avloppsfrågan har miljöavdelningen gjort följande bedömning. Miljö- och 
byggnadsnämndens policy när det gäller nybyggnation inom redan förtätade 
områden innebär att antalet avlopps- anläggningar inom området skall minska, 
vilket i detta ärende innebär att en gemensam avloppsanläggning för de 4 
planerade byggnaderna, samt minst 2 befintliga fastigheter måste komma till 
stånd. Vidare skall en lokal VA-plan för området upprättas, innehållande komplett 
ritningsunderlag avseende rördragningar inom området och utformning av den 
planerade avloppsanläggningen. Sökanden har lämnat in nödvändiga handlingar 
vad gäller avloppsanläggningen. Denna har kapacitet och utförande som kan 
accepteras av miljöavdelningen. Miljöavdelningen tillstyrker ansökan. 
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Yrkanden 
Förvaltningens förslag till beslut är positivt förhandsbesked 
Magnus Johansson (s) m fl yrkar på avslag 
Magnus Larsson (c) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med tillägg att stall 
och gödselhantering placeras närmast 50 meter från bostadsfastighet. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras enligt Magnus Johansson 
(s) m fl yrkade mot Magnus Larssons (c) m fl yrkande om bifall till förvaltningens 
förslag med tillägg och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Magnus Larssons (c) m fl yrkande. 
 
Såldes beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av fyra enbostadshus med 
mindre djurhållning 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 via befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket 
ska ombesörjas av sökanden, 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska vara godkända 
av miljöavdelningen innan bygglov beviljas, 
 
att stall och gödselhantering placeras som närmst 50 meter från bostadsfastighet. 
_____ 
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        BYGG 2004.2117 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 244 
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Strömsberg 1:38 
 
Handlingar: Ansökan (2004-05-06), karta 
Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus inom 
strandskyddsområde i anslutning till Lyckebyån. Miljö- och byggnadsnämnden 
lämnade negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på platsen i 
beslut 2004-09-08 § 329. I beslutet hänvisades till vad som sägs i plan- och 
bygglagen (PBL) 2 kap om att markområden ska användas för de ändamål för 
vilka de är mest lämpade, och att den allemansrättsliga tillgängligheten borde 
bibehållas på platsen. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som 2004-11-02 
beslöt att lämna överklagandet utan bifall. Länsstyrelsens beslut överklagades till 
länsrätten, som i dom 2005-06-30 upphävde miljö- och byggnadsnämndens beslut 
och visade ärendet åter till nämnden för ny handläggning. Detta innebar bland 
annat att grannar skulle höras, att frågan om anordnande av enskild 
avloppsanläggning skulle utredas samt om tillståndet i övrigt skulle förenas med 
särskilda villkor. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. En skrivelse har 
inkommit där det framförs att platsen nyttjas av de kringboende för friluftsliv, 
varför den inte bör bebyggas. Miljöavdelningen har bedömt att enskild 
avloppsanläggning är möjlig att anordna. Vid sammanträde 2008-02-14, § 64, 
beslutade miljö – och byggnadsnämnden att inte medge strandskyddsdispens för 
lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna platsen. Detta överklagades till 
länsstyrelsen som 2008-04-11 upphävde beslutet med motiveringen att ingen 
ansökan om strandskyddsdispens förelåg. Ärendet återvisades till miljö- och 
byggnadsnämnden för fortsatt handläggning i enlighet med länsrättens dom 2005-
06-30. Detta innebär att positivt förhandsbesked ska lämnas, förenat med de 
särskilda villkor som bedöms nödvändiga. 
 
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, 
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att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med 
bygglovansökan, 
 
att strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av 
sökanden, 
 
att rätt att nyttja tillfartsvägen 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        BYGG 2007.2637 
Akten 
Fastighetsägare Styrkö-Ryd 8:22 

 
 
 
 
§ 245 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av sjöbod/redskapsbod på 
fastigheten Sturkö-Ryd S:8 
 
Handlingar: Ansökan (2007-06-26), ritningar 
Bygglov för sjöboden beviljades på delegation 2007-08-07 § 938. Detta 
överklagades till länsstyrelsen såväl av grannar som av andra delägare i 
samfälligheten. Länsstyrelsen upphävde beslutet 2008-02-20 och återvisade 
ärendet till miljö-och byggnadsnämnden för ny handläggning. Åtgärden ansågs 
inte vara en kompletteringsåtgärd, varför grannar skall höras. Boden avskiljs från 
den bebyggda grannfastigheten Sturkö-Ryd 7:15 av tät buskvegetation. Övriga 
grannfastigheter har ingen bebyggelse i närheten av boden. Förslaget kan inte 
anses innebära någon betydande olägenhet för omgivningen. Vid ett 
delägarsammanträde på lantmäterimyndigheten enligt lagen om förvaltning av 
samfälligheter beslutade samfälligheten att sökanden har rätt att anlägga sjö-
/redskapsbod inom den samfällda marken Sturkö-Ryd s:8. Platsen ligger inom 
område med strandskyddsförordnande. Länsstyrelsen har lämnat 
strandskyddsdispens för boden. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig 
över förslaget.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov med följande villkor, 
 
att byggnaden ska placeras minst 4.5 m från fastighetsgränsen till  
Sturkö-Ryd 7:15, 
 
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 åtgärderna inte har påbörjats inom två 
är och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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§ 246 
Förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Sturkö-Bredavik 22:8 
 
Utgår. 
____ 
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Fastighetsägare Sturkö-Bredavik     BYGG 2008.331 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 247 
Olovligt byggande på fastigheten Sturkö-Bredavik 22:8 . 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har erhållit en anmälan gällande olovlig 
byggnation på fastigheten Sturkö-Bredavik 22:8. Det har konstaterat att den 
anmälda byggnationen är utförd. Vid kontroll av förvaltningens register och arkiv 
finns inte något bygglov beviljat gällande den anmälda åtgärden. Byggnation av 
denna typ kräver bygglov enligt plan- och bygglagen 8 kap 1,2,3 §§. När en åtgärd 
som kräver bygglov har vidtagits utan lov, skall den enligt plan- och bygglagen 10 
kap 1 § undanröjas eller på annat sätt rättas om inte lov till åtgärden meddelas i 
efterhand. Påföljder när någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov: 
Byggnadsavgift skall enligt plan- och bygglagen 10 kap 4 § bestämmas till ett 
belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om lov till 
denna åtgärd hade erhållits. Tilläggsavgift skall enligt plan- och bygglagen 10 kap 
7 § tas ut med 500 kr/m2 på det som är olovligt uppfört. Avräkning skall ske med 
10 kvm. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan och bygglagen 10 kap 4 och 7 § ta ut byggnadsavgift med 
9056 kr ( 4x Bygglovsavgiften 2264 kr) av Christel Malmberg Hammar och Lars 
Erik Gösta Malmberg i egenskap av fastighetsägare. Byggnadsavgiften skall 
betalas till Länsstyrelsens (postgiro 95 40 25- 3) inom två månader från det att 
detta beslut vunnit laga kraft samt att översända ärendet till Länsrätten för 
prövning av tilläggsavgift. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 248 
Förhandsbesked på fastigheten Sturkö-Bredavik 22:43 
 
Utgår. 
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Sökande        BYGG 2008.707 
Akten 

 
 
 
§ 249 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sälleryd 1:29 
 
Handlingar: Ansökan (2008-03-10), karta 
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 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 
ängsliknande gräsyta. En bit in från vägen är en mindre, förfallen byggnad 
belägen. Platsen utgör en lucka mellan bebyggda tomter. Den bedöms inte 
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan 
anordnas från befintlig väg, och miljöavdelningen har bedömt att enskild 
avloppsanläggning går att anordna på fastigheten. Ett bostadshus på platsen får 
anses vara en lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra 
sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor, 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 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 från Vägverket att anordna utfart mot väg 744 ska föreligga före 
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två 
är och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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Sökande        BYGG 2008.244 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 250 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Ärkilsmåla 1:15 
 
Handlingar: Ansökan (2008-01-28), karta. 
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 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 i utkanten 
av ett skogsområde, i ett hörn vid ett mindre vägskäl, och har viss anslutning till 
befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller 
andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg och tillståndsbevis 
finns för anordnande av enskild avloppsanläggning. Ett bostadshus på platsen får 
anses vara en lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra 
sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor, 
 
att byggnadens utformning 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. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två 
är och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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Sökande        BYGG 2008.241 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 251 
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus på fastigheten  
Öljersjö 4:20 
 
Handlingar: Ansökan (2008-01-28), kartor 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, 
sammanhållen bebyggelse. Utökning av bebyggelseområdet kan prövas utan 
detaljplaneläggning endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, 
samt om den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar 
som måste lösas i ett större sammanhang. Bebyggelsens lämplighet skall också 
bedömas enligt de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap 2 
sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade. Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön 
även utformas med hänsyn till behovet av trafikförsörjning och god trafikmiljö. 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med 
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så att de 
inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Två av de föreslagna 
tomterna berörs av strandskyddsförordnande. Platsen utgörs av ett vackert och 
öppet lövträdsområde som är lättillgängligt för allmänheten, och får anses ha ett 
värde som närströvområde för de kringboende. Den befintliga tillfartsvägen från E 
22 har delvis låg standard, och denna fråga måste utredas ytterligare innan 
ställning kan tas till eventuell nybyggnation. Angöringsvägen till de nya tomterna 
föreslås bli anlagd öster om dessa. Då en väg redan finns som i väster gränsar till 
området får detta anses tveksamt, och måste utredas ytterligare. Från områdets 
nedre till dess övre del är nivåskillnaden 10 m, vilket ger relativt stora 
höjdskillnader mellan de olika tomterna. Med tanke på detta får såväl den 
föreslagna tillfarten som byggnadernas placering bedömas medföra stora ingrepp i 
naturen. Ett noggrant studium av höjdsättning och anpassning till omgivningen 
måste göras, för att det ska gå att bedöma den föreslagna byggnationens 
lämplighet. Vid tidigare diskussioner med planavdelningen har konstaterats att den 
föreslagna exploateringens eventuella påverkan på den grönstrukturplan som är 
under utarbetande måste utredas. Detta tillsammans med det som sagts ovan om 
påverkan på naturen/landskapsbilden och problematiken med trafikförhållandena 
gör att förslaget måste studeras i ett större sammanhang. Lämpligheten med den 
föreslagna byggnationen kan endast avgöras med prövning genom 
detaljplaneläggning. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till 
beslut. En skrivelse har inkommit 2008-05-02, där sökanden belyser de frågor som 
förvaltningen bedömt bör studeras i ett större sammanhang. Skrivelsen påverkar 
inte förvaltningens tidigare bedömning. 
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Yrkanden 
Förvaltningens förslag till beslut är negativt förhandsbesked. 
Carl- Göran Svensson (m) m fl yrkar på positivt förhandsbesked då sökande 
klargjort de frågor som förvaltningen haft avseende tillfartsväg till E 22, 
angöringsväg till de nya tomterna, eventuell påverkan på den grönstrukturplan 
som samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetar. 
Magnus Johansson (s) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras enligt Carl-Göran 
Svenssons (m) m fl yrkade mot Magnus Johanssons (s) m fl yrkande om bifall till 
förvaltningens förslag och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Carl-Göran Svenssons (m) m fl yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att lämna positivt förhandsbesked,  
 
att strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart för de två tomter som berörs 
av strandskyddet, vilket ska ombesörjas av sökanden, 
 
att rätt att nyttja tillfartsvägen ska föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas 
av sökanden 
 
att anslutning ska göras till kommunalt VA med anslutning till Fäjö- Lösens VA-
förenings ledning. 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg- 
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två 
är och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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§ 252 
Övriga frågor 
 
Gert Olsson (s) tog upp frågan varför det tog så lång tid att allmänheten 
underrättades. Felet upptäcktes kl 0300 men allmänheten varnades först kl 1000.  
Kenneth Gyllensting meddelade att det är den verksamhetsansvarige som är 
ansvarig och uppföljning skall ske om vad som hänt. 
 
Nämnden tackade av miljöchef Kenneth Gyllensting samtidigt meddelades att 
Anders Klar tillträder som miljöchef. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 augusti 2008 
 
§ 267 Informationer. 
§ 268 Budgetuppföljning maj 2008 
§ 269 Pågående planer 
§ 270 Svar på remis SOU 2007:111 Ny instansordning PBL samt SOU 2008:31 Miljödomstolarna- domkretsar 
 Lokalisering- handläggningsregler. 
§ 271 Kontaktperson ang Boverkets energideklaration 
§ 272 Beslut fattade av arbetsutskottet. 
§ 273 Beslut fattade av ordföranden 
§ 274 Beslut fattade av tjänstemän. 
§ 275 Meddelanden. 
§ 276 Detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 277 Program för södra Saltö 
§ 278 Detaljplan för Saltö 2:1 (Sillen) m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län. Utgår 
§ 279 Detaljplan för Västra Rödeby 3:1 (Bubbetorp) Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 280 Detaljplan för Borgmästaren 29, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 281 Detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1,Karlskrona kommun, Blekinge län. 
§ 282 Grönstrukturplan. Utgår 
§ 283 Yttrande över tillstånd till befintlig samt utökad hamnverksamhet på Verkö samt dispens avseende dumpning 

av schaktmassor vid ny deponiplats. Omedelbar justering 
§ 284 Ang inomhusmiljö i Tullskolan 
§ 285 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus på fastigheten Aspö 1:40. 
§ 286 Förhandsbesked för nybyggnad fritidshus på fastigheten Aspö 5:27. Utgår 
§ 287 Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus på fastigheten Aspö 5:249. 
§ 288 Förhandsbesked nybyggnad tre st enbostadshus på fastigheten Binga 6:11. 6:12 och 7:12 
§ 289 Förhandsbesked ändrad användning från kvarn till fritidshus fastigheten Björkenäs 2:19. Utgår 
§ 290 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Frändatorp 25:18 
§ 291 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus fastigheten Färmanstorp 1:11 
§ 292 Uttagande av byggnadsavgift och tilläggsavgift 
§ 293 Anmälan om olovligt inredande av bostadslägenhet fastigheten Gäddan 3 
§ 294 Bygglov samt strandskyddsdispens nybyggnad klubbhus fastigheten Nordan Knabelström 1:1 
§ 295 Bygglov samt strandskyddsdispens nybyggnad fritidshus fastigheten Padderyd 1:23 
§ 296 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus på fastigheten Riggen 3. 
§ 297 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus fastigheten Verkö 3:8 
§ 298 Övriga frågor 
 

Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden torsdagen den 14 augusti 
kl 08.30—1200 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (m)  
 1:e vice ordförande  Marcel Abedini (mp) 
 2:e vice ordförande  Magnus Johansson (s)  
 Ledamöter   Anna Ottosson (m) 
     Margareta Rodin (fp) 

Magnus Larsson (c)  
     Jan Spjuth (kd)  

Eva Öhman (s)  
     Michael Ryge (s)  
     Ulla Ohlsson (s)  
     Magnus Lindoffsson (s) 

Katarina Möller (s) 
Per Björklund (sd) 

 
Tjänstgörande ersättare  Morgan Mattson (s) 
      
Ersättare    Morgan Mattson (s) 
     Lotta Holgersson (s) 

Gert Bengtsson (s)  
     Veikko Pirkalainen (s) 

Peter Glimvall (m)  
     Eva Röder (fp)  
      
     
       
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 
     Anders Klar, miljöchef 
     Jan Hammarfors, bygglovschef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Malin Sjöstedt, bygglovsarkitekt 
Kerstin Johansson, planarkitekt 
Kim Welser, planarkitekt 
Ola Swärdh, planchef 

 
Utses att justera   Magnus Lindoffsson 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 20 augusti 2008 kl 0800  
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson 
 
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Magnus Lindoffsson 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 21 augusti 2008 anslagits på kommunens anslagstavla 
intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 267 
Informationer 
 
Planchef Ola Swärdh redogör för arbetet med framtagandet av 
grönstrukturplanen. 
 
_____ 
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Ekonomerna         
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 268 
Budgetuppföljning maj 2008 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens 
verksamheter (totalt) beräknas vissa en mindre positiv avvikelse med 0,2 mkr 
jämfört med budget år 2008. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljningen enligt bilagda handlingar. 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
§ 269 
Pågående planer 
 
Handlingar: Förteckning över pågående planer enligt bilaga 
 
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ta information till protokollet 
_____ 
 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-08-14 7 av 48  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Miljödepartementet       DIA 2008.1360 
Samhällsbyggnadsförvaltnngen 

 
 
 
 
§ 270 
Svar på remiss ang SOU 2007:111 Ny instansordning för mål enligt plan- och 
bygglagen samt SOU 2008:31 Miljödomstolarna domkretsar – lokalisering – 
handläggningsregler 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att besvara 
delbetänkandena En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen (SOU 
2007:111) samt delbetänkandet Miljödomstolarna- domkretsar – lokalisering 
handläggningsregler (SOU 2008:31). 
 
SOU 2007:111 Ny instansordning för mål enligt plan- och bygglagen 
 
Utredningsarbetet ska enligt direktiven i prop 2006/07:98 Ny instansordning för 
PBL-ärenden bedrivas med inriktningen att överprövningen av rättsverkande 
planer (detaljplaner, områdesbestämmelser och fastighetsplaner) med undantag 
för ingripande med stöd av bestämmelserna om statlig kontroll i 12 kap. PBL, 
flyttas från regeringen till de nuvarande miljödomstolarna och även de övriga 
ärendena i PBL flyttas över till att hanteras av miljödomstolarna i stället för 
länsrätten- kammarrätten- regeringsrätten. Det kommunala planmonopolet är 
grundstenen i PBL. I detta förslag till ny instansordning lämnas inga förslag som 
påverkar detta förhållande. Förslaget innebär inga ändringar rörande materiella 
regler eller reglerna som berör förfarandet i kommunerna och medför därför inte 
heller några förändringar av det kommunala självbestämmandet. Avsikten med 
förslaget är att domstolsprövningen av kommunernas och länsstyrelsernas beslut 
enl PBL ska ske vid de nuvarande miljödomstolarna. Utredningen förslår också 
att talan om utdömande av vite och uttag av tilläggsavgift enl PBL skall väckas av 
byggnadsnämnden hos miljödomstol. Utredningen föreslår också att det införs 
bestämmelser som medger att en lagfaren domare i miljödomstol ensam i mål 
enligt PBL bl a får avgöra mål av enkel beskaffenhet. Utredningen förordar att 
miljööverdomstolen skall få avgöra frågor av stor principiell betydelse med en 
förstärkt sammansättning. En ändrad instansordning innebär att miljödomstolarna 
kommer att behöva resursförstärkningar för att klara den ökade 
måltillströmningen. Att miljödomstolarna förstärks i dess kompetens avseende 
PBL- lagstiftningen är viktigt sett både ur ett rättssäkerhetsperspektiv men även 
att den enskilde ej skall behöva vänta för länge innan dennes ärende blir avgjort. 
Karlskrona Kommun anser att det är positivt om ärenden inom plan- och 
bygglagen kommer att hanteras inom samma domstol som ärenden inom 
miljöbalken. Inte sällan hanteras dessa lagstiftningar i samma ärenden, t ex fråga 
om bygglov och dispens för strandskyddet. Ett frågetecken som uppkommer är att 
PBL ärendena kommer att flyttas från förvaltningsdomstolarna (länsrätt, 
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kammarrätt och regeringsrätt till de allmänna domstolarnas organisation då 
miljödomstolarna ingår i tingsrättsorganisationen (tingsrätt, hovrätt och högsta 
domstolen). Detta innebär att Regeringsrätten ej kommer verka som 
prejudikatbildande inom PBL. Det förefaller lämpligare att Regeringsrätten 
fortsättningsvis kommer vara prejudikatbildande inom PBL med tanke på dess 
erfarenhet av att hantera ärende av förvaltningsrättslig art samt dess kunnande 
inom PBL. Bör det inte då inte vara lämpligare att föra över miljödomstolarna till 
organisationen för förvaltningsdomstolarna? Framför allt med tanke på den stora 
ökade mängd ärenden som förslaget innebär bör göra att ärende av karaktären 
förvaltningsärende blir i klar majoritet i miljödomstolarna samt att 
Regeringsrätten fortsättningsvis då kvarstår som prejudikatbildande inom PBL. 
Karlskrona Kommun anser i vart fall att frågan bör övervägas. 
 
SOU 2008:31 Miljödomstolarna domkretsar – lokalisering – 
handläggningsregler 
Vad gäller förslaget avseende domkretsar har Karlskrona Kommun inget att 
erinra. Miljödomstolarna tillämpar olika handläggningsregler beroende på vilken 
typ av mål som skall prövas. Huvudregeln är att rättegångsbalkens 
tvistemålsbestämmelser tillämpas om inte annat följer av miljöbalken eller annan 
lag. Vid handläggning av ärenden tillämpas liksom i tingsrätterna i övrigt lagen 
(1996:252) om domstolsärenden (sk ärendelagen). I de mål som kommer till en 
miljödomstol genom överklagande och vid prövande av utdömande av vite 
tillämpas förvaltningsprocesslagen (FPL) (1971:291). FPL är processlag avsedd 
för förvaltningsdomstolarna. Att man valt FPL som tillämplig för 
miljödomstolarna angavs i förarbetena till miljöbalken är att den är något friare 
och enklare förfarande som är anpassat till överprövning av ärenden som 
överklagats från förvaltningsmyndighet. Enligt utredningens direktiv bör det 
krävas mycket starka skäl för att låta en processlag som inte är avsedd för 
tingsrätterna gälla för vissa mål i miljödomstolarna. Utredningen ska därför, 
enligt direktiven, överväga om i stället ärendelagen bör tillämpas i 
miljödomstolarna för de mål som har inletts vid en förvaltningsmyndighet. 
Karlskrona Kommun anser att det är viktigt att förvaltningsärende hanteras 
enhetligt och förordar därför att man hantera förvaltningsrättsliga ärenden enligt 
FPL eftersom den är anpassad till hantering av mål i förvaltningsärenden. I 
utredningens direktiv anförs att det måste finnas starka skäl för att låta en 
processlag som ej är avsedd för tingsrätterna gälla för vissa mål i miljödomstolen. 
Detta resonemang, anser Karlskrona Kommun, förstärker tanken att föra över 
miljödomstolarna till förvaltningsdomstolarna och där använda sig av 
förvaltningsprocesslagen vid hantering av ärendena. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget. 
_____ 
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Boverket        DIA.1822 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 
 
 
§ 271 
Kontaktperson angående Boverkets energideklarationer. 
 
Enligt lagen om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985) är den 
kommunala nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och 
byggväsendet tillsynsmyndighet. Boverket får enligt 17 § punkt 1 i förordningen 
(SFS 2006:1592) om energideklarationer för byggnader medge direktåtkomst för 
tillsynsmyndigheten till Boverkets energideklarationsregister. Nämnden bör enligt 
Boverket utse en kontaktperson i ledande ställning som i sin tur kan delegera 
handläggningen till andra tjänstemän inom förvaltningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att utse bygglovchefen till kontaktperson för Boverkets 
energideklarationsregister. 
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§ 272 
Beslut fattade av arbetsutskottet 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 273 
Beslut fattade av ordförande 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 274 
Beslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
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§ 275 MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2008-08-18  
 

1. Kommunfullmäktige, beslut § 64 2008-05-29. Svar på motion ang allergiframkallande 
växter i offentliga miljöer. 

 
2. Kommunstyrelsen, beslut § 110 2008-06-03. Yttrande ang ”Översikt av väsentliga frågor 

för förvaltningsplan i södra Östersjöns vattendistrikt 2008-09”. 
 

3. Kommunfullmäktige, beslut § 84 2008-06-18. Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 
2010-2011. 

 
 
4. Kommunfullmäktige, beslut § 85 2008-04-30. Delårsrapport per den 30 april 2008. 
 

 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-05-21. Bidrag till kulturmiljövård av 

Emanuelkyrkan på fastigheten Dockan 25 
 

 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, information 2008-05-23. Information avseende sanering 

inom kv Axel. 
 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-05-29. Antagande av detaljplan för del av 

Karlskrona 2:1 Skeppsbrokajen. 
 

8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-06-02. Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 
Borgmästaren 29. 

 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-05-30. Tillstånd till handel med djur enlig 

artskyddsförordningen 
 

  
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-06-04. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i ärende om tillsyn enl miljöbalken fastigheten Fågelmara 
5:100. 

 
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-06-10. Överklagande av miljö- och beslut om 

byggnadsavgift på fastigheten Gäddan 3. 
 

 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-06-13. Dispens från 

strandskyddsbestämmelserna för uppförande av transformatorstation på fastigheten 
Torstäva 15:1. 

 
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-06-25. Beslut. Ansökan om 

strandskyddsdispens för uppförande av åtta stycken campingstugor på fastigheten 
Karlskrona 6:16. 

 
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-06-25. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut angående störningar av buller från fläktsystem på Elinebergs 
servicehem i Rödeby. 
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15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-06-23. Fråga om dispens från 

strandskyddsbestämmelser och föreskrifter för naturreservatet Hästholmen-Ytterön för 
uppställning av husvagn på fastigheten Östra Hästholmen 1:2. 

 
16. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-02. Anmälan enl 9:6 MB och 21 § om 

ändring av verksamheten, utbyte av reningsanläggning för xylen. 
 
17. Blekinge tingsrätt, 2008-05-13. DOM. Djurplågeri enl brottsbalken 16:13. 
 
18. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2008-05-26. Bygglov för nybygnad av hotell på 

fastigheten Axel 1 enl PBL; fråga om inhibition. 
 
19. Länsrätten i Blekinge län,. DOM 2008-06-09. Undantag från föreskrifter om krav på 

ligghallar enl djurskyddslagen. 
 
20. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2008-06-17. Bygglov för vävstuga/friggebod enl PBL 
 
21. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2008-06-017. Bygglov för nybyggnad enbostadshus 

enligt PBL. 
 

22. Länsrätten i Blekinge län,. DOM 2008-06-17. Nybyggnad av garage/förråd enl PBL. 
 
 
23. Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, Beslut 2008-06-09. Överklagande av återförvisning. 
 
24. Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, DELDOM 2008-06-13. Tillstånd till uppförande och 

drift av anläggning för mellanlagring och behandling av farligt avfall. 
 
25. Kammarrätten i Jönköping., Beslut. Förhandsbesked enl PBL Saleboda 1:136. 
 
26. Kammarsrätten, beslut 2008-06-10. Bostadsanpassningsbidrag enl lagen om 

bostadsanpassningsbidrag m m fråga om prövningstillstånd. 
 
 
 
27. Kammarrätten, beslut 2008-06-05. Bygglov enl PBL, fråga om prövningstillstånd. 
 
28. Kammarrätten, DOM 2008-06-17. Bostadsanpassningsbidrag enl 9 § i lagen om 

bostadsanpassningsbidrag m m. 
 
29. Miljööverdomstolen, Svea hovrätt beslut 2008-06-26. Enskild avloppsanläggning, fråga 

om prövningstillstånd. 
 

30. Skogsstyrelsen, beslut 2008-05-15. Biotopskyddsområde på fastigheterna Viökvarn och 
Hökamåla 1:12.  

 
31. Livsmedelsverket. Information 2008-07-07. Hantering av SRM vid 

styckningsanläggningar. 
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Sökande        PLAN 2008.1595 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 276 
Detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2 m fl 
 
Detaljplan för Gängletorp 15:9 har varit föremål för samråd. Under 
samrådstiden fr on den 31 mars t o m den 25 april 2008 har samrådshandlingar 
funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun, stadsbiblioteket samt Karlskrona 
Kommuns webbplats. 
Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen den 28 mars 2008. 
Planområdet är beläget på Trummenäs och omfattar fastigheterna Gänglöetorp 
15:9 del 2 och Säby 12:2. i den fördjupade översiktsplanen för Trummenäs 
2006, ingår området i utpekat utbyggnadsområde för bostäder och tangera 
föreslagen utbyggnadsriktning för vägnätet. Där beskrivs att en större 
bebyggelseutveckling förutsätter en kommunal vattenförsörjning och 
avloppshantering alternativt att ytterligare lokala reningsverk kan övervägas. I 
planförslaget föreslås möjligheten att avstycka området till nio större 
villatomter om minst 1000 kvm vardera inom området för bostadsändamål. 
För vardera villatomt föreslås en möjlig exploateringsgrad om 20 procent av 
tomtarean. Byggnader får högst vara en våning. Det är dock möjligt att 
uppföra husen med förhöjt väggliv samt att ionreda vind utöver angivet 
våningsantal. Husen skall vara källarlösa. Även byggnaders placering på 
tomterna samt nockhöjd och takvinkel regleras genom planbestämmelser. 
Detaljplanen har ändrats på föjande punkter, infarten till planområdet föreslås 
flyttas söderut med direktkoppling till Valderslyckavägen. Planområdet 
föreslås utökas och även gälla del av fastigheten Säby 12:2, tre tomter föreslås 
därmed tillkomma. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att detaljplanen för Gängletorp 15:9 m fl, Karlskrona kommun, ställs ut för 
allmän granskning, 
 
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
§ 277 
Program för södra Saltö 
 
Karlskrona kommun har tre landningshamnar för fiske som är riksintresse, 
Karlskrona, Sturkö och Hasslö. Även Sandhamn är en värdefull industri- och 
landningshamn. Det utreds f n vilka hamnar som har bäst 
utvecklingsmöjligheter med hänsyn till bl a konkurrerande markanspråk. 
Kommunen arbetar generellt att förtäta staden. Södra Saltö har omedelbar 
havskontakt, gångavstånd till centrum och sydvästläge. Det bedöms som 
mycket angeläget att bättre utnyttja Saltös unika kvaliteter genom att utveckla 
en stadsdel med blandning av bostäder, verksamheter och offentliga platser. 
Det bör prövas om Saltö fiskhamn kan ersättas av Sandhamn, Sturkö eller 
Hasslö som landningshamn. Industrier som inte är hamnberoende bör ersättas 
av verksamheter som utnyttjar det attraktiva läget samt ytterligare bostäder. 
Saltö har en stor potential för turism och som rekreationsområde för 
Karlskronaborna. Utöver strandpromenaden kan särskilt miljön vid Saltö torg 
och sund nämnas. Önskemål finns även från privata fastighetsägare att bygga 
såväl kommersiella lokaler som bostäder även söder om höjdplatån. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag at utarbeta ett program för 
planering av södra Saltö utifrån förutsättningen att fiskhamnen flyttar från 
Saltö. 
 
_____ 
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§ 278 
Detaljplan för del av Saltö 2:1 (Sillen) 
 
Utgår. 
_____ 
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§ 279 
Detaljplan för Västra Rödeby 3:1 (Bubbetorp) 
 
Detaljplan för del av Västra Rödeby 3:1 har varit föremål för samråd. Under 
samrådstiden, (2008-04-25—2008-05-23) har samrådshandlingarna funnits 
tillgängliga på Karlskrona Kommun, stadsbiblioteket, Rödeby bibliotek samt 
på Karlskrona Kommuns webbplats. Samrådet har annonserats ut i lokalpress 
fredagen den 25 april 2008. ett samrådsmöte har hållits den 7 maj 2008 i 
Rödebyskolan. 
Detaljplanen har delats upp i två planer, en för energiproduktion och en för 
vindkraftverk. Förslag till detaljplan för vindkraftverk är vilande. En ny 
samrådsredogörelse kommer att upprättas för detaljplanen för vindkraftverk. 
Detaljplanen har ändrats så att område energiproduktion (E1) har delats upp i 
två områden, energiproduktion (E1) resp energiproduktion, avfallscentral (E3), 
för att ge möjligheter att flytta avfallcentralen i Bubbetorp till den östra delen 
av planområdet. Privatpersoner som besöker avfallscentralen behöver då inte 
passera övriga verksamheter på Bubbetorp. 
Det har införts en administrativ bestämmelse i detaljplanen angående ändrad 
lovplikt. Befrielse från skyldigheten att söka bygglov, marklov eller 
rivningslov gäller för specificerade åtgärder. 
Genomförande beskrivningen har kompletterats med ”Biobränsleupplagets 
storlek begränsas utifrån risken för självantändning. Samråd kommer ske med 
räddningstjänsten i samband med bygganmälan”. 
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med uppgifter om 
kraftvärmeverkets effekt, förekomst av markföroreningar, dagvattenhantering 
samt störningar under byggtiden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att förslaget till detaljplan för del av Västra Rödeby 3:1 m fl (Bubbetorp) delas 
upp i två detaljplaner, en för vindkraftverk och en för energiproduktion, 
 
att låta planuppdrag för del av Västra Rödeby 3:1 (Bubbetorps vindkraftverk) 
vila 
 
att detaljplan för del av Västra Rödeby 3:1 (Bubbetorps energiproduktion) 
upprättad 27 juni 2008 ställs ut för offentlig granskning samt 
 
att kungöra ställningstagandet att detaljplanen bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan 
_____ 
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§ 280 
Detaljplan för Borgmästaren 29 
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ett nytt affärs- och bostadshus 
inom fastigheten Borgmästaren 29. Gällande detaljplan medger en användning 
för bostäder och handel. Planområdet är beläget på Trossö, i kvarteret 
Borgmästarens nordöstra del och gränser i norr till Hantverkaregatan och i 
öster till Konstapelsgatan. Befintlig byggnad rivs för att ge plats till nytt 
flerbostadshus. Planförslaget anger användningen bostäder, dock ej i 
bottenvåning, samt handel. Den nya byggnaden beräknas rymma 6 lägenheter 
på plan 2-4 samt en större etagelägenhet indragen på taket med en 
hörnbyggnad som övre plan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för Borgmästaren 29 
 
att låta detaljplanen bli föremål för samråd, 
 
att planarbetet inleds med enkelt förfarande 
 
att detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan 
_____ 
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§ 281 
Detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1 
 
Syftet med planförslaget är att skapa en attraktiv och enhetlig boendemiljö. 
Planområdet är beläget i Karlskrona kommuns östra del, ca 36 km nordost om 
centralorten. Avståndet till Kristianopel i söder är ca 1 km.  
Förutsättningar för bebyggelse har ändrats från det ursprungliga förslaget. 
Planområdet ingår inte i kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. Nya ledningar planeras till det kommunala rennigsverket i Söremåla, 
vilket innebär att situationen avseende vatten och avlopp i 
Kristianopelområdet som helhet förbättras. Tryckavloppsledningar byggs från 
Avaskär i Kristianopel till reningsverket. Befintlig vattenledning från 
Fågelmara till Kristianopel ska förstärkas. Nuvarande reningsverk norr om 
samhället kan avvecklas och byggas om till pumpstation. Även angränsade 
bostadsfastigheter ges möjligheter att ansluta sig. Genom det nya 
reningsverket i Söremåla minskar riskerna för miljöstörningar från 
avloppsanläggningar totalt sett i området. Arbetet beräknas vara färdigställt 
sommaren 2009. Sjövik 1:1 som är bebyggd med ett enbostadshus har 
förvärvats av exploatörerna. Planen för bebyggelse har förändrats den nya 
bebyggelsen syftar till att skapa en enhetlig och attraktiv boendemiljö med 
friliggande enbostadshus. Avsikten är att strandskyddet ska upphävas inom 
hela området. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1 bli föremål för samråd 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
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§ 282 
Grönstrukturplan 
 
Utgår. 
_____ 
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§ 282 
Yttrande över tillstånd till befintlig samt utökad hamnverksamhet på 
Verkö samt dispens avseende dumpning av schaktmassor vid  
ny deponiplats 
 
Miljö- och Byggnadsnämnden har erbjudits möjlighet att yttra sig över 
rubricerat ärende. Verksamheten vid hamnen innebär i dagsläget att 2 färjor 
anlöper hamnen varje dygn. År 2005 transporterades på färjorna 360 000 
passagerare, 72000 personbilar, 73000 lastbilar, 2600 bussar samt med 
lastbilarna 1,1 miljoner ton gods. Övriga fartyg som angör är ett fåtal till ABB 
samt ca 100 fartyg med i huvudsak timmer och sågade varor till kaj 1 och 2. 
Övrig verksamhet består i ett timmerupplag av max 50000 m3 timmer, en 
verkstad som stuveriet använder för mindre reparationer och fordonstvätt. 
Oljebyten förekommer inte. Färjorna bunkrar drivmedel från fartyg eller 
tankbil. Antalet fartygsanlöp förväntas öka och ett nytt kajläge planeras i 
anslutning till det befintliga. Man räknar med att kunna ta emot upp till 4 
färjor per dygn i framtiden. Detta innebär att 500000 passagerare och ca 1,5 
miljoner ton gods kommer att passera hamnen varje år. Övriga fartygsanlöp 
beräknas öka till ca 150 st per år och ABB har enligt ansökan en möjlig ökning 
av antalet anlöp till 15 per år. Drivmedelbunkringen kommer att öka i 
motsvarande grad. Med den ökade godshanteringen kommer även fler fordon 
att krävas i anläggningen med motsvarande ökning av underhållservice på 
dessa. Det nya kajläget kommer att byggas på utfylld mark (60000 -70000 m3 
sprängsten). För att kunna fylla ut området med sprängsten måste ca 15000 m3 
sediment (lera och gyttja) schaktas bort. Därutöver måste ca 5000m3 morän 
och berg bortschaktas för att erhålla tillräckligt djup. Muddermassorna har 
man planerat att dumpa nordost om Tjurkö (se inringat område i bilaga sid2) 
Inledningsvis kan sägas att miljövinsten med att ha en hamn för transport av 
personer och gods via fartyg är stor jämfört med om motsvarande transporter 
skulle ha skett via land. Här finns även möjlighet att lyfta över gods till 
järnväg i en framtid. Klagomål angående buller från färjetrafiken har 
inkommit till förvaltningen. Det är framför allt det lågfrekventa bullret som 
upplevts som störande. Utredningen visar att bullerriktvärdena inomhus nätt 
och jämt klaras på den fastighet mätningen skett. Dock finns det fastigheter 
som är närmare belägna där värdena troligen överskrids. Sökanden yrkar på att 
riktvärdena för befintlig industri skall användas vilket innebär 5 dBA högre 
ljudnivå än för nytillkommen industri. Man vill dessutom frångå riktlinjerna 
på helger och kvällar där man yrkar på 5 dBA högre nivåer än riktlinjerna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inser att det är svårt att göra något åt 
bullersituationen från fartygen den relativt korta tiden vid anlöp och avgång, 
utöver att byta ut fartygen mot mindre bullrande typer vilket bör ske. Den mest 
bullrande färjan skall bytas ut under 2010.  Därför måste bullerdämpande 
åtgärder vidtas under den tid då fartygen ligger vid hamn och det sker arbeten 
(lastning och lossning). Den el-anslutning som avses utföras och som kommer 
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att eliminera ljud från färjornas motorer då dessa inte behöver vara igång bör 
installeras snarast. Samtliga fartyg som kontinuerligt angör hamnen samt 
fartyg med teknisk möjlighet skall anslutas till el-uttag för att minimera buller. 
De bullernivåer socialstyrelsen allmänna råd anger bör tillämpas.  
Som vid bullerdiskussionen ovan är det svårt att påverka luftutsläppen då 
färjorna anlöper resp. avgår. Samtliga fartyg som kontinuerligt angör hamnen 
samt fartyg med teknisk möjlighet skall anslutas till el-uttag för att minimera 
utsläpp till luften. De utsläpp som den ökade bilismen från Verkö bidrar med 
bedöms vara av den omfattningen att närmiljön inte kommer att påverkas 
negativt. Problem har tidigare uppkommit vid olyckor med dieselutsläpp då 
föroreningen snabbt infiltrerades i befintliga makadamdiken vidare ner i 
stenmassorna och spolades ut i havet. Lösningen med öppna diken är därför 
inte tillfredställande vilket innebär att en förbättrad hantering av förorenat 
dagvatten är nödvändig. Med en ökande fordonstrafik ökar risken för att en 
större olycka med petroleumprodukter eller andra ämnen inträffar. 
Anläggningen kan exempelvis utrustas med oljeavskiljare, uppsamlande 
dammar eller en kombination som innebär att olja och kemikalier kan tas om 
hand innan de sprids i miljön. Sedimenten utanför Verkö innehåller enligt 
analyserna TBT (tributyltenn) vilket är en giftig kemikalie som användes i 
båtbottenfärger tidigare men som numera är förbjuden. Halterna i sedimenten 
utanför Verkö ligger mellan 8,5 och 56 µg (mikrogram) TBT/kg TS med ett 
beräknat medelvärde på 24 µg TBT/kg TS. Det finns inga svenska 
gränsvärden för TBT medan bl. a. Finland har sådana och det är dessa 
utredningen tagit fasta på. Finland har följande rekommendationer: -
Understiger halterna 3 µg TBT/kg torrsubstans anses massorna rena och kan 
deponeras i havet. -överstiger halterna 200 µg TBT/kg torrsubstans är 
massorna förorenade och anses olämpliga att deponera i havet.-Ligger halterna 
däremellan uppskattas ämnenas effekter och deponeringsduglighet alltid från 
fall till fall. Ett avgörande i miljööverdomstolen 2007-02-22 beträffande TBT-
förorenade massor har fallit ut så att massor med en TBT-halt under 200µg 
TBT/kg TS fick tillstånd att dumpas i Norrtäljeviken medan massorna över 
200µg TBT/kg TS skulle deponeras på land. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
allmänna uppfattning är att rena massor kan deponeras på lämpliga bottnar 
även inomskärs medan förorenade massor bör dumpas utomskärs för att inte 
komma i kontakt med mänskliga verksamheter eller riskera påverka de 
biologiskt produktiva grundområdena inomskärs. De starkast förorenade 
sedimenten bör destrueras eller deponeras på land.  
Med tanke på miljööverdomstolens domslut 2007-02-22 i det sk 
Norrtäljemålet (mål nr M92-05) tillät dumpning av massor understigande 200 
µg TBT /kg TS bör massorna från Verkö med betydligt halter kunna 
deponeras på föreslagen plats nordost om Tjurkö.  
Utredningen visar, vad gäller risk av transport av farliga ämnen till och från 
hamnen med dagens trafiksituation, att risken är större än vad som 
rekommenderas inom ca 20 m från vägens kant. Med en ökande trafik 
(horisontår 2010) ökar detta avstånd till ca 30 m. Utredningen gör även en 
överslagsberäkning vad gäller farligt gods till och från samtliga verksamheter 
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på Verkö och får då fram att det totala antalet transporter ger risknivåer som är 
högre än vad som rekommenderas inom ca 70 m från vägkanten för 
horisontåret 2010. Detta innebär att skyddsåtgärder för att förhindra olyckor på 
Verkövägen bör tillkomma. Den variant av storspigg som finns utanför Verkö 
och vid Tvegölja uppvisar ett helt nytt beteende i samband med leken vilket 
intresserat forskare från Mälardalens högskola att studera denna ev pågående 
artbildning extra. För närvarande pågår försök att flytta spiggen till andra 
mindre utsatta platser i skärgården. Tills man konstaterat att denna flytt har 
blivit lyckosam bör åtgärder som påverkar spiggens fortbestånd vid Långalisa 
och Tvegölja inte företas. 
 

Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är att anta förvaltningens förslag till 
yttrande till miljödomstolen. 
Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till den del av förslaget som innefattar att 
fartyg som kontinuerligt angör hamnen samt fartyg med teknisk möjlighet 
skall anslutas till el-uttag för att minimera såväl buller som utsläpp, på övriga 
delar av förslaget yrkar Marcel Abedini (mp) avslag. 
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositioner och förslag 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras enligt Marcel 
Abedinis (mp) yrkande mot Magnus Johanssons (s) yrkande och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Magnus Johanssons (s) yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att tillstyrka ansökan under förutsättning att synpunkterna i 
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse beaktas 
 
att bullernivåerna i Socialstyrelsens allmänna råd följs 
 
att fartyg som kontinuerligt angör hamnen samt fartyg med teknisk möjlighet 
skall anslutas till eluttag för att minimera såväl buller som utsläpp till luften. 
 
att åtgärder vidtas för att minimera att oljespill eller kemikalier vid 
olyckstillbud når havet 
 
att inga åtgärder vidtas som riskerar den avvikande spiggens förekomst vid 
Långalisa och Tvegölja 
 
att åtgärder vidtas utmed Verkövägen för att minimera riskerna för olyckor 
samt 
 
att i övrigt anta samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som sitt eget 
yttrande i ärendet. 
____ 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
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Barn- och ungdomsnämnden      MH 2007.3768 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 283 
Ang inomhusmiljön i Tullskolan Karlskrona 
 
Klagomål ang mögellukt i Tullskolans källarplan (byggnad 1) samt bristfällig 
ventilation inkom  2007-12-14  till Miljö- och byggnadsnämnden. Efter 
genomförd inspektion av lokalerna samt med skyddsrond och allergirond som 
underlag förelades Barn- och ungdomsnämnden att beskriva och undersöka 
inomhusmiljön samt att redovisa åtgärder med tidsplan enligt Miljö- och 
byggnads-nämndens delegationsbeslut 2008-02-20 § 70. Vidare innehöll 
beslutet krav på skyddsåtgärder vid ev renovering samt informationskyldighet 
om elevernas hälsotillstånd eller inomhusmiljön skulle försämras. Från 
Tekniska förvaltningen via Barn- och ungdomsförvaltningen har 
delredovisning och åtgärds-förslag inkommit 2008-04-21 till Miljö- och 
byggnadsnämnden. I skrivelsen redovisas allmänt om skolbyggnaden samt 
förslag till åtgärder gällande ventilationen, fuktskadorna i källaren samt att 
bristfällig belysning förekommer. Barn- och ungdomsnämnden har i beslut 
som inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-23 redovisat att en 
omgående utredning om Tullskolans framtida lokalisering skall göras, men att 
lokalerna kommer att användas något/några år framåt. Källarplanet kommer att 
åtgärdas avseende fuktskador men dessa utrymmen kommer endast att 
användas som förvarings- och förrådsutrymmen. De två klassrummen på 
vindsplanet kommer inte att användas då elever i årskurs 6 flyttas till 
Wämöskolan. Komplettering och förnyelse av belysningen i skolan kommer 
att göras innan höstterminen. Städschema har redovisats. Den befintliga 
självdragsventilationen iordnings-ställs, och 3 klassrum förses med s.k. 
klassrumsaggregat. Utvärdering av åtgärderna görs under våren 2009, och 
resultaten av utvärderingen avgör om ytterligare åtgärder behövs. Den 
föreslagna uppföljningstiden enl. Barn- och ungdomsnämndens beslut betr 
ventilations-lösningar omfattar ca ett år. Under denna tid skall utredning göras 
ang. klassrumsaggregatens funktion och ytterligare insatser genomföras för 
ökad funktion avseende självdragssystemet. Utredning skall också göras 
omedelbart ang förslag till framtida lokalisering av Tullskolan enl Barn- och 
ungdomsnämndens beslut. Den tid som skolverksamhet skall bedrivas i 
nuvarande lokaler och omfattning utgör grunden för bedömning av krav på 
förbättringar av inomhusmiljön. I förslag till Miljö- och byggnadsnämndens 
beslut har utredningstiden och ev utarbetande av en handlingsplan avseende 
ventilationen förkortats till 2008-12-01. Motiveringen är att klassrums-
aggregat har använts i exempelvis Rosenfeldtsskolan under en 
övergångsperiod i avvaktan på renovering och erfarenheter borde redan finnas 
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om deras funktion. För att utreda självdrags-systemet finns dels redan delvis 
utförd dokumentation och dels omfattar den beslutade tids-perioden både 
månader med varm och kallare väderlek som krävs för ev kompletterande 
utvärde-ring av systemet. Åtgärder för att förbättra självdragssystemet har 
redan påbörjats. Ytterligare tid utöver ca en termin får inte anses behövlig för 
att genomföra en fullgod utredning, utarbeta ev handlingsplan eller alternativ 
visa att man uppfyller lagstiftningskraven enl Miljö-balken. Om man tidigt i 
utvärderingsfasen får indikationer på att ventilationen inte kommer att uppnå 
Miljöbalkens krav och utredning om skolans framtid visar att skolbyggnaden 
skall användas under en längre tid skall åtgärder påbörjas så tidigt som 
möjligt. Om uppföljningen även skulle fortsätta under vårterminen enl Barn- 
och ungdomsnämndens förslag kan det innebära att elever ytterligare 
exponeras för en bristfällig inomhusmiljö. Barn är särskilt känsliga för en 
ogynnsam miljö och detta gäller speciellt när elever med allergi/över-
känslighet exponeras för dålig luftkvalité. Under vårterminen förekommer 
dessutom höga pollen-halter under många månader och då är bristfällig 
ventilation med omfattande fönstervädring speciellt problematisk ur 
allergisynpunkt. Ca 10-20% av de svenska barnen beräknas vara 
pollenallergiker. Tekniska förvaltningens förslag ang möjlighet för personalen 
att reglera tilluft/frånluftsdon förutsätter att man trots allt måste garantera ett 
minimiflöde som motsvarar Socialstyrelsens allmänna råd ang ventilation. 
Självdragssystemet förutsätts fungera under lektionstid utan samtidig 
fönstervädring. Vädring genomförs optimalt med ett tomt klassrum och 
tvärdrag under begränsad tid under rast. Efter-    som personbelastningen i 
klassrum oftast är hög innebär självdrag nackdelar då bl. a. betydande 
luftmängder skall tillföras lokalen med risk för drag, och att systemet fungerar 
allt sämre med stigande utelufttemperatur. Tilluftskvalitén påverkas också om 
inte tilluften filtreras, vilket kan innebära exempelvis höga pollenhalter under 
väsentlig del av vårterminerna. Systemet innebär även energiförluster. Normalt 
används fläktstyrt till- och frånluftsventilationsystem med värme-växlare. 
Utredning om Tullskolans fortsatta verksamhet bör även beakta övriga 
byggnaders ev brister i inomhusmiljön och dessa lokaler har inte inspekterats. 
Transporter över skolgården samt den trafik- och därmed sammanhängande 
luftföroreningssituation i anslutning till skolan bör också analyseras. Enl. 
Miljöbalkens 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden 
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. 
Enl. Miljöbalkens 9 kap § 9 skall lokaler användas på sådant sätt att olägenhet 
för människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare till 
berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra 
uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Vid 
bedömning av olägenhet för människors hälsa skall även hänsyn tagas till 
personer som är känsligare än normalt exempelvis allergiker. För att inte 
olägenhet för människors hälsa skall uppkomma enl. Socialstyrelsen allmänna 
råd om ventilation 1999:25 bör bl. a. uteluftflödet inte understiga 7l/s per 
person och 0,35 l/s/m2. Kol-dioxidhalten bör inte överskrida 1000 ppm i 
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utrymmen som används regelmässigt.  Flödesmätning som utvisar att 
tillräckliga luftflöden uppnås i förhållande till antal elever och personal är en 
viktig del i kontrollen av ventilationen. Vägledande normer för bedömning av 
olägenhet för människors hälsa finns dessutom i Socialstyrelsens allmänna råd 
om temperatur och drag (SOSFS 2005:15) samt buller (SOSFS 2005:6). Enl. 2 
kap § 3 Miljöbalken skall verksamhetsutövare också beakta 
försiktighetsprincipen, som bl. a. innebär att verksamhetsutövaren skall utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, förhindra eller motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa. För att ev. 
renoveringsarbeten inte skall förorsaka olägenhet för människors hälsa föreslås 
därför även beslut om skyddsåtgärder. För att bevaka att inte inomhusmiljön 
eller elevernas/personalens hälsotillstånd försämras föreslås också beslut ang. 
rapporteringsskyldighet under tiden som utvärdering av inomhusmiljön pågår.   
 
 
Yrkande 
Carl-Göran Svensson (m) m fl yrkar på att redovisning med 
luftmätningsprotokoll skall ske senast 2009-04-01 istället för det föreslagna 
2008-12-01, i övrigt yrkar Carl-Göran Svensson (m) m fl bifall till 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
Magnus Johansson (s) m fl yrkar på bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras enligt Carl- Göran 
Svenssons (m) m fl) yrkande eller enligt Magnus Johansson (s) m fl yrkande 
om bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Carl- Göran Svenssons (m) m fl) 
yrkande. 
 
Votering begärs och verkställas. Följande voteringsproposition fastställdes: 
Den som bifaller Magnus Johanssons (s) yrkande röstar ja. De som bifaller 
Carl-Görans Svenssons (m) yrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Marcel Abedini (mp), Magnus Johansson (s), Eva Öhman 
(s), Magnus Lindoffsson (s), Morgan Mattsson (s), Michael Ryge (s), Ulla 
Ohlsson (s) och Per Björklund (sd). 
 
Röstar nej gör: Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Magnus Larsson (c), 
Jan Spjuth (kd) och Carl- Göran Svensson (m). 
 
Med 8 ja röster mot 5 nej röster beslutar miljö- och byggnadsnämnden att 
besluta enligt Magnus Johanssons (s) yrkande. 
 
 
 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-08-14 28 av 48  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att med anledning av Barn- och ungdomsnämndens svar gällande Miljö- och 
byggnadsnämndens föreläggande om Tullskolans inomhusmiljö och med stöd 
av Miljöbalken 2 kap, 26 kap § 9,  9 kap § § 9 och 3 förelägga följande: 
 
att enligt barn- och ungdomsnämndens åtgärdsförslag beträffande 
ventilationen i skolbyggnaden skall utvärdering ske under våren 2009. Miljö- 
och byggnadsnämnden beslutar att tiden för fortsatt utvärdering av 
ventilationen skall förkortas till höstterminen. Redovisning med 
luftmätningsprotokoll skall därför ske senast 2008-12-01 till Miljö- och 
byggnadsnämnden utvisande att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att 
uppfylla miljöbalkens krav. Om dessa krav inte uppfylls skall en 
handlingsplan med omgående genomförbara åtgärdsinsatser för ventilationen 
redovisas under förutsättning att skolverksamhet skall bedrivas i lokalerna. För 
det fall man tidigt i utvärderingsfasen får indikationer på att ventilationen inte 
kommer att uppnå Miljöbalkens krav och utredning om skolans framtid visar 
att skolbyggnaden skall användas under en längre tid skall åtgärder påbörjas så 
tidigt som möjligt.  
 
att placering av klassrumsaggregaten görs utifrån klassrum som bedöms ha 
den sämsta inomhusmiljön samt flest elever med svår allergi/överkänslighet. 
 
att egenkontrollprogram för de klassrum som har självdragsventilation skall 
redovisas och  exempelvis innehålla anvisningar för hur fönstervädringen skall 
ske mellan de föreslagna 40-min lektionerna och vem som är ansvarig för att 
den genomförs. Säkerhetsfrågorna skall särskilt uppmärksammas då det ev kan 
innebära att låsta fönster måste öppnas och därmed ökad olycksfallsrisk. 
Egenkontrollen skall redovisas senast 2008-09-15 till Miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
att i miljö- och byggnadsnämndens föreläggande begärdes även uppgifter ang. 
bristfälliga toaletter, klagomål enl. skyddsrond betr. bullerdämpning av 
lokalerna och att utrymmen med flagnande målning (kan indikera 
fuktproblem) skulle kontrolleras. Uppgifterna har  inte inkommit till Miljö- 
och byggnadsnämnden varför kompletterande redovisning samt ev. åtgärder 
skall redovisas senast 2008-09-15.  
 
att om renoveringsarbeten utförs får dessa inte medföra olägenhet för 
människors hälsa avseende barn och personal som vistas i lokalerna. Detta 
innebär att verksamheten skall bedrivas i andra lämpliga lokaler exempelvis då 
renoveringsarbetena kan medföra risk för kraftig dammbildning, emissioner 
från renoveringsarbetena, höga ljudnivåer eller att ventilationen är avstängd.  
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att rektor i samråd med skolsköterska skall noga hålla sig underrättad om 
barnens och personalens hälsotillstånd avseende inomhusrelaterade besvär. 
Detta gäller speciellt för de allergiska barnen. Ev. försämringar i 
hälsotillståndet relaterade till inomhus- miljön i skolan skall omedelbart 
rapporteras till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande        BYGG 2007.2790 
Akten 

 
 
§ 285 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 
1:40, skifte 2 
 
Handlingar: Ansökan(2007-07-31), Situationsplan (2007-12-19) 
Ansökan gäller uppförande av ett enbostadshus, med en byggnadsarea på ca 80 
kvm, på fastigheten Aspö 1:40 som ligger i de östra delarna av Ryd på västra 
Aspö. Från fastigheten skall en ny tomt avstyckas vilken kommer att få en yta 
av ca 2400 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. I översiktsplan Aspö antagen av kommunfullmäktige i dec 1996 
anges beträffande Ryd att det finns problem med mindre tjänligt dricksvatten i 
kommunala och privata brunnar. Det står vidare att det är möjligt att inom den 
samlade bebyggelsen komplettera med ett antal hus. Någon bebyggelse på de 
centrala öppna partierna skall ej tillåtas. Ny bebyggelse kräver att man tar ett 
samlat grepp på all bebyggelse och löser vatten- och avloppsfrågan genom 
lokala lösningar, de naturliga förutsättningarna för detta får anses som goda. I 
översiktsplan för Karlskrona kommun, fördjupning beträffande skärgården, 
antagen av Kommunfullmäktige i dec 1999, står att i Ryd kan 
kompletteringsbebyggelse med lokala lösningar tillkomma. Sökanden har 
givits möjlighet att inkomma med en beskrivning av hur han avser att anordna 
vatten och avlopp.  Skrivelse med förslag till avloppslösning inkom  
2008-06-03. Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig över förslaget, 
inga yttranden har inkommit. Platsen utgörs av en relativt tät skog bestående 
av tall, lövträd och sly. Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och 
den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna 
intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg. Fastighetsägaren har för 
avsikt att anordna avloppsanläggning enskilt eller eventuellt ihop med en 
granne. Miljöavdelningen har yttrat sig angående avloppet. Deras yttrande 
lyder:  
 
 
 
 
 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-08-14 31 av 48  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden tog 2002-06-05 § 179 ett principiellt 
ställningstagande angående VA-strategi för Västra Aspö. Enligt beslutet skall 
inga nya enskilda konventionella avloppsanläggningar för wc tillåtas inom 
Ryd. Inom det aktuella området tillåts inte nybyggnation eller nyinstallation av 
konventionell vattentoalett, förrän ett gemensamt avloppsnät med lokalt 
reningsverk finns utbyggt. Utbyggnaden av ett sådant avloppsnät och 
reningsverk åvilar de boende inom området.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked under förutsättning, 
 
att Fastigheten kan samverka med minst 2 andra fastigheter samt inom ramen 
för i ansökan angiven teknik. Kontrakt angående gemensam anläggning skall 
upprättas innan bygglov kan medges 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera 
att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom 
tillståndet annars upphör att gälla. 
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§ 286 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:27.  
 
Handlingar: Ansökan (2008-02-20), kartor  
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 skogsbevuxen, och ligger i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden 
eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg. 
Miljöavdelningen har bedömt att anordnande av enskild avloppsanläggning på 
fastigheten inte är lämplig. Kommunalt VA-nät finns inom sådant avstånd, att 
det är möjligt att tillsammans med ej anslutna grannfastigheter bygga fram 
detta. Ytterligare byggnation bör inte medges förrän kommunalt spillvattennät 
byggs ut i området. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut, men har 
inte inkommit med någon skrivelse. 
 
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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§ 287 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Aspö 5:249. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-03-20), karta 
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 huvudsakligen av relativt tät och 
snårig buskvegetation, och utgör en lucka mellan två befintliga 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 VA-nätet. Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig 
komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Inga skrivelser har inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att 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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§ 288 
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus på fastigheten Binga 
6:11, 6:12 och 7:12. 
 
Handlingar: Ansökan (2007-06-20) tomtkarta (2007-08-15) yttrande från 
grannar (2007-09-28). 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 bla. 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 bla. 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. Ansökan avser nybyggnad 
av tre nya enbostadshus på fastigheter om ca 12 000m², ca 14 000m² och ca 
16 000m². Området utgörs idag av ordinär blandskog. Fastigheterna kan nås 
från befintlig väg och byggnaderna placeras så att tomtplatserna hamnar i 
anslutning till denna. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda 
naturvärden eller andra allmänna intressen. Under handläggningen har berörda 
grannar givits möjlighet att yttra sig över den föreslagna lokaliseringen. Hörda 
fastighetsägare yrkar på avslag mot bakgrund av följande: att en ökad trafik 
skulle innebära problem vid tillfart mot E22, risk för fastighetens 
värdeminskning till följd av tätare exploatering samt oro för tvingande VA-
anslutningar och oro för att eventuella markföroreningar skulle komma i dagen 
vid exploatering. Avslag yrkas också till del av ansökan, de södra delarna av 
Binga 6:12 och 7:12, mot bakgrund av nuvarande djurhållning och oro för 
eventuella motsättningar mot denna vid en framtida exploatering. Övriga 
fastighetsägare har inga invändningar mot exploateringen. Ärendet har 
remitterats till Länsstyren i Blekinge län i fråga om eventuella 
markföroreningar. Enligt yttrande från Länsstyrelsen, Funktionen för 
förorenade områden, finns inga kända markföroreningar inom området. Även  
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Vägverket har hörts med anledning av områdets närhet till väg E22.  
Vägverket meddelar att fastigheterna ingår i det nu aktuella utredningsområdet 
för E22:s framtida vägsträckning och att förhandsbesked inte bör beviljas 
under pågående utredning.  
Sökanden har givits möjlighet att yttra sig över förslaget. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till Vägverkets pågående 
utredning. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 289 
Förhandsbesked för ändrad användning av kvarn till fritidshus på 
fastigheten Björkenäs 2:19 
 
Utgår på sökandes begäran. 
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§ 290 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Frändatorp 25:18 
 
Handlingar: Ansökan (2008-04-14), kartor 
Fastigheten är i den östra delen bebyggd med ett bostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader. I den västra delen finns lager- och förrådsbyggnader 
som använts för en verksamhet som nu är under avveckling. Ansökan gäller att 
få stycka av den västra delen för nybyggnation av ett bostadshus. De befintliga 
byggnaderna är avsedda att bli garage och förråd till bostadshuset. Marken 
upplevs i huvudsak som privatiserad och inrymmer inga särskilda naturvärden 
eller andra allmänna intressen. Platsen ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Infart kan anordnas från befintlig väg. Ett projekt för 
framdragande av kommunalt avlopp pågår och avsikten är att ansluta till detta. 
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. Berörda 
grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnads-
förvaltningen 
 
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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§ 291 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Färmanstorp 1:11 
 
Handlingar: Ansökan (2008-05-05), karta 
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. Ansökan gäller att få stycka av den norra delen av 
fastigheten, som i sin södra del är bebyggd med ett bostadshus. Marken utgörs 
huvudsakligen av en klippt gräsmatta, och ett äldre uthus finns bevarat. Platsen 
upplevs som privatiserad 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. 
Inga skrivelser har inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till den 
föreslagna platsen med följande 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 
_____ 
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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§ 292 
Anmälan om olovligt inredande av bostadslägenhet på fastigheten 
Gäddan 3 och boende inom plan för industri kontor och handel. 
 
Handlingar: Anmälan på mail dat 2008-06-03, skrivelse till Saltö Utkik i 
Karlskrona AB 2008-06-26, svar från Saltö Utkik i Karlskrona AB 208-07-15. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har erhållit en anmälan om gällande olovligt 
boende i fastigheten Gäddan 3. Enligt kontroll mot gällande plan är detta en 
plan för handel, kontor o industri och bostäder är inte tillåtna inom detta 
planområde. Vid syn på platsen konstaterades att det ej förekommer något 
boende på fastigheten Gäddan 3 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anmälan lämnas utan åtgärd då det ej förekommer något boende i 
fastigheten Gädda 3. 
_____ 
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§ 293 
Olovligt byggande, inglasat uterum på fastigheten MURAREN 18 
 
Den 15 oktober 2007 inkom en bygglovansökan för tillbyggnad med inglasat 
uterum på 20,5 kvm på fastigheten Muraren 18 till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. I samband med handläggningen av ärendet 
besöktes fastigheten 2007-10-18. Vid besöket kunde konstateras att 
byggnationen var påbörjad och nästan färdigställd. Sökanden tillskrevs och 
gavs en möjlighet att förklara den uppkomna situationen. En skriftlig 
förklaring inkom 2007-11-23. Enligt fastighetsägaren fanns det tidigare ett 
inglasat uterum på fastigheten. Detta uterum revs i samband med dränering 
runt huset 2005. Sökanden anser att de endast har ändrat ett befintligt uterum. 
Det uterum som tidigare fanns på fastigheten var enligt ritningar 
tillhandahållna av sökanden 11,6 kvm stort och hade ett låglutande pulpettak. 
Detta uterum revs enligt sökanden 2005 men något rivningslov har ej hittats i 
arkivet. Det nya uterummet har byggts 2-3 år efter att det gamla revs vilket 
innebär att det är en ny tillbyggnad som kräver bygglov och bygganmälan. 
Rivningen av det gamla uterummet krävde rivningslov och rivninganmälan. 
Det gamla uterummet var 9 kvm mindre med ett låglutande plasttak och det 
nya har ett sadeltak med tegel. Att det inte är frågan om en ändring av ett 
befintligt uterum utan en nybyggnad är uppenbart. Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutade 2008-04-02 att avslå ansökan om bygglov i 
efterhand för tillbyggnad på fastigheten Muraren 18. Enligt beslut i Miljö- och 
byggnadsnämnden 2008-06-12 beviljades bygglov för den olovligt uppförda 
tillbyggnaden. 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. 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. Fastighetsägaren har givits möjlighet att inkomma med 
yttrande.  
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § ta ut byggnadsavgift med  
10 064 kronor (4 x bygglovavgiften 2516 kronor) av Maria Perez i egenskap 
av ägare till fastigheten Muraren 18, samt att översända ärendet till Länsrätten 
för prövning av uttagande av tilläggsavgift. Byggnadsavgiften skall betalas till 
Länsstyrelsen (postgiro 954025-3) inom två månader från det datum detta 
beslut har vunnit laga kraft. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Vägverket 

 
§ 294 
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdipens för nybyggnad av 
klubbhus på fastigheten Nordan Knabelström 1:1 
Handlingar: Ansökan (2008-06-17), ritningar 
Ansökan gäller en komplettering av befintlig motorbana, belägen nordväst om 
Rödeby. Byggnaden ska huvudsakligen inrymma omklädnadsrum med 
duschar och toaletter. På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt 
miljöbalken (MB) 7 kap. Platsen är ianspråktagen för motorbaneändamål och 
saknar helt  allmänt intresse för rörligt friluftsliv. Detta får anses vara ett 
särskilt skäl att medge dispens.  
 

Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är bygglov och dispens för 
stranskydd. 
Marcel Abedini (mp) yrkar avslag på sökandes framställan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition om ärendet skall avgöras enligt förvaltningens 
förslag eller enligt Marcel Abedinis (mp) yrkande och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
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 före byggstart ska tillståndsbevis för avloppsanläggning uppvisas, där det 
framgår att anläggningen har tillräcklig kapacitet för tillkommande VA-
installationer vilket ska godkännas av miljöavdelningen 
 
att endast den yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk som tomt 
 
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 åtgärderna inte har påbörjats inom 
två är och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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Sökande        BYGG 2008.1241 
Akten 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Lantmäteriet 
Vägverket 

 
 
 
§ 295 
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus  på fastigheten Padderyd 1:23 
 
Handlingar: Ansökan (2008-05-08), ritningar 
 
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad för ett 2007-12-24 nedbrunnet 
fritidshus. Den nya byggnaden ska placeras på den befintliga grundläggningen, 
men får en annorlunda utformning som ger en större byggnadsvolym. På 
platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 
Dispens från förordnandet krävs för återuppförande av en nedbrunnen 
byggnad, varvid även en tomtavgränsning ska göras. Fastigheten är i sin helhet 
ianspråktagen för bostadsändamål, vilket är ett särskilt skäl att medge dispens. 
Till befintlig avloppsanläggning är två fastigheter anslutna, trots att den endast 
har kapacitet för en fastighet. Miljöavdelningen har gjort bedömningen att 
avloppsanläggningen måste uppgraderas, så att kapaciteten motsvarar dagens 
belastning. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. 
Inga skrivelser har inkommit.  
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är bygglov och dispens för 
stranskydd. 
Marcel Abedini (mp) yrkar avslag på sökandes framställan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition om ärendet skall avgöras enligt förvaltningens 
förslag eller enligt Marcel Abedinis (mp) yrkande och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
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 
 
Forts  
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Forts § 295 
 
att före byggstart skall förslag till anordnande av avloppsanläggning inlämnas 
till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande 
 
att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt 
 
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 åtgärderna inte har påbörjats inom 
två är och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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Sökande        BYGG 2007.3370 
Akten 

 
 
 
 
§ 296 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Riggen 4 
 
Handlingar: Ansökan (2007-10-10), karta 
Fasigheten ligger på Hästö inom detaljplanelagt område. Ansökan gäller att få 
dela en bebyggd tomt och uppföra ett enbostadshus på den nya avstyckningen. 
Den nuvarande fastighetens yta är 1333 m2, vilket uppdelat på två tomter blir 
ca 666 m2 vardera. Miljö- och byggnadsnämnden lämnade negativt 
förhandsbesked vid sammanträde 2008-04-10 § 138. Beslutet motiverades 
med att minsta tillåtna tomtstorlek enligt gällande detaljplan är 800 m2. Detta 
överklagades till Länsstyrelsen som 2008-05-15 upphävde miljö- och 
byggnadsnämndens beslut med hänvisning till att denna planbestämmelse är 
ändrad. I de ursprungliga stadsplanebestämmelserna för Hästö från 1949-03-
11 angavs i 4 § att inom det aktuella området får tomt inte ges mindre yta än 
800 m2. Denna bestämmelse upphävdes emellertid genom planändring 1957-
10-30, varför ingen formell begränsning av tomtstorleken numera finns. 
Förslaget stämmer alltså med gällande detaljplan. 
 
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 överensstämmer 
med gällande detaljplan 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig gata ska föreligga före byggstart, 
vilket ska ombesörjas av sökanden 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande        BYGG 2008.356 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 297 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Verkö 3:8 
 
Handlingar: Ansökan (2008-02-08), karta 
Fastigheten ligger inom det område på Södra Backe där arbete med 
detaljplaneläggning tidigare har pågått. Detaljplanearbetet vilar för 
närvarande. På fastigheten finns idag en äldre byggnad av fritidshuskaraktär 
samt ytterligare ett par enklare byggnader. Ansökan gäller att få uppföra ett 
nytt enbostadshus med tillhörande garage på tomten, med bibehållande av de 
befintliga byggnaderna. Fastigheten är i sin helhet privatiserad och har en 
storlek som tillåter en större huvudbyggnad i princip enligt förslaget. 
Bibehållandet av det befintliga fritidshuset ger dock begränsningar för 
placering och utformning av det nya bostadshuset. Den illustrerade 
huvudbyggnaden har en planform som bedöms vara mindre lämplig med tanke 
på förutsättningarna. Den blir belägen närmare fastighetsgränsen än 4.5 m, och 
närmare befintligt fritidshus än 8 m. Med tanke på en framtida fortsättning av 
planarbetet bör avståndet till gränsen vara 4.5 m, vilket är ett normalt 
bestämmelsemått för huvudbyggnader i liknande sammanhang. Avståndet till 
det befintliga huset gör att speciella krav kommer att ställas ur 
brandskyddssynpunkt. Om fritidshuset behålles måste detta i samband med 
bygglovprövningen omrubriceras till gäststuga åt den nya huvudbyggnaden, då 
förutsättningar att dela fastigheten inte bedöms föreligga. Befintlig tillfartsväg 
kan användas. Om anslutning till kommunalt VA inte kan göras har 
miljöavdelningen bedömt att en lösning med Aquatron och BDT-avlopp kan 
tillstyrkas. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Inga 
skrivelser har inkommit. 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus med 
garage till den föreslagna platsen med villkor 
 
att när kommunalt VA-nät är utbyggt skall fastigheten anslutas till detta 
 
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samband med bygglovprövningen 
 
att huvudbyggnaden ska placeras minst 4.5 m från fastighetsgränsen 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning, av typ 
Aquatron och BDT-avlopp, ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen 
för godkännande senast i samband med bygglovansökan 
 
 
_____ 
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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§ 298 
Övriga frågor 
 
Ulla Ohlsson (s) frågade vem som nu har ansvaret över luftövervakaren och 
var den ny är placerad. Förvaltningschef Hans Juhlin meddelade att ansvaret 
nu ligger hos kommunledningsförvaltningen då luftövervakning ses som 
strategiskt miljöarbete. 
Marcel Abedini (mp) ställde frågan varför det i huvudsak är skriftlig 
förhandling i länsrätten och kammarrätten. Nämndsekreterare Håkan Aronsson 
redogjorde för bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen. 
Gert Ohlsson (s) undrade varför det fortfarande ligger upplag med 
schaktmassor på Saltö. Förvaltningen får i uppdrag att kontrollera detta. 
Magnus Johansson (s) önskade en redogörelse av förvaltningen av hur 
länsstyrelsens avgörande i fråga om förhandsbesked på Riggen 4 kommer 
påverka resten av området. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 september 2008 
 
§ 309 Informationer. 
§ 310 Miljö- och byggnadsnämndens budget 2009 
§ 311 Beslut fattade av arbetsutskottet. 
§ 312 Beslut fattade av tjänstemän. 
§ 313 Meddelanden. 
§ 314 Detaljplan för Västra Nättraby 6:17 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 315 Detaljplan för Torstäva 5:4 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län Utgår! 
§ 316 Detaljplan Gängletorp 14:27 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län Utgår! 
§ 317 Detaljplan för Fäjö 1:75, Karlskrona kommun, Blekinge län Utgår! 
§ 318 Detaljplan för Augerums-Ryd 1:18 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 319 Grönstrukturplan 
§ 320 Bygglov för nybyggnad komplementbyggnad. Sjuhalla 1:27. Utgår! 
§ 321 Förhandsbesked på fastigheten Aspö 3:22. 
§ 322 Förhandsbesked på fastigheten Aspö 5:168. 
§ 323 Förhandsbesked på fastigheten Biskopsberg 1:10 Utgår! 
§ 324 Förhandsbesked på fastigheten Boåkra 12:2 
§ 325 Strandskyddsdispens nybyggnad vindkraftverk 
§ 326 Förhandsbesked på fastigheten Frändatorp 25:2 del 2 
§ 327 Förhandsbesked på fastigheten Frändatorp 25:2 del 6 
§ 328 Bygglov på fastigheten Grönadal 1:19 
§ 329 Förhandsbesked på fastigheten Karlskrona 6:9 
§ 330 Förhandsbesked på fastigheten Kråkerum 6:18 
§ 331 Förhandsbesked på fastigheten Torhamn-Långören 1:9 Utgår! 
§ 332 Förhandsbesked på fastigheten Svanhalla 9:6 
§ 333 Förhandsbesked på fastigheten Äspenäs 7:3 
§ 334 Övriga frågor 
 
 

Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden torsdagen den 11 
september kl 08.30—1110 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (m)  
 1:e vice ordförande  Marcel Abedini (mp) 
  Ledamöter  Margareta Rodin (fp) 

Magnus Larsson (c)  
     Jan Spjuth (kd)  

Eva Öhman (s)  
     Ulla Ohlsson (s)  
     Magnus Lindoffsson (s) 

Katarina Möller (s) 
Per Björklund (sd) 

 
Tjänstgörande ersättare  Morgan Mattson (s) 
     Lotta Holgersson (s)’ 
     Eva Röder (fp) 
      
Ersättare    Gert Olsson (s)  
     Veikko Pirkalainen (s) 
     Eva Röder (fp)  
     Sophia Bothorp (mp) 
     Janne Johansson (sd) 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 
     Anders Klar, miljöchef 
     Jan Hammarfors, bygglovschef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Malin Sjöstedt, bygglovsarkitekt 
Kim Welser, planarkitekt 
Ola Swärdh, planchef 

 
Utses att justera   Magnus Larsson 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 24 september 2008  
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson 
 
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Magnus Larsson 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 24 september 2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 309 
Informationer 
 
Information lämnades över budgetuppföljning för 
samhällsbyggnadsförvaltningen per juli månad 2008. 
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Kommunfullmäktige       DIA 2008.1780 
Ekonomerna 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
§ 310 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till budget för 2009 
samt plan för åren 2010-2011 
 
MBL-förhandling med fackliga organisationer har ägt rum den 26 augusti 2008. 
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 2008-2010 
samt utökning med 500 tkr för att möjliggöra en utökad miljöinspektion och ett 
ökat planarbete. 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 12,3 mkr. Verksamhetskostnaderna 
uppgår till 22,4 mkr och utgörs till stor del av direkta personalkostnader och 
kostnader knutna till tjänsteutövningen. I föreliggande förslag har under miljö- 
och byggnadsnämnden avsatts 70 tkr i en reserv för oförutsett i avsikt att i enligt 
direktiven skapa en utökad säkerhetsmarginal och ökat handlingsutrymme under 
året. De kostnadskrävande åtgärder som krävs enligt det resultatförbättrande 
utvecklingsprogrammet (RUPEN) och finansieringen som krävs i anslutning till 
återbesättandet av miljöchefstjänsten har inarbetats i budgetförslaget. 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 tillskapats under 2007. Under 2009 inrättas 
enligt budgetdirektiven en ny tjänst som miljöinspektör för att upprätthålla 
myndighetsutövning och en god service till allmänhet och näringsliv. En ny 
tjänst tillsätts på planavdelningen under 2009 enligt budgetdirektiv för att 
minska handläggningstiderna i planärenden och skapa förbättrad planberedskap. 
Budgeteringen av kostnaden för bostadsanpassningsbidrag hanteras utom 
nämndens egentliga ramansvar. Kostnaden för kommunbidraget till 
bostadsanpassningsbidrag är budgeterad till 9,5 mkr, 
De mål som fastställdes av kommunfullmäktige i innevarande budgetbeslut 
föreslås gälla även fortsättningsvis. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att av ge budgetförslag för 2009 och planer för åren 2010 och 2011 enligt 
bilagda handlingar. 
forts 
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forts § 310 
 
Följande ledamöter har valt att ej delta i beslutet. Eva Öman (s), Morgan 
Mattson (s), Magnus Lindoffsson (s), Katarina Möller (s), Lotta Holgersson (s), 
Ulla Ohlsson (s). Ovanstående ledamöter lämnade även särskild röst förklaring 
se bilaga A. Per Björklund (sd) valde även han att ej delta i beslutet. 
_____ 
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§ 311 
Beslut fattade av arbetsutskottet 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
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§ 312 
Beslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
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§ 313MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2008-09-11  
 

1. Kommunstyrelsen, beslut 2008-08-12. Budgetuppföljning den 31 maj 2008. 
 

 
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-08-13. Dispens från 

biotoppskyddsbestämmelser för borttagande av odlingsröse/stenmur på fastigheten 
Häljarum 1:20 i Karlskrona kommun. 

 
 

3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-08-01. Underställt delegationsbeslut om 
omdelbart omhändertagande av djur på fastigheten Hoboda 2:1 i Karlskrona kommun 
samt förbud att ha hand om och skaffa djur. 

 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-09. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för vindkraftverk på fastigheterna Berntorp 4:1 
och Ramdala 33:1. 

 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-24. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens i Karlskrona kommun delegationsbeslut ang bygglov för stödmur på 
fastigheten Verkö 3:299. 

 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-18. Tidsbegränsat tillstånd för att använda 

metallsökare i hobbysyfte inom begränsade områden i Karlskrona kommun 
 

  
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-23. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för vindkraftverk på fastigheterna Ramdala 32:1 
och Säby 19:7 i Karlskrona kommun. 

 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-21. Dispens från strandskydsbestämmelserna 

för uppförande av brygga på fastigheten Hästholmen S:1. 
 

 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-21. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för vindkraftverk på fastigheterna Säby 7:13 och 
12:1. 

 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-21, Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut ang bygglov för tillbyggnad fastigheten Sheldon 1. 
 

11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-21. Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut ang bygglov för vindkraftverk på fastigheterna Sturkö-
Bredavik 21:27 och 21:45. 

 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-10. Tillsyn av beslutsunderlag för beviljade 

serveringstillstånd. 
 

13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-13. Tillstånd enligt miljöbalken. 
 
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-09. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut den 23 november gällande årlig avgift för livsmedelskontroll. 
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15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-15. Anmälan om vattenverksamhet enl MB 
11:9a och 19 § förordningen om vattenverksamhet för planerad reparation av bro K 12 för 
väg 28 över Silletorpsån N Bubbetorp. 

 
16. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-08. Tidsbegränsat tillstånd för använda 

metallsökare i hobbysyfte inom begränsat område i Ronneby och Karlskrona kommuner. 
 

17. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-09. Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om bygglov för garage på fastigheten Lyckeby 4:85 i 
Karlskrona kommun. 

 
18. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-07-04. Bidrag till kulturvård på fastigheten 

Karlskrona 4:20. 
 
19. Länsrätten i Blekinge län,. DOM 2008-07-30. Bostadsanpassningsbidrag enl lagen om 

bostadsanpassningsbidrag mm.. 
 
20. Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, DOM 2008-07-25. Föreläggande om borttagande av 

farligt avfall 
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Kommunfullmäktige       PLAN 2006.4763 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sökande 

 
 
 
§ 314 
Detaljplan för Västra Nättraby 6:17 m fl 
 
Planområdet är beläget i Nättraby ca 15 km väster om Karlskrona centrum. 
Området ligger söder om E22 och norr om Idrottsvägen. I öster gränsar området 
till befintligt verksamhetsområde med kommersiell inriktning. I östra delen av 
området finns en fotbollsplan som nyttjas av Nättraby GOIF. Planområdet 
omfattar 8,5 ha. Den befintliga bollplan som finns inom planområdet kommer 
vid exploatering av området tas i anspråk som mark för verksamheter. I 
ersättning ska kommunen bl a bekosta en omvandling av befintlig grusplan i 
södra delen av idrottsplatsen till att bli gräsplan.  
Detaljplanen 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 kommer fungera som genomfartsgata från 
Nättraby till trafikplats till E22 i höjd med Bjärby. Den nya genomfartsgatan 
kommer att avlasta den smala Idrottsvägen. 
Detaljplanen för del av Västra Nättraby 6:17 m fl har varit utställd för allmän 
granskning under tiden 30 juni – 11 augusti 2008. kungörelse om utställning har 
anslagits på kommunens anslagstavla och införts i lokalpressen fredagen den 27 
juni 2008. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17, daterad 25 augusti 2008 
samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande, 
 
att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. 
____ 
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§ 315 
Detaljplan för Torstäva 5:4 m fl Trummenäs 
 
Utgår. 
_____ 
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§ 316 
Detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl (Trummenäs udde) 
 
Utgår. 
_____ 
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§ 317 
Detaljplan för Fäjö 1:75 Lyckeby 
 
Utgår. 
_____ 
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Sökande        PLAN 2007.190 
Akten 

 
 
 
 
§ 318 
Detaljplan för del av Augerums-Ryd 1:18 m fl 
 
En begäran om ny detaljplan för ovanstående område har inkommit från 
kommunledningsförvaltningen, mark och exploateringsavdelningen. Syftet med 
begäran är att möjliggöra en utvidgning av befintligt verksamhetsområde. 
Området ligger i Torskors östra del utmed Tennvägen norra del.  
I gällande översiktsplan anges området som utvecklingsområde för 
verksamheter. Området är svagt kuperat och till stora delar skogsbeklätt samt 
innehåller en 3 G mast och vattenmagasin. Det är viktigt att ta tillvara 
friluftsintressena i och med närhet till Bastasjö. Norr samt öster om Tennvägen 
sträcker sig ridvägar som kopplar samman naturområdet med Lyckeby ridskola. 
Denna koppling måste beaktas under planarbetet. Att ta det aktuella området i 
anspråk för verksamheter bedöms preliminärt kunna vara en lämplig 
kompletteriong av Torskors verksamhetsområde. Planen bedöms kunna drivas 
med normalt planförfarande utan program då det är förenligt med 
översiktsplanen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för del av Augerums-Ryd 1:18 samt 
 
att planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan 
_____ 
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Samhällsbygnadsförvaltningen 
 
 
 
 
§ 319 
Grönstrukturplan 
 
Inom uppdraget för översiktsplaneringen har ett förslag på grönstrukturplan 
framarbetats av samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med konsultfirman 
Mellanrum AB. Handlingen är nu relativt väl färdigställd och förvaltningen 
förslår nu att den nu sänds ut på remiss till berörda myndigheter och 
intresseorganisationer m m. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att sända förslaget på Grönstrukturplan på remiss till berörda myndigheter och 
intresseorganisationer m m 
_____ 
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§ 320 
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad fastigheten Sjuhalla 1:27 
 
Utgår. 
_____ 
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Sökande        BYGG 2007.2038 
Akten 

 
 
 
 
§ 321 
Bygglov för nybyggnad av båthus på fastigheten Aspö 3:22 
 
Handlingar: Ansökan (2007-05-03), ritningar 
Ansökan gäller uppförande av ett båthus med en byggnadsyta på 36 m2, i direkt 
anslutning till strandkanten. Byggnaden är redan uppförd. Frågan om olovligt 
byggande är tidigare behandlad, och beslut har fattats om att ta ut 
byggnadsavgift och att ansöka hos länsrätten om påförande av tilläggsavgift. 
Miljö- och byggnadsnämnden har också förelagt fastighetsägaren att riva den 
olovligt uppförda byggnaden. Dessa beslut överklagades till högre instanser. 
Frågan om föreläggandet att riva byggnaden avgjordes slutligt genom beslut i 
Regeringsrätten 2007-03-29 att inte meddela prövningstillstånd. Detta innebär 
att länsrättens dom 2004-08-18 står fast. Här konstateras bland annat att 
byggnaden inte kan betraktas som en ekonomi- byggnad för skogsbruket och 
fisket, och att den således inte är undantagen från kravet på bygglov. 
Föreläggandet om rivning skulle enligt Regeringsrättens beslut ha fullgjorts 
senast 2007-07-01. Detta skedde emellertid inte, utan istället gjordes ansökan 
om bygglov i efterhand, vilken nu ska behandlas. 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 
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska 
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
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. På fastigheten gäller 
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken 7 kap. För att få bygga på platsen 
krävs strandskyddsdispens från länsstyrelsen. Vid bedömningen gäller också vad 
som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. Fastigheten ligger 
inom det kustområde som, enligt 4 kap 1 § MB, med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i området i sin helhet är av riksintresse. Området är 
också särskilt utpekat som riksintressant för naturvården och känsligt från 
ekologisk synpunkt. Platsen utgörs av strandnära naturmark, som är 
allemansrättsligt tillgänglig. Det får bedömas vara av vikt att inga åtgärder vidtas 
som inskränker allmänhetens möjlighet att passera och vistas vid stranden, och 
att platsen bevarar sin karaktär av tillgänglig naturmark. Några särskilda skäl att 
tillåta lokaliseringen av båthuset föreligger inte. Med hänsyn till de värden ur 
allmän synpunkt som föreligger får den föreslagna byggnationen anses vara 
olämplig på platsen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till 
beslut. Svarstiden går ut 2008-09-01. 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-09-11 19 av 37  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 
Yrkanden 
Förvaltningens förslag till beslut är avslag till ansökan. 
Carl- Göran Svensson (m) yrkar bifall till ansökan med hänvisning till tidigare 
ställningstagande i frågan. 
Eva Öhman (s) och Marcel Abedini (mp) yrkar på avslag till ansökan i enlighet 
med förvaltningens förslag. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden 
beslutar enligt Carl- Göran Svenssons m fl (m) yrkande. 
Votering begärs och skall verkställas. Följande propositionsordning fastställes. 
Den som anser att ärendet skall avgöras enligt Eva Öhman (s) och Marcel 
Abedini (mp) yrkande röstar ja och den som anser att ärendet skall avgöras 
enligt Carl- Göran Svenssons m fl (m) yrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Marcel Abedini (mp), Morgan Mattsson (s), Eva Öhman (s), 
Magnus Lindoffsson (s), Katarina Möller (s), Lotta Holgersson (s) och Ulla 
Ohlsson (s) 
Följande röstar nej: Eva Röder (fp), Margareta Rodin (fp), Magnus Larsson (c), 
Jan Spjuth (kd), Per Björklund (sd) och Carl- Göran Svensson (m). 
 
Med 7 ja röster och 6 nej röster beslutar nämnden enligt Eva Öhmans (s) och 
Marcel Abedinis (mp) yrkande. 
 
Reservationer 
Carl- Göran Svensson (m) m fl reservera sig för eget yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att avslå ansökan med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2 om att 
markområden ska användas för de ändamål de är mest lämpade. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Fastighetsägare Aspö 5:27      PLAN 2008.797 
Sökande 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 322 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:168 
 
Handlingar: Ansökan (2008-03-19), karta 
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 öppning i ett skogsparti, 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 grannfastigheten Aspö 5:27. Anslutning kan göras till det 
kommunala VA-nätet. Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig 
komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Ägaren till Aspö 5:27 har inkommit med en skrivelse där det påpekas att 
vägservitut ska bildas för den tänkta tillfarten, men att inga invändningar finns i 
övrigt.  
 
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 
 
 
 
Forts 
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Forts 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, 
vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
att tillstånd att anordna utfart över grannfastigheten Aspö 5:27 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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§ 323 
Förhandsbesked på fastigheten Biskopsberg 1:10 
 
Utgår. 
_____ 
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Sökande        BYGG 2008.547 
Akten 

 
 
 
 
§ 324 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Boråkra 12:2. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-02-27), kartor. 
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus, och ansökan gäller att få stycka av 
en ny tomt för ytterligare ett enbostadshus. Den delen som avses bli avstyckad 
har i huvudsak karaktären av naturmark. På grund av sitt kringskurna läge kan 
dock inte marken anses ha något intresse ur allmän synpunkt. Fastigheten ligger 
inom strandskyddsområde. Frågan om dispens från strandskyddsförordnandet 
behandlas av länsstyrelsen. I norr avgränsas marken av järnvägen och 
Ronnebyvägen. E 22 är belägen ca 100 m norr om fastigheten. Vägverket har 
getts möjlighet att yttra sig i fråga om bullerpåverkan samt nyttjande av befintlig 
utfart. Fastigheten ligger inom ett område där den sammanlagda effekten av 
buller från väg, järnväg och skjutbanor överskrider riktvärdet för buller. Enligt 
vägverket ska därför innan bygglov beviljas ställas krav på att sökanden 
redovisar de åtgärder, som ska vidtas för att få bullervärde som ligger under 
riktvärdet utomhus. Vidare ska avståndet mellan väg och byggnad vara minst 30 
m. Vad gäller den befintliga utfarten accepterar Vägverket att den används av 
ytterligare en fastighet, under förutsättning att vissa förbättringar utförs. 
Ansökan om tillstånd för ändring av utfart ska göras till Vägverket. 
Miljöavdelningen bedömer det vara olämpligt att ytterligare enskilda avlopp 
kommer till i sådan direkt närhet till havet, varför avloppsfrågan måste lösas 
genom anslutning till det kommunala avloppsnätet. Inga grannar har ansetts vara 
berörda. 
 
Yrkanden 
Förvaltningens förslag till beslut är positivt förhandsbesked 
Marcel Abedini (mp) yrkar på avslag till ansökan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Marcel 
Abedinis (mp) yrkande mot förvaltningens förslag och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
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Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor, 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att tillstånd från Vägverket för ändring av utfart mot Ronnebyvägen ska 
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
att innan bygglov beviljas ska sökanden redovisa de åtgärder, som ska vidtas för 
att få bullervärde som ligger under riktvärdet utomhus 
 
att avståndet mellan väg och byggnad ska vara minst 30 m. 
 
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen 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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Akten         BYGG 2007.3650 
Sökande 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Lantmäteriet 
Vägverket 

 
 
 
§ 325 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av vindkraftverk på fastigheten 
Fridlevstad 1:18. 
 
Handlingar: Ansökan (2007-11-13), ritningar, kartor 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov för ett vindkraftverk på 
fastigheten vid sammanträde 2008-06-12 § 234. Därefter har länsstyrelsens 
yttrande i miljöärendet inkommit. I detta yttrande påpekar länsstyrelsen att 
vindkraftverket förefaller bli placerat inom strandskyddsområde. 
I det kartmaterial som används av förvaltningen finns ingen markering av 
strandskyddsgräns i området. Vid noggrant studium av kartan har emellertid 
kunnat upptäckas en markering för ett dike eller en mindre bäck, vilket måste vara 
det strandområde som länsstyrelsen åsyftar i sitt yttrande. 
Vindkraftverket med tillhörande teknikbod blir placerat ca 60 m från vattendraget. 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 
Allmänhetens möjlighet att fritt vistas inom strandområdet kan inte anses på något 
sätt påverkas. Detta får anses utgöra ett särskilt skäl att medge undantag från 
strandskydds- förordnandet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna varvid 
föreskrives 
 
att endast den yta som byggnadsverken upptar på marken får tas i anspråk som 
tomt  
_____ 

 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande        BYGG 2008.150 
Akten 
Vägverket 

 
 
§ 326 
Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus på fastigheten  
Frändatorp 25:2  del 2 
 
Handlingar: Ansökan (2008-01-17), kartor 
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. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad 
för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning 
och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt 
bl a med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. På 
en stor del av platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 
kap. För att få bygga på platsen krävs att länsstyrelsen medger undantag från 
förordnandet. Den föreslagna tomten (ca 1300 m2 ) är triangelformad och delas 
idag av tillfartsvägen till bakomliggande grannfastighet. Tillfartsvägen föreslås 
bli flyttad till ena kanten av tomten. Den är bevuxen med gles lövträdsvegetation 
och är belägen i direkt anslutning till Ekenabbs- vägen. Marken bedöms inte 
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Marken 
ligger på en avsevärt lägre nivå än vägen, och en utfyllnad bedöms vara 
nödvändig vid en byggnation. En sådan utfyllnad måste studeras noga vad gäller 
anslutningen till angränsande, bebyggda fastigheter. Vägverket har inkommit 
med yttrande, och tillstyrker ansökan under vissa förutsättningar. 
Miljöavdelningen har bedömt att avloppsfrågan går att lösa genom en gemensam 
avloppsanläggning tillsammans med två grannfastigheter. Ett enbostadshus på 
platsen får anses vara en lämplig komplettering. Berörda grannar har getts 
möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Yrkanden 
Förvaltningens förslag till beslut är positivt förhandsbesked 
Marcel Abedini (mp) yrkar på avslag till ansökan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Marcel 
Abedinis (mp) yrkande mot förvaltningens förslag och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
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Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
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 gemensam avloppsanläggning 
tillsammans med två grannfastigheter ska inlämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med 
bygglovansökan 
 
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga 
före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
att byggnaderna ska placeras på ett minsta avstånd på 7 m från vägens kant 
 
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen 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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Akten         BYGG 2008.152 
Sökande 

 
 
 
 
§ 327 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 
Frändatorp 25:2 del 6 
 
Handlingar: Ansökan (2008-01-17), kartor 
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 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. 
Markområdet är bevuxet med relativt snårig träd- och buskvegetation, och är 
beläget mellan två befintliga bebyggelsegrupper. Det bedöms inte inrymma 
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Befintliga vägar kan 
användas och anslutning ska göras till det kommunala avloppsnätet. De 
föreslagna bostadshusen får anses vara en lämplig komplettering på platsen. 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus 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 nyttja befintliga vägar 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        BYGG 2008.1586 
Akten 

 
 
 
 
§ 328 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Grönadal 1:19 
 
Handlingar: Ansökan (2008-06-04), ritningar 
Ansökan gäller ett mindre bostadshus på en plats som för närvarande är bebyggd 
med verkstad/garage. Då ansökan gäller bygglov på en tomt utanför 
detaljplanelagt område som inte tidigare varit bebyggd med ett bostadshus, 
omfattar handläggningen även lokaliseringsprövning. Tomten är privatiserad, 
och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några 
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. Inga skrivelser har inkommit 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives; 
 
att nybyggnadskarta med byggnadens huvudmått och avstånd till tomtgränser 
utsatta ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen 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 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 
____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom 
två är och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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Sökande        BYGG 2008.1637 
Akten 
Fastighetsägare Karlskrona 6:10 

 
 
 
 
 
§ 329 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Karlskrona 6:9 
 
Handlingar: Ansökan (2008-06-10), karta 
Fastigheten styckades av år 2000 efter det att positivt förhandsbesked lämnats. 
Bygglov för ett enbostadshus på fastigheten beviljades av miljö- och 
byggnadsnämnden 2003. Detta har inte utnyttjats. På platsen gäller 
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Miljö- och 
byggnadsnämnden har delegation att behandla dispensfrågan då fastigheten har 
en yta mindre än 3000 m2 och marken redan i sin helhet är ianspråktagen för 
bostadsändamål. Det senare utgör ett särskilt skäl att medge undantag från 
strandskyddsförordnandet. Marken inrymmer inga allemansrättsliga intressen. 
Tillståndsbevis för enskild avloppsanläggning utfärdades 1999. Detta utnyttjades 
inte inom 2 år varför tillståndsbeviset är förfallet. Med nu rådande synsätt får det 
anses vara olämpligt att ytterligare enskilda avlopp kommer till stånd i sådan 
direkt närhet till havet, varför avloppsfrågan måste lösas genom anslutning till 
det kommunala avloppsnätet. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig.  
 
Yrkanden 
Förvaltningens förslag till beslut är positivt förhandsbesked 
Marcel Abedini (mp) yrkar på avslag till ansökan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Marcel 
Abedinis (mp) yrkande mot förvaltningens förslag och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att tillstånd från Vägverket vad gäller utfart mot Ronnebyvägen ska föreligga 
före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden 
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att innan bygglov beviljas ska sökanden redovisa de åtgärder, som ska vidtas för 
att få bullervärde som ligger under riktvärdet utomhus 
 
att avståndet mellan väg och byggnad ska vara minst 30 m 
 
att strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart, vilket behandlas av miljö- 
och byggnadsnämnden i samband med bygglovansökan 
____ 
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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Akten         BYGG 2008.1131 
Sökande 

 
 
§ 330 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Kråkerum 6:18 
 
Handlingar: Ansökan (2008-04-24), kartor 
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 i kanten av ett område med odlingsmark. 
Den föreslagna avstyckningen har stöd i landskapet av ett skogsparti. 
Bebyggelsemönstret i omgivningen är glest, och den föreslagna byggnadsplatsen 
ligger i viss anslutning till befintlig bebyggelse. Platsen bedöms inte inrymma 
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas 
från befintlig väg. Miljöavdelningen tillstyrker ansökan under förutsättning att 
gemensam avloppsanläggning tillsammans en granne anordnas. Ett bostadshus 
på platsen får anses vara en lämplig komplettering. Berörda grannar har getts 
möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att ritningar med förslag till anordnande av gemensam avloppsanläggning 
tillsammans med en granne ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
godkännande senast i samband med bygglovansökan 
 
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 
 
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. 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-09-11 33 av 37  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 
 
 
 
 
§ 331 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Torhamns- 
Långören 1:9 
 
Utgår. 
 
_____ 
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Sökande        BYGG 2008.1119 
Akten 
Fastighetsägare Svanhalla 9:5 

 
§ 332 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Svanhalla 9:6 
 
Handlingar: Ansökan (2008-04-23), karta 
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 ängsliknande mark med en del 
trädvegetation, och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte 
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Del i 
befintlig samfälld väg finns, och miljöavdelningen tillstyrker förslaget under 
förutsättning att gemensam avloppsanläggning anordnas tillsammans med 
grannfastigheten Svanhalla 9:30. Ett bostadshus på platsen får anses vara en 
lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över 
ansökan. Ett yttrande med synpunkter har inkommit från ägaren till fastigheten 
Svanhalla 9:5, som uppger att nyttjanderätt till befintlig väg inte föreligger. 
Sökanden har därefter skickat in en lantmäterihandling som visar att Svanhalla 
9:6 har andel i den samfällda vägen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus 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 gemensam avloppsanläggning med 
Svanhalla 9:30 ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för 
godkännande senast i samband med bygglovansökan 
____ 
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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Akten         BYGG 2007.3046 
Sökande 

 
 
§ 333 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Äspenäs 7:3 
 
Handlingar: Ansökan (2007-09-07), karta 
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. Företräde ska ges sådan användning som medför en 
från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bl a att det ska prövas om 
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras orörd och 
allemansrättsligt tillgänglig. 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 inom område där 
strandskyddsförordnande gäller enligt miljöbalken (MB) 7 kap, samt inom 
område som är ekologiskt särskilt känsligt. Vid bedömningen gäller också vad 
som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. Fastigheten 
ligger inom det kustområde som enligt 4 kap 1 § MB i sin helhet är av 
riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. 
Platsen utgörs av orörd naturmark av hagmarkskaraktär, som är 
allemansrättsligt tillgänglig. Den ingår i ett område med vackert 
strandlandskap. En byggnad enligt förslaget kan inte anses vara en naturlig 
komplettering utan skulle bli ett främmande inslag i landskapet. Med hänsyn 
till de värden som området har får den föreslagna lokaliseringen anses vara 
olämplig. Några särskilda skäl att låta den komma till stånd föreligger inte. I 
ansökan anges tre alternativa förslag till placering av hus på fastigheten. Den 
gjorda bedömningen gäller samtliga alternativ. I nära anslutning till platsen 
ligger 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. 
På samma plats där nu ansöks om förhandsbesked för enbostadshus har miljö- 
och byggnadsnämnden tidigare behandlat ansökningar om förhandsbesked för 
nybyggnad av fritidshus. I beslut 2007-06-14 § 249 lämnades negativt 
förhandsbesked för detta. Nämnden lämnade negativt förhandsbesked för en 
sådan ansökan även  2003-11-12 § 349. Detta beslut överklagades till 
Länsstyrelsen, Länsrätten, Kammarrätten samt Regeringsrätten. Överklagandet 
avslogs i samtliga instanser. Avstyckning av raststugan för fritidshusändamål 
har tidigare avstyrkts av byggnadsnämnden 1988-10-19 § 658. I beslut 1990-
11-15 § 854 avstyrkte byggnadsnämnden en ansökan om förhandsbesked för 
enbostadshus på platsen. Ansökan om avstyckning för permanentbostad 
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alternativt fritidshus avstyrktes ytterligare en gång av byggnadsnämnden 1992-
12-10 § 681 samt av länsstyrelsen i beslut 1993-01-21. Länsstyrelsen betonar 
särskilt i detta beslut, att den tidigare lämnade strandskyddsdispensen för 
ekonomi/raststugan endast gäller för detta ändamål, och inte för fritids- eller 
permanentboende. 
 
Yrkanden 
Förvaltningens förslag till beslut är avslag. 
Jan Spjuth (kd), Eva Röder (fp) och Magnus Larsson (c)yrkar på bifall till 
sökandes förslag C till placering av byggnaden. 
Marcel Abedini (mp), Per Björklund (Sd) och Eva Öman (s) yrkar på bifall till 
förvaltningens förslag. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras enligt Jan Spjuths 
(kd), Eva Röders (fp) och Magnus Larssons (c)yrkande på bifall till sökandes 
förslag C till placering av byggnaden mot Marcel Abedinis (mp), Per 
Björklunds (Sd) och Eva Ömans (s) yrkande på bifall till förvaltningens förslag 
och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Jan Spjuths (kd), 
Eva Röders (fp) och Magnus Larssons (c) yrkanden. 
 
Votering begärs och skall verkställas. Följande propositionsordning fastställes. 
Den som anser att ärendet skall avgöras enligt Jan Spjuths (kd), Eva Röders 
(fp) och Magnus Larssons (c) yrkande röstar ja och den som anser att ärendet 
skall avgöras enligt Marcel Abedinis (mp), Per Björklunds (Sd) och Eva 
Ömans (s)yrkande röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Eva Röder (fp), Margareta Rodin (fp), Magnus  
Larsson (c), Jan Spjuth (kd) och Carl- Göran Svensson (m). 
Följande röstar nej: Marcel Abedini (mp), Morgan Mattsson (s), Eva Öman (s), 
Magnus Lindoffsson (s), Katarina Möller (s), Lotta Holgersson (s), Ulla 
Ohlsson (s) och Per Björklund (sd) 
 
Med 5 ja röster och 8 nej röster beslutar nämnden enligt Marcel Abedinis (mp), 
Per Björklunds (Sd) och Eva Ömans (s) yrkande 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
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 
landskapsbilden och natur- och kulturförhållandena på platsen samt vad som 
sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen och ekologiskt 
särskilt känsliga områden.  
____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 334 
Övriga frågor 
 
Magnus Lindoffsson (s) önskar en lägesrapport om vad som händer med 
etableringen av World trade center. Vidare önskar Magnus Lindoffson (s) 
uppföljning över arbetet med sanering av gasverkstomten.  
 
Gert Olsson (s) framför att det finns osorterade fraktioner från industri på 
Saltö. Miljöchef Anders Klar meddelar att ärendet är under utredning men ännu 
ej hunnits färdigställas. Eva Öman (s) önskar återrapportering till nämnden. 
 
Ulla Ohlsson (s) önskar rapportering av luftmätaren i Lyckeby och när den 
skall flyttas till en ny lokalisering. Frågan skall ställas till kommunens 
miljöstrateg om rapportering till nämnden. 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 9 oktober 2008 
 
§ 348 Informationer. 
§ 349 Delårsbokslut, budgetuppföljning 2008 
§ 350 Pågående planer 
§ 351 Beslut fattade av arbetsutskottet. 
§ 352 Beslut fattade av tjänstemän. 
§ 353 Meddelanden. 
§ 354 Yttrande till lantmäterimyndigheten ang fastighetsreglering Säby 21:1 och Säby 21:5 
§ 355 Detaljplan Gängletorp 10:2 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 356 Detaljplan för Posse 4 (Tullgården), Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 357 Detaljplan för Fäjö 1:75, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 358 Detaljplan för Grenadjären 1 och 4, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 359 Detaljplan för Spårvägen 9, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 360 Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 361 Detaljplan för del av Hasslö 7:135 Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 362 Detaljplan för del av Karlskrona 3:3, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 363 Detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län. Utgår! 
§ 364 Detaljplan för Kv Bokbindaren, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 365 Detaljplan för del av Karlskrona 5:17, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 366 Bygglov och lokaliseringsprövning för nybyggnad särskilt boende fastigheten Bastasjö 1:14. 
§ 367 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten Grönadal 1:38 
§ 368 Förhandsbesked på fastigheten Hästholmen 1:4 skifte 2 
§ 369 Förhandsbesked på fastigheten Färmanstorp 1:55 
§ 370 Bygglov för nybyggnad enbostadshus fastigheten Färmanstorp 2:4 
§ 371 Tidsbegränsat bygglov ändrad användning till idrottsgymnasium fastigheten Karlskrona 3:3 
§ 372 Bygglov för nybyggnad av mast samt 3 st teknikbodar fastigheten Långenabben 1:11 
§ 373 Bygglov för nybyggnad av mast samt 3 st teknikbodar fastigheten Lösen 14:1 
§ 374 Förhandsbesked tre bostadshus fastigheten Senoren 9:11 
§ 375 Bygglov för nybyggnad garage/förråd fastigheten Vrängö 1:7 
§ 376 Förhandsbesked på fastigheten Öljersjö 23:1 
§ 377 Övriga frågor 
 
 

Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden torsdagen den 9 oktober 
kl 08.30—12.46 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (m)  
 1:e vice ordförande  Marcel Abedini (mp) 
 2:e vice ordförande  Magnuis Johansson (s) 
  Ledamöter  Margareta Rodin (fp) 

Magnus Larsson (c)  
     Jan Spjuth (kd)  

Eva Öhman (s)  
     Ulla Ohlsson (s)  
     Magnus Lindoffsson (s) 

Katarina Möller (s) 
Michael Ryge (s) 
Per Björklund (sd) 

 
Tjänstgörande ersättare  Morgan Mattson (s) § 361, § 363 samt § 372- § 377. 
      
      
      
Ersättare    Gert Olsson (s)  
     Lotta Holgersson (s) 
     Gert Bengtsson (s) 
     Veikko Pirkalainen (s) 
     Peter Glimvall (m) 
     Eva Röder (fp)  
           
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 
     Anders Klar, miljöchef 
     Jan Hammarfors, bygglovschef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Malin Sjöstedt, bygglovsarkitekt 
Kim Welser, planarkitekt 
Ola Swärdh, planchef 
Anna Olausson, planchef 
Kerstin Johansson, planchef 
Helen Persson, planchef 
 

 
Utses att justera   Ulla Ohlsson 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 16 oktober 2008  
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson 
 
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Ulla Ohlsson 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 16 oktober 2008 anslagits på kommunens anslagstavla 
intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 348 
Informationer 
 
Nämnden informerades om budgetuppföljningen per augusti 2008. 
 
______ 
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§ 349 
Delårsbokslut, budgetuppföljning augusti 2008 
 
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna 
delårsbokslut och budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per 
augusti månads utgång. 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning per 2008-08-31 med 
helårsprognos. 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen      
 
 
 
 
 
§ 350 
Pågående planer 
 
Handlingar: Förteckning över pågående planer. 
 
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ta informationen till protokollet 
_____ 
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§ 351 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 352 
Beslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
 
_____ 
 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-10-09 9 av 40  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

§ 353 MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2008-10-09   

 

1. Kommunfullmäktige, beslut 2008-08-28. Miljöbokslut för år 2007. 
 

 
2. Kommunstyrelsens allmänna utskott. Beslut, Utredning avseende säkerheten vid 

fyrverkerier – april 2008. 
 

 
3. Kommunstyrelsen, beslut 2008-09-09. Budgetuppföljning per den 31 juli 2008 
 
4. Kommunfullmäktige, beslut 2008-08-28. Utredning om inrättande av en 

serviceförvaltning- slutrapport. 
 

5. Kommunfullmäktige beslut 2008-08-28, Svar på medborgarenkät ang vind- och 
vattenbaserad utbyggnad av fjärrvärmekapaciteten i Karlskrona. 

 
6. Kommunfullmäktige beslut 2008-08-28, Svar på medborgarförslag om seniorboende 
 

  
7. Kommunfullmäktige beslut 2008-08-28, Svar på medborgarförslag om turistbutiker i 

järnvägstunneln under Trossö. 
 

8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-08-28. Förlängning av interimistiskt förbud att 
ändra eller riva magasinsbyggnaderna på fastigheten Gulin 1 i Karlskrona. 

 
 

9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-09-15. Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om bygglov för sjöbod/redskapsbod på fastigheten Sturkö-Ryd 
S:8. 

 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-09-10, Förprovning enl djurskyddsförordningen 

 
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-09-03. Tillstånd för komplettering av vilthägn 

inom fastigheten Kråkrum 12:1. 
 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-09-03. Tillsyn av strandskydd på fastigheten 

Hasslö 8:170. 
 

13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-09-03. Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 5:215-1 i Karlskrona kommun. 

 
14. Länsrätten i Blekinge län,. DOM 2008-09-03. Förhandsbesked enl PBL. 
 
15. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2008-09-03. Bygglov enl PBL fråga om inhibition 
 
16. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2008-08-28. Bostadsanpassningsbidrag enl lagen om 

bostadsanpassning. 
 
 

17. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2008-08-21 Förhandsbesked enl PBL. 
 
18. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2008-09-10. Tillstånd till ändring av byggnadsminne. 
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19. Kammarrätten i Jönköping. Beslut2008-09-03. Fråga om prövningstillstånd ang bygglov 

enl PBL. 
 
20. Kammarrätten i Jönköping. Beslut2008-09-12. Fråga om prövningstillstånd ang lagen om 

bostadsanpassningsbidrag. 
 
21. Växjö tingsrätt miljödomstolen, DOM 2008-08-25. Buller från demostrationsskjutningar 

med pyroteknik. 
 
22. Svea hovrätt, miljööverdomstolen, beslut 2008-08-29, Fråga om prövningstillstånd ang 

föreläggande att rensa upp fastigheten Häljarum 1:2. 
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Lantmäterimyndigheten      DIA 2008.1402 
Akten 

 
 
 
 
§ 354 
Yttrande till lantmäterimyndigheten angående fastighetsreglering 
berörande Säby 21:1 och 21:5 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2006-09-13, § 337, att 
lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av Säby 
21:1, numera med fastighetsbeteckningen Säby 21:5 efter gjord avstyckning. 
Beslutet föregicks av diskussioner som ledde till en begränsning av avstyckningens 
storlek och en ändring av dess ursprungligen föreslagna placering. Detta gjordes 
för att inte försvåra genomförandet av det som sägs i den fördjupade 
översiktsplanen för Trummenäsområdet om vikten av att skapa fler 
tvärförbindelser av vägar inom planområdet, för att bygga samman de olika 
bebyggelseområdena, och öka framkomligheten för såväl bilister som gång- och 
cykeltrafikanter. Detta får anses ha varit avgörande för att positivt förhandsbesked 
skulle kunna lämnas av miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och 
byggnadsnämnden har tidigare, i beslut 2008-06-12 § 214, yttrat sig till 
lantmäterimyndigheten över en ansökan om fastighetsreglering som innebar ett 
överförande av ett stort område från Säby 21:1 till Säby 21:5. I förvaltningens 
yttrande sades följande: ”Förslaget går delvis emot intentionerna i den fördjupade 
översiktsplanen, som anger att ett gång- och cykelstråk med riktning österut ska 
kunna passera över det aktuella markområdet. Om denna möjlighet ska finnas kvar 
kan den södra delen av marken inte ingå i fastighetsregleringen. Någon anledning 
att nu tillstyrka en fastighetsreglering som skulle kunna försvåra genomförandet av 
den fördjupade översiktsplanen för Trummenäsområdet kan inte anses föreligga. 
Gränsen för regleringen bör därför inte dras längre söderut än en förlängning av 
gränsen för Säby 9:7.” Fastighetsägaren har nu framfört önskemål om att miljö- 
och byggnadsnämnden ska ompröva beslutet. Som skäl framförs att 
infiltrationsbädden för avloppsanläggningen är belägen på det markområde som 
miljö- och byggnadsnämnden inte ansåg lämpligt att ingå i fastighetsregleringen. 
Om detta kan sägas att infiltrationsanläggningen har ett fullvärdigt skydd genom 
ett servitut, vilket är ett vanligen förekommande sätt att lösa dessa frågor. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att någon anledning att ändra miljö- och 
byggnadsnämndens tidigare beslut inte anses föreligga. 
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att avstyrka 
fastighetsregleringen. 
Magnus Larsson (c) och Carl- Göran Svensson (m) yrkar på att tillstyrka 
fastighetsregleringen. 
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Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Magnus 
Larssons (c) och Carl- Göran Svenssons (m) yrkande om tillstyrka 
fastighetsregleringen eller förvaltningens förslag på att avstyrka 
fastighetsregleringen och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
Magnus Larssons (c) och Carl- Göran Svenssons (m) yrkande. 
 
Reservationer 
Marcel Abedini (mp) lämnar reservation. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att tillstyrka att mark söder om en förlängning av gränsen för Säby 9:7 får ingå i  
fastighetsregleringen.  
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen     PLAN 2008.1390 
 

 
 
 
 
§ 355 
Detaljplan för del av Gängletorp 10:2 m fl, Trummenäs Karlskrona Komun 
Blekinge län 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2008 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för fastiheten 
Gängletorp 10:2 m fl (Högamo), Trummenäs. Detaljplanens syfte är att skapa 
likvärdiga bestämmelser om högsta tillåtna byggnadsarea. Den nya detaljplanen 
innebär i huvudsak att äldre bestämmelser om största tillåtna byggnadsarea per 
tomt upphävs. De ersätts med bestämmelser om största tillåtna byggnadsarea per 
tomt. Även en del justeringar av vilken mark som får bebyggas görs när två äldre 
detaljplaner ersätts av en ny som omfattar hela Högamo. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta förslag till detaljplan för Gängletorp 10:2 m fl (Högamo), Trummenäs bli 
föremål för samråd 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
_____ 
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Sökande        PLAN 2008.1804 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§356 
Detaljplan för fastigheten Posse 4 Tullgården Karlskrona kommun  
Blekinge län 
 
En ansökan om ändring av detaljplanen för Posse 4 har inkommit. Ansökan avser 
en ny vårdcentral och nya bostäder. 
Landstinget har drivit vårdcentral på fastigheten men har tillfälligts flyttats till 
annan plats. Vårdcentralen var inrymd i flera byggnader som uppfördes 1886-1904 
och som inte är ändamålsenliga. Områdets tillgänglighet är dåligt p g a betydande 
höjdskillnad från gatan. 
Med utgångspunkt i utvecklingen i näårområdet önskar Landstinget att man i 
detaljplanens inledande programskede även titta på ett större område. Kommunen 
avser att vidta åtgärder för att minska genomfartstrafiken på Landsvägsgatan – 
Polhemsgatan. 
 
Yrkande 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att planuppdrag till 
fastigheten Posse 4 m fl samt att arbetet inleds med ett programskede som omfattar 
ett större område. 
Magnus Johansson (s) yrkar på att förvaltningens förslag ändras såtillvida att-sats 
två ändras till arbetet inleds med ett programskede som omfattar den till 
handlingarna bifogade kartan samt att kvarteret Nordström skall ingår. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Magnus 
Johanssons (s) yrkande eller enligt förvaltningens förslag och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt Magnus Johanssons (s) förslag. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för Posse 4 samt, 
 
att arbetet inleds med ett programskede som omfattar den till handlingarna 
bifogade kartan samt att kvarteret Nordström skall ingår. 
_____ 
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende)    PLAN 2004.2862 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Sökande 

 
 
 
 
 
§ 357 
Detaljplan för Fäjö 1:75, Lyckeby Karlskrona kommun Blekinge län 
 
Planen har upprättas 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. 
Planprocessen övergick sedan till normalt planförfarande. Planförslaget har varit 
utställt för granskning under perioden 21 september till den 16 november 2007. 
bebyggelsen som planen medger är att betrakta som en mindre komplettering i 
anslutning till befintlig bebyggelse och befintlig väg därför har inget propgram 
upprättats. 
Planområdet ligger utmed vägen norra Fäjö ca 300 m från Fäjövägen. Området 
omfattas av gammal åkermark och är inte tidigare bebyggd. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att anta detaljplanen för Fäjö 1:75 Karlskrona kommun Blekinge län daterad 20 
augusti 2008. 
 
_____ 
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Sökande        PLAN 2007.3423 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
 
 
§ 358 
Detaljplan för Grenadjären 1 och 4 Karlskrona kommun Blekinge län 
 
Blekinge Tekniska Högskolas beslut att lokalisera sitt huvudcampus i Karlskrona 
har skapat ett behov av fler studentbostäder. Fastigheten Grenadjären 57 ligger i 
anslutning till befintliga studentbostäder och för att bättre kunna nyttja 
fastigheten föreslås att planbestämmelserna utökas till även medge bostäder. 
Avsikten med ändringen är inom befintlig fastighet möjliggöra bostadsändamål. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att meddela planuppdrag för Grenadjären 1 och 4 samt 
 
att planändringen inleds med enkelt planförfarande 
 
att planändringen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande        PLAN 2008.1910 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 359 
Detaljplan för kvarteret Spårvägen 9 Karlskrona Blekinge län 
 
Syftet med planförfrågan är att möjliggöra för ny flerbostadsbebyggelse. Området 
är beläget i korsningen Valhallavägen/Polhemsvägen i höjd med BTH. Marken ägs 
av Byggnadsfirman Claesson & Andersén. Området har tidigare använts som 
spårvagnshall. Platsen utgörs idag av en öppen grusyta som används som 
parkering. Fastigheten önskas bebyggas med flerbostadshus i 3-4 våningar. För att 
tillgodose parkeringsbehovet föreslås parkeringsgarage under byggnaden. 
I detaljplanearbetet kan även området kring BTH komma att ingå alternativt kan 
BTH:s önskade förändringar komma att bli eget planuppdrag. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen planuppdrag för kv Spårvägen 9 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
_____ 
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Sökande        PLAN 2008.1072 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 360 
Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl Gullberna Park Karlskrona 
kommun Blekinge län 
 
Området är beläget i den östra delen av Gullberna park och omfattar en del av 
naturområdet mellan befintlig bebyggelse och vattnet. Planområdet omfattar ca 2,7 
ha. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av flerbostadshus. 
Målsättningen är att skapa ett attraktivt boende i Gullberna parks ek- och bokskog 
med omedelbar närhet till vattnet. 
I planområdets södra del föreslås fem byggnader i fyra våningar upplyfta på pelare. 
I norra delen av planområdet föreslås två punkthus i 7-8 våningar. Planförslaget 
rymmer ca 110 lägenheter. 
Planarbetet bedrivs med enkelt planförfarande då det är förenligt med 
översiktsplanen och ha stora likheter med i nu gällande plan tillåten användning. 
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Yrkanden och propositioner 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är samråd. 
Marcel Abedini (mp) yrkar på avslag på förvaltningens framställan samt att arbete 
bör påbörjas för att upphäva gällande plan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Marcel Abedinis 
(mp) yrkande eller enligt förvaltningens förslag. Och finner att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att låta detaljplan för Gullbernahult 31 m fl Gullberna park bli föremål för samråd, 
 
att en ändring av gällande detaljplan inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan gentemot nu gällande detaljplan.  
_____ 
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Sökande        PLAn 2005.3053 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
§ 361 
Detaljplan för del av Hasslö 7:135 Karlskrona kommun Blekinge län 
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom 
fastigheten Hasslö 7:135. Den nya planen medger nya byggrätter för 7 st parhus i 
en våning. 
Planområdet är beläget 200 m väster om Garpahamnen på Hasslö och ligger i 
direkt anslutning till befintlig tätortsbebyggelse. Planområdets areal är ca 2,5 ha. 
Endast den del av planområdet som tillhör fastigheten Hasslö 7:135 är planerad 
som nyexploatering övrig mark ingår i befintlig tätortsbebyggelse. Ett 
genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta förslag till detaljplan för Hasslö 7:135 bli föremål för samråd. 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
 
Magnus Lindoffson anmäler jäv och deltar varken i beslut eller i beredning av 
ärendet. 
 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-10-09 20 av 40  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Sökande        PLAN 2008.2278 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
§ 362 
Detaljplan för del av Karlskrona 3:3, Västra Backabo Karlskrona kommun 
Blekinge län 
 
Västra Backabo är beläget mellan Rosenholm och Backabo och omges av E 22 i 
norr samt järnväg i söder. Planområdet omfattar ca 20 ha. Området är skogsbeklätt, 
kuperad terräng med ett fåtal befintliga byggnader och tillfarter till dessa. 
Sökande är KA 2 Vasallen AB och ansökan utgör den första etappen av den tänkta 
exploateringen i Västra Backabo, som ingår i fördjupningen av översiktsplan för 
nordvästra stadsbygden – Rosenholm med omgivningar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget att inleda 
detaljplanearbetet parallellt. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för del av Karlskrona 3:3 Västra Backabo. 
_____ 
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§ 363 
Detaljplan för Ingenjören 4 m fl Campus Blå Port Karlskrona Kommun 
Blekinge län 
 
Utgår! 
_____ 
 
Michael Ryge anmäler jäv och deltar varken i beslut eller i beredning av ärendet. 
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§ 364 
Detaljplan för Kv Bokbindaren Karlskrona kommun Blekinge län 
 
En förfrågan om ändring av detaljplan för Kv Bokbindaren har inkommit. Avsikten 
med planändringen är att utöka kvartersmarken för att möjliggöra en etablering av 
bilförsäljning med tillhörande verkstäder m m. det  föreslagna planområdet är 
beläget längs Gullbernavägen och omfattar f d Abrahamssons tryckeri och 
fruktodling söder därom. Avsikten är att i huvudsak bibehålla byggnaden där 
tryckeriet tidigare låg och som i dag fungerar som företagshotell, men att förändra 
förutsättningarna för användandet av kringytorna för parkering m m. 
I planarbetet måste närheten till Österleden och dess framtida möjlighet att 
utvidgas till fyrfilig väg beaktas, liksom förhållandet mot Gullbernavägen. 
Eftersom området är tydligt exponerat mot Österleden är också en hög 
arkitektonisk kvalitet viktigt. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att meddela planuppdrag för kvarteret Bokbindaren 
 
att planarbetet inleds med enkelt förfarande 
 
att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan 
_____ 
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§ 365 
Detaljplan för del av Karlskrona 5:17 Saltsjöbadsvägen Karlskrona kommun 
Blekinge län 
 
Avsikten är att  genom detaljplan pröva möjligheten att tillskapa byggrätter för 
flytande lägenheter söder om Saltsjöbadsvägen vid Bryggareberget. 
Detaljplanen omfattar vattenområde samt erforderliga markområden för parkering 
etc. Exploateringen ansluts till kommunalt vatten- och avlopp. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i en övergripande utredning för flytande 
bostäder pekat ut aktuellt område som ett av flera alternativ för flytande bostäder. 
Området bedöms kunna lämpa sig för aktuellt projekt. Tillsammans med pågående 
planering för en stadsmarina och utveckling av Hattholmen med marin verksamhet 
förstärker de flytande bostäderna den marina präglen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att upprätta förslag till detaljplan för aktuellt område samt 
 
att detaljplanen inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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§ 366 
Bygglov och lokaliseringsprövning för nybyggnad av särskilt boende 
(gruppboende)  på fastigheten Bastasjö 1:14. 
 
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar (2008.08.22)  
Ansökan avser lokaliseringsprövning samt bygglov för fyra enplansbyggnader 
varav två innehåller bostäder, en innehåller kontor och personalutrymmen och en 
ekonomibyggnad innehåller miljöstation och förråd. Dessutom omfattar 
bygglovansökan en tillbyggnad av befintligt förråd/pannrum. 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 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. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i 
miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. Platsen är idag bebyggd med 
ekonomibyggnader till Bastasjö gård, i anslutning till befintlig bebyggelse för 
särskilt boende och lokaler för daglig verksamhet inom handikappförvaltningens 
verksamhetsområde. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden, 
eller andra allmänna intressen. De ekonomibyggnader som rivs för att ge plats åt 
ny byggnation bedöms inte inrymma några betydande kulturhistoriska eller 
arkitektoniska värden. Infart anordnas från befintlig väg, och anslutning görs till 
det kommunala VA-nätet. Byggnadernas utformning och placering bedöms 
lämpliga med hänsyn till landskapsbild, natur och kulturvärden på platsen. Inga 
grannar anses vara berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagens 8 kapitel, med följande 
villkor, 
 
att en bygganmälan skall inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för 
godkännande minst tre veckor innan byggnadsarbetet påbörjas. 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då 
det avslutats. 
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Forts § 366 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet. 
 
att slutgiltig höjdsättning av byggnaden skall ske i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
att exteriör färgsättning  skall ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen. 
 
att nybyggnadskarta, med samtliga byggnader inritade och måttsatta, lämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen senast i byggsamrådet. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom 
två är och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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§ 367 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus samt garage på 
fastigheten Grönadal 1:38. 
 
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar (2008.08.22)  
Ansökan avser bygglov för ett enbostadshus om 123m². Då fastigheten är 
obebyggd och lokaliserad utom detaljplan omfattar ärendet även en 
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 med hänsyn till beskaffenhet och 
läge samt föreliggande behov. 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. Vid bedömningen gäller 
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. Platsen är 
idag röjd och uppgrävd inför eventuell byggnation varför eventuella naturvärden 
varit svåra att bedöma. Platsen bedöms dock inte omfatta några särskilda 
naturvärden eller andra allmänna intressen så som den ser ut i dag. Infart anordnas 
från befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. 
Byggnadernas utformning och placering bedöms lämplig med hänsyn till 
landskapsbild, natur och kulturvärden på platsen. Berörda grannar har givits 
möjlighet att yttra sig över förslaget. En berörd granne har framfört att deras 
havsutsikt skulle komma att begränsas genom placeringen av nytt garage varvid 
ansökan har reviderats. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagens 8 kapitel, med följande 
villkor: 
 
att en bygganmälan skall inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för 
godkännande minst tre veckor innan byggnadsarbetet påbörjas. 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då 
det avslutats. 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet. 
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Forts § 367 
 
att slutgiltig höjdsättning av byggnaden skall ske i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
att exteriör färgsättning  skall ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen. 
 
att befintliga va-ledningar i fastighetens södra del flyttas på fastighetsägarens 
bekostnad enligt överenskommelse med Tekniska förvaltningens VA-avdelning. 
 
____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom 
två är och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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Akten 

 
 
 
§ 368 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Hästholmen1:4, skifte 2 
 
Handlingar: Ansökan(2007.11.15), orienteringskarta (2007.11.26). 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 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 b l 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. Vid granskning av ärendet och 
besök på plats har konstaterats att den föreslagna platsen, som ligger en bit utanför 
den samlade bebyggelsen i Hästholmens by, är småkuperad med berg i dagen och 
bevuxen med gles blandskog. Platsen ligger inom riksintresse för friluftsliv, 
kulturvård, kustzon samt naturvård. Dessutom är området utpekat som ekologiskt 
känsligt klassificerat som klass 1 i Blekinges naturvårdsplan. Landskapsbildsskydd 
gäller också. Enligt den fördjupade översiktsplanen för skärgården i Karlskrona 
kommun, antagen av kommunfullmäktige i december 1999, kan viss 
kompletteringen av bebyggelsen inom och i anslutning till Hästholmens by tillåtas. 
För att ny bebyggelse skall kunna tillkomma krävs dock gemensamma lokala 
lösningar för omhändertagande av BDT-vatten. Fastigheten är belägen inom ett 
förtätat område enligt definitionen i kommunens policy för nya enskilda avlopp 
(Beslutat i Miljö- och byggnadsnämnden 2005.08.17 , reviderad 2006.12.13). Detta 
innebär att stor restriktivitet skall gälla för nytt tillstånd för enskild 
avloppsanläggning med WC. Innan ny exploatering kan ske skall förutsättningar 
för gemensamhetsanläggning prövas. Utgångspunkten är att antalet enskilda 
avloppslösningar skall minska. Under år 2006 och 2007 behandlades en ansökan 
om förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus på samma fastighet. Miljö- 
och byggnadsnämnden lämnade då negativt förhandsbesked med hänvisning till att 
framställningen ”ej överensstämmer med plan- och bygglagens krav enligt kapitel 
2, på att markområden skall användas till det de är bäst lämpade för samt att 
lokaliseringen skulle innebära att miljöbalkens syfte med strandskyddet skulle bli 
åsidosatt, liksom kravet på att lösa avloppet på ett tillfredställande sätt”. Beslutet 
överklagades till Länsstyrelsen som lämnade överklagandet utan bifall, detta beslut 
överklagades till Länsrätten som avslog överklagandet. Det nu aktuella ärendet har 
remitterats till Länsstyrelsen, vilka hänvisar till tidigare beslut om förhandsbesked 
på fastigheten och framför att deras bedömning kvarstår samt påpekar att en  
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exploatering också kräver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen då området omfattas 
av landskapsbildskyddet. Förvaltningens sammanlagda bedömning är att 
exploateringen är olämplig då platsen bedömts som extra känsligt ur 
naturvärdessynpunkt samt att ingen lämplig lösning för omhändertagande av BDT- 
vatten, presenterats. Sökanden har fått möjlighet att yttra sig över förslaget, 
yttrande tiden löper ut den 19 september. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning att förslaget strider mot 2 
kapitlet 3 § i plan- och bygglagen.  
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
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Sökande        BYGG 2008.1326 
Akten 
Fastighetsägare Färmanstorp 1:34 

 
 
§ 369 
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten 
Färmanstorp 1:55. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-05-14), ritningar 
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 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 i dag bebyggd 
med en större växthusanläggning och är helt privatiserad. De tre föreslagna 
bostadshusen ingår i ett naturligt bebyggelsemönster som redan är etablerat. Infart 
kan anordnas via befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala VA-
nätet. De tre bostadshusen får anses vara en lämplig komplettering på platsen. 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En skrivelse har 
inkommit från ägarna till Färmanstorp 1:34, som innehåller synpunkter på 
kapaciteten på det kommunala VA-nät som planeras. Sökanden har getts möjlighet 
att bemöta det som sägs i yttrandet, och har inkommit med en skrivelse med ett 
klarläggande av förhållandena. Skrivelserna ändrar inte förvaltningens bedömning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus 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 
_____ 
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        BYGG 2008.1471 
Akten 

 
 
 
§ 370 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Färmanstorp 2:4. 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att genom miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på platsen. 
_____ 
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§ 371 
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning till idrottsgymnasium på 
fastigheten Karlskrona 3:3 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att genom miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på platsen. 
_____ 
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§ 372 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av stagad mast samt 3 teknikbodar  
på fastigheten Långenabben 1:11 
 
Handlingar: Ansökan (2007-01-02), ritningar 
Beskrivning: Fastigheten är belägen inom ett område där endast plan- och 
bygglagens generella regler gäller. Masten blir belägen mitt inne i ett större 
skogsområde, ca 250 m från närmaste bostadsfastighet. Den bedöms inte medföra 
någon olämplig inverkan på landskapsbilden eller i övrigt någon betydande 
olägenhet för omgivningen. Information om ansökan har varit införd i lokalpressen 
2008-08-29, samt har från samma datum varit anslagen på kommunens 
anslagstavla. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas, och då 
det avslutats 
 
att innan arbetena påbörjas skall ev. tillstånd från Länsstyrelsen, försvarsmakten 
och luftfartsverket föreligga, 
 
att mätningar kontinuerligt utföres för att klargöra (även när fler antenner kommer 
brukas) att EU:s rekommenderade gränsvärden alt. de av SSI fastställda värdena 
för icke-joniserande strålning,  ej överskrides,  
 
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en 
beskrivning av projektets art och omfattning, lämnas in till miljö-och 
byggnadsnämnden, 
 
att det i samband med bygganmälan enl. ovan, bifogas en teknisk beskrivning 
avseende  antennernas uteffekt, riktning och strålnings- beräkningar,  
 
att bygganmälan kompletteras med en teknisk beskrivning avseende antennernas 
uteffekt, riktning och strålningsberäkningar, 
 
att det i samband med den skriftliga anmälan inlämnas om att arbetena slutförts 
(och att antennerna är i drift), bifogas mätresultat som styrker att de 
rekommenderade, alt. fastställda värdena för icke-joniserande strålning ej har 
överskridits.  
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom 
två år och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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§ 373 
Bygglov och bygganmälan för uppsättande av ostagad mast samt tre 
teknikbodar på fastigheten Lösen 14:1. 
 
Handlingar: Ansökan (2007-06-07), ritningar 
Beskrivning: Fastigheten är belägen inom ett område där endast plan- och 
bygglagens generella regler gäller. Masten, som har en höjd av 42 m, blir belägen i 
utkanten av ett skogsområde, ca 120 m öster om kv Vrakekan i sydligaste delen av 
Lyckeby. Den bedöms inte medföra någon olämplig inverkan på landskapsbilden 
eller i övrigt någon betydande olägenhet för omgivningen. Information om ansökan 
har varit införd i lokalpressen 2008-08-29, samt har från samma datum varit 
anslagen på kommunens anslagstavla. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas, och då 
det avslutats 
 
att innan arbetena påbörjas skall ev. tillstånd från Länsstyrelsen, försvarsmakten 
och luftfartsverket föreligga, 
 
att mätningar kontinuerligt utföres för att klargöra (även när fler antenner kommer 
brukas) att EU:s rekommenderade gränsvärden alt. de av SSI fastställda värdena 
för icke-joniserande strålning,  ej överskrides,  
 
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en 
beskrivning av projektets art och omfattning, lämnas in till miljö-och 
byggnadsnämnden, 
 
att det i samband med bygganmälan enl. ovan, bifogas en teknisk beskrivning 
avseende  antennernas uteffekt, riktning och strålnings- beräkningar,  
 
att bygganmälan kompletteras med en teknisk beskrivning avseende antennernas 
uteffekt, riktning och strålningsberäkningar, 
 
att det i samband med den skriftliga anmälan inlämnas om att arbetena slutförts 
(och att antennerna är i drift), bifogas mätresultat som styrker att de 
rekommenderade, alt. fastställda värdena för icke-joniserande strålning ej har 
överskridits.  
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom 
två år och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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Fastighetsägare Senoren 28:1     BYGG 2008.1242 
Sökande 
Akten 

 
 
 
 
§ 374 
Förhandsbesked för nybyggnad av tre bostadshus på fastigheten Senoren 9:11 
 
Handlingar: Ansökan (2008-05-08), kartor 
 
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. Fastigheten 
ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftslivet. Platsen utgörs av en 
liten höjdrygg med ganska tät vegetation. I den övre delen finns några öppnare 
partier med berg i dagen. Platsens belägenhet och topografi får anses göra den svår 
att exploatera, och möjligheten att anordna tillfartsväg har därför studerats 
speciellt. Nu föreligger ett förslag att via befintlig väg i sydväst dra en tillfartsväg 
uppför sluttningen till en vändplats på en högre nivå, vilket får anses kunna 
fungera. Ur miljösynpunkt har bedömts att enstaka enskilda avlopps- anläggningar 
inte bör få tillkomma i området. Om avlopp för ytterligare bebyggelse ska få 
tillkomma, måste detta ske genom gemensamma, varaktigt hållbara VA-lösningar 
tillsammans med kringliggande fastigheter. Det förutsättes därför att ett 
minireningsverk med kapacitet för minst 6 fastigheter anordnas. Sökanden har 
förklarat att han har för avsikt att gå ut med en enkätförfrågan i omgivningen för 
att få så många deltagare som möjlig i en gemensam avloppsanläggning. Då 
platsen inte ingår i något större, sammanhängande naturområde bedöms den 
föreslagna byggnationen inte medföra någon påtaglig skada på riksintresset, eller i 
övrigt stå i konflikt med några allmänna intressen. Berörda grannar har getts 
möjlighet att yttra sig över ansökan. En skrivelse har inkommit där synpunkter 
framförs bl a på vatten- och avloppsfrågan. Sökanden har bemött synpunkterna. 
Grannens skrivelse påverkar inte förvaltningens bedömning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor 
 
forts, 
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Forts § 374 
 
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att ritningar med förslag till anordnande av minireningsverk med kapacitet för 
minst sex fastigheter ska inlämnas till samhälls- byggnadsförvaltningen för 
godkännande senast i samband med bygglovansökan 
 
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 738 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        BYGG 2007.2787 
Akten 

 
 
 
 
§ 375 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage/förråd på fastigheten 
Vrängö 1:7 
 
Handlingar: Ansökan (2007-07-31), ritningar, granneintyg (200709-03) 
 
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Ansökan gäller nybyggnad 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. Vägföreningen har yttrat sig och framför bl a att 
en byggnation närmare vägen än 6,0 meter är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Miljö- och byggnadsnämnden avslog ansökan 2007-12-13 § 407, med 
motiveringen att förslaget var olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Beslutet 
överklagades till länsstyrelsen, som 2008-02-06 beslöt att lämna överklagandet 
utan bifall. Länsstyrelsens beslut överklagades till länsrätten, som i dom 2008-06-
17 upphävde miljö- och byggnadsnämndens beslut och återvisade ärendet till 
nämnden. Medgivande från berörd granne finns. 
 
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 samhällsbyggnads- förvaltningen 
 
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 åtgärderna inte har påbörjats inom 
två år och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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Sökande        BYGG 2008.641 
Akten 
Fastighetsägare Öljersjö 24:3 

 
 
 
§ 376 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten 
Öljersjö 23:1 
 
Handlingar: Ansökan (2008-03-03), kartor 
 
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 bl a att det ska prövas om marken är av sådan 
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. 
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL 
kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till 
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen På byggnadsplatsen gäller 
strandskyddsförordnande för Kroksjön, enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Den 
föreslagna tomtplatsen utgörs av ängsmark, och ligger i en lucka mellan två 
bebyggda fastigheter. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller 
andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg och 
miljöavdelningen har bedömt att enskild avloppsanläggning går att anordna på 
fastigheten. Området mellan den föreslagna tomten och stranden utgörs av tät, 
snårig och blockig skogsmark, som får anses helt sakna intresse för allmänheten 
som vistelseyta eller för passage till strandområdet. Detta får anses utgöra särskilt 
skäl att lämna dispens från strandskyddsförordnandet för den föreslagna 
tomtplatsen. Själva skogsområdet kommer även fortsättningsvis att vara 
allemansrättsligt tillgängligt. Som tomt bör den nuvarande ängsytan få tas i 
anspråk. 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 lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus 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 
 
 
Forts  
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Forts § 376 
 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med 
bygglovansökan 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket 
ska ombesörjas av sökanden 
 
att strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart, vilket behandlas av miljö- 
och byggnadsnämnden i samband med bygglovansökan. 
_____ 
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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§ 377 
Övriga frågor 
 
Gert Olsson tog upp frågan vad som händer angående ärende om nedskräpning på 
Saltö. Anders Klar meddelade att ärende är under utredning men ännu ej 
färdigställt.  
Magnus Lindoffsson önskar bättre återrapportering från förvaltningen på de frågor 
som framförs under punkten övriga frågor.  
 
Hans Juhlin presentera foldern Karlskrona bygger vidare.  
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 november 2008 
 
§ 389 Informationer. 
§ 390 Utdelning planstipendium 
§ 391 Beredning av motion- ang stopp för industriellt framställda transfetter i maten 
§ 392 Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun 
§ 393 Sammanträdesplan för miljö och byggnadsnämnden 
§ 394 Beslut fattade av arbetsutskottet. 
§ 395 Beslut fattade av tjänstemän. 
§ 396 Meddelanden. 
§ 397 Detaljplan Borgmästaren 29, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 398 Detaljplan för Oljehamnen, Karlskrona kommun, Blekinge län Utgår! 
§ 399 Detaljplan för Hemmet 23, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 400 Detaljplan för Ingenjören 4 m fl Blå Port, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 401 Detaljplan för Hasslö 9:134, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 402 Föreläggande med vite inkomma med begärda handlingar 
§ 403 Olovlig nybyggnation av båthus Aspö 3:22, föreläggande 
§ 404 Bygglov nybyggnad friggebod Aspö 4:67 
§ 405 Förhandsbesked nybyggnad fritidshus Aspö 4:320 
§ 406 Olovligt ianspråktagande av lokaler för gymnasieverksamhet på fastigheten Dahlberg 38 
§ 407 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus Färmanstorp 2:4 
§ 408 Anmälan ang olovligt byggande Grönadal 16:24 
§ 409 Tidsbegränsat bygglov ändrad användning idrottsgymnasiun Karlskrona 3:3 
§ 410 Olovligt ianspråktagande lokaler gymnasieverksamhet Karlskrona 3:3 
§ 411 Förhandsbesked på fastigheten Torhamns-Långören 1:9 
§ 412 Förhandsbesked på fastigheten Tjurkö 9:26 
§ 413 Bygglov nybyggnad sjöbod Tockatorp 63:1 
§ 414 Olovligt byggande Torstäva 14:2 
§ 415 Förhandsbesked fastigheten Trumpeten 1 
§ 416 Övriga frågor 
 
 

Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid  Blekinge tekniska högskola torsdagen den 13 november kl 08.30—12.04 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (m)  
 1:e vice ordförande  Marcel Abedini (mp) 
 2:e vice ordförande  Magnuis Johansson (s) 
     Anna Ottosson (m) 
  Ledamöter  Margareta Rodin (fp) 

Magnus Larsson (c)  
     Jan Spjuth (kd)  

Eva Öhman (s)  
     Ulla Ohlsson (s)  

Michael Ryge (s) 
Per Björklund (sd) 

 
Tjänstgörande ersättare  Morgan Mattson (s). 
     Lotta Holgersson (s) 
      
      
Ersättare    Gert Olsson (s)  
     Gert Bengtsson (s) 
     Veikko Pirkalainen (s) 
     Peter Glimvall (m) 
     Henrik Larsen (m) 
     Eva Röder (fp)  
           
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Kim Welser, planarkitekt 
Ola Swärdh, planchef 
Anna Steinwandt, planarkitekt 

     Elever och lärare programmet för fysisk planering. 
Utses att justera   Per Björklund (sd) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 18 november 2008  
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson 
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Per Björklund 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 18 november 2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 389 
Informationer 
 
Nämnden informerades om budgetuppföljningen per september 2008. 
 
Nämndens informerades om arbetet med WTC på Pottholmen. 
 
______ 
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§ 390 
Utdelning av planstipendium 
 
Juryn för utdelande av planstipendium har lämnat följande förslag: 
 
10 000 kronor tilldelas Hugo Lindblad. 
 
1 250 kronor vardera tilldelas Kristin Bayard, Emil Berger, Erik Blomdahl och 
Moa Leidzén  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att utdela planstipendium i enligt med Juryns förslag. 
_____ 
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Kommunfullmäktige       DIA 2007.3710 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
§ 391 
Beredning av motion – ang stopp för industriellt framställda  
transfetter i maten 
 
De olika berörda förvaltningarna tillsammans med upphandlingsenheten har fått 
tillfälle att yttra sig. Karlskrona kommun har gällande livsmedelsavtal på 
samtliga livsmedel, och dessa avtal görs gemensamt i länet. I äldreförvaltningens 
7 st kök tillagas 90 % av maten på konventionellt sätt, färdig buljong används, 
pulver används i undantagsfall. Kakor/bakverk bakas till ca 50% i köken, Ingen 
fritering sker, dock köps färdigpanerad fisk in samt en del halvfabrikat baserat 
på köttfärs. Delar uppfattningen i motionen, att brukare och personal skall 
erbjudas ”mat som är näringsrik och inte påverkar deras hälsa negativt”. Dock är 
en mycket liten del av den totala kosthanteringen som hanteras utifrån 
förvaltningens perspektiv då individens självbestämmande och medinflytande 
gäller även vid inköp av livsmedel. Motionen har inom förvaltningen blivit 
översänd till Östersjöskolan, Psilanderköket samt Läroverksköket, skriftligt svar 
har inkommit från Östersjöskolan, muntligt svar från Psilanderköket samt 
Läroverksköket. Enligt Livsmedelsverket stämmer alla uppgifter om att studier 
visar att transfett kan vara hälsofarligt. Den forskning som finns är dock 
motstridig. Livsmedelsverket har valt att inte lagstifta om gränsvärden för 
transfetter utan har istället valt en linje där information och samarbete med 
livsmedelsindustrin skall sänka mängden transfetter i produkterna. 
Livsmedelsverket anser att ”att utesluta delvis härdade fetter som råvaror i 
livsmedel kan vara ett sätt, men konsekvensen får inte bli att dessa fetter ersätts 
med andra fetter med lika eller högre innehåll av mättat fett”. Halten industriellt 
framställda transfetter har sjunkit kraftigt och ungefär hälften av det vi får i oss 
idag kommer från naturliga transfetter som finns i smör, grädde, ost och kött. De 
flesta svenskar äter ca 2 gram transfett/dag och det är den mängd som WHO 
anser att man högst bör äta. Däremot äter vi mellan 30-40 gram mättat fett varje 
dag, vilket är mer än 10-15 gram mer än rekommenderat. Östersjöskolans kök 
hanterar i mindre utsträckning halvfabrikat, skolans förslag är att bojkotta all 
färdiglagad mat och att ersätta margariner och stekfett med rapsolja och smör. 
De två rena skolköken använder av ekonomiska skäl en hel del halvfabrikat, 
annars ryms inte den totala kostnaden inom budgetens ramar för en skolmåltid 
(personalkostnader). Om halvfabrikaten innehåller transfetter är omöjligt att säga 
då inga företag redovisar detta i sina innehållsdeklarationer. För att minska 
transfetter inom skolköken krävs troligen ett mer övergripande beslut än vad en 
gemensam livsmedelsupphandling kan kräva av leverantörer och tillverkare. Har 
på grund av tidsbrist samt personalbortfall på förvaltningen inte kunnat besvara 
remissen. Marknaden håller på och självsanerar sig av Industriellt framställt 
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transfett. EU har inga regler som förbjuder industriellt framställt transfett, 
däremot så har det svängt mycket i frågan och idag så är det en konkurrensfördel 
för många aktörer att inte erbjuda industriellt framställt transfett i sina produkter. 
Organisationen Sveriges Konsumenter i samverkan har en uppdaterade listor en 
grön och en svart avseende härdade fetter. Upphandlingsenheten föreslår att 
beställare av livsmedel ska beakta möjligheten att ersätta de produkter som 
innehåller framställt industriellt transfett, med produkter som är rena från 
industriellt framställt transfett. Transfett bildas när flytande växtoljor ”härdas”. 
Härdningen omvandlar det nyttiga omättade fettet till mättat fett, som är 
onyttigare. Om oljorna härdas fullt (fullhärdat fett) ut omvandlas alla omättade 
fettsyror till onyttiga mättade fettsyror, då bildas inte transfett. Ofta avbryts 
härdningen innan dess (delvis härdat fett), och det är då det bildas transfettsyror. 
De flesta svenskar äter ca 2 gram transfett/dag och det är den mängd som WHO 
anser att man högst bör äta, och det är också den nivån Danmark som har 
striktare regelverk ligger på idag. Hälften av de transfetter vi äter idag är 
industriellt framtagna, hälften är naturliga från ost, grädde och kött. Studier visar 
att industriellt framställda transfetter är hälsofarliga, men att man i studierna 
dock inte kan utesluta att andra faktorer som t ex andra matvanor och levnadssätt 
påverkar, forskningen är motstridig. Man har inte kunnat påvisa att industriellt 
framtagna transfetter är mer hälsofarligare än naturliga och utifrån de gjorda 
studierna har man inte heller inte kunnat påvisa att transfetter påverkar kroppen 
mer än mättat fett i samma mängd. Karlskrona kommuns avtal gällande 
upphandling av livsmedel genomförs i samarbete med länets andra kommuner. 
Det finns inga krav på märkning avseende transfetter utan endast för härdat fett 
vilket kan göra det svårt för köken vid inköp att avgöra om transfetter kan 
förekomma, eller hur stor mängd det finns. Redan nu märks en självsanerande 
effekt på livsmedelsbranschen avseende industriellt framställda transfetter och 
då halten transfetter i vår mat sjunker ser Miljö- och byggnadsnämnden ingen 
anledning att låsa fast sig i förbud. Då grunden till både problematiken kring 
industriellt framställda transfetter och även att en ökande mängd onyttiga 
mättade fetter kopplas samman med det härdade fettet, föreslår Miljö- och 
byggnadsnämnden att Karlskrona kommuns kök genom riktlinjer och 
information försöker välja produkter med mindre mängd härdat fett alternativt 
fritt från härdat fett. 
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är avstyrkande av motionen. 
Per Björklund (sd) och Marcel Abedini (mp) yrkar på tillstyrkande av motionen. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras enligt Per Björklunds 
(sd) och Marcel Abedinis (mp) yrkanden eller enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Ordföranden finner att nämnden 
beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Forts § 391 
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Forts §  
 
Votering begärs och skall verkställas. Följande propositionsordning fastställdes. 
Den som anser att ärendet skall avgöras enligt Per Björklunds (sd) och Marcel 
Abedinis (mp) yrkande röstar ja och den som anser att ärendet skall avgöras 
enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Per Björklund (sd) och Marcel Abedini (mp). 
 
Följande röstar nej: Magnus Johansson (s), Eva Öman (s), Michael Ryge (s), 
Ulla Ohlsson (s), Morgan Mattson (s), Lotta Holgersson (s), Anna Ottosson (m), 
Margareta Rodin (m), Magnus Larsson (c), Jan Spjuth (kd) och Carl- Göran 
Svensson (m). 
 
Med 2 ja röster och 11 nej röster beslutar nämnden enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Reservationer 
 
Per Björklund (sd) och Marcel Abedini (mp) reservera sig till förmån för eget 
yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att avstyrka motionen med hänvisning till vad som hänförts i motionssvaret samt,  
 
att hemställa att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 
 
_____ 
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Tekniska nämnden        Renh 2008.1478 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
§ 392 
Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun 
 
Tekniska förvaltningen har till miljö- och byggnadsnämnden inlämnat remiss med  
begäran om nämndens yttrande över förslag till ny renhållningsordning för  
Karlskrona kommun. Den nu gällande renhållningsordningen antogs av  
kommunfullmäktige 2001 05 31 § 82. Tekniska nämnden har det lagstadgade  
ansvaret för avfallshanteringen och tekniska förvaltningen är verkställande  
organ. Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och enligt  
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och  
byggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning har varit  
tillfrågad och fått möjlighet att påverka innehållet i förslaget till  
renhållningsordning under arbetets gång. Förslaget till ny renhållningsordning för  
Karlskrona kommun är indelat i 10 stycken ämnesområden. Varje ämnesområde  
omfattar en paragraf. I ämnesområdena § 8. Undantag från renhållningsordningens  
bestämmelser samt i § 9. Återkallande av medgivet undantag fattar miljö- 
och byggnadsnämnden besluten. Under § 8 punkt 1 föreslås att abonnent som avser  
att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat  
avfall än trädgårdsavfall, t ex kompostering av matavfall skall skriftligen ansöka  
om detta till miljö- och byggnadsnämnden. Miljöavdelningen föreslår att  
abonnenten precis som i nuläget skriftligen skall anmäla detta till miljö- och  
byggnadsnämnden. Ansökningsförfarandet medför en annan och mer komplicerad  
ärendehantering än det granskningsförfarande som förekommer idag. I övrigt har  
förvaltningen inga erinringar mot förslaget till ny renhållningsordning för  
Karlskrona kommun. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar 
 
att meddela Tekniska nämnden att miljö- och byggnadsnämnden anser att  
abonnent som avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller  
bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, t ex kompostering av matavfall skall  
skriftligen anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden istället för att skriftligen  
ansöka om det, 
 
att meddela att miljö- och byggnadsnämnden för övrigt ej har några erinringar mot  
tekniska nämndens förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun. 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen      
 
 
 
 
§ 393 
Sammanträdesplan för miljö- och byggnadsnämnden 2009 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesplan 2009 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att fastställa sammanträdesplan för 2009 för miljö- och byggnadsnämnden enligt 
förslaget. 
_____ 
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§ 394 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 395 
Beslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
 
_____ 
 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-11-13 13 av 37  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

§ 396 MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2008-11-13   
 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-09-24. Ang generellt undantag 
terrängkörningsslagen Fastigheten Blåningsmåla 1:43  

 
 

2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-09-25. Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut ang bygglov för ändrad användning Karlskrona 4:20 

 
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-10-02, Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift Muraren 18 
 

4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-09-23. Fråga om installation av 
bergvärmeanläggning Lösens kyrkogård. 

 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-10-02. Ansökan strandskyddsdispens 

nybyggnad fritidshus fastigheten Aspö 2:26 
 

6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-10-06. Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift Karlskrona 4:5. 

 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-10-06. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut avseende Senoren 33:1 
 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-10-09. av miljö- och byggnadsnämndens beslut 

om kontrollplan fastigheten Padderyd 1:23 
 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-10-02. Överklagande miljö- och 

byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut om bygglov för inglasning av balkong 
fastigheten Odin 1 

 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-10-12. Överklagande miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för fasadändring fastigheten Misteln 14. 
 

11. Länsrätten i Blekinge län,. DOM 2008-09-25. Bygglov enl PBL nybyggnad av hotell 
fastigheten  Axel 1. 

 
12. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2008-10-16. Byggnadsavgift enl 10 kap 4 § PBL. 
 
13. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2008-10-21. Bostadsanpassningsbidrag enl lagen om 

bostadsanpassning. 
 

14. Kammarrätten i Jönköping. DOM, 2008-09-19. Bostadsanpassningsbidrag. 
 
15. Kammarrätten i Jönköping. DOM, 2008-10-01. Undantag från föreskrifter om krav på 

ligghall. 
 
16. Kammarrätten i Jönköping. Beslut, 2008-10-08, Bygglov enl PBL ang fastigheten 

Skillinge 14:1 
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17. Kammarrätten i Jönköping. Beslut, 2008-10-08, Bygglov enl PBL ang fastigheten Tjurkö 

8:44 
 
18. Regeringsrätten. Beslut 2008-10-07, Tillämpning av djurskyddslagen, fråga om 

prövningstillstånd. 
 
19. Åklagarmyndigheten. Beslut 2008-09-24. Beslut i tillsynsärende. 
 
20. Advokatfirman Carler. 2008-10-01. Underrättelse om företagskonstruktion. 
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende)    Plan 2008.1595 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
§ 397 
Detaljplan för Borgmästaren 29 Karlskrona kommun 
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ett nytt affärs- och bostadshus som 
ersättning för befintlig byggnad inom fastigheten Borgmästaren 29. Gällande 
detaljplan medger en användning för bostäder och handel. Aktuellt planområde 
ligger inom område som utgör riksintresse. Dessa riksintressen påverkas inte av 
planförslaget. 
Planförslaget anger användningen bostäder. Den nya byggnaden beräknas rymma 6  
lägenheter på plan 2-4 samt en större etagelägenhet indragen på taket, med en  
hörnuppbyggnad som övre plan. Nybyggnaden upptar hela fastighetens yta.  
Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som enligt 6  
kap miljöbalken kräver att särskild miljöbedömning måste göras. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att detaljplan för Borgmästaren 29, Karlskrona kommun Blekinge län, upprättad  
augusti 2008 och reviderad oktober 2008 blir antagen, 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande  
miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande         
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 398 
Detaljplan för del av oljehamnen i Karlskrona 
 
Utgår. 
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende)    2000.3493 
SAmhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
§ 399 
Detaljplan för Hemmet 23 m fl Karlskrona kommun 
 
Detaljplan  för Hemmet 23 har varit föremål för utställning. Under 
utställningstiden, 16 juni – 28 juli. Har handlingar funnits tillgängliga på 
Karlskrona Kommun, stadsbiblioteket samt Karlskrona Kommuns webbplats. 
Utställningen har annonserats i lokalpress 13 juni 2008. 
Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse för boende med visst 
vårdbehov samt kompletterande service inom Hemmet 23. Planförslaget medger 
byggrätt i tre till fem våningar för bostäder och centrumändamål samt garage i 
källare/bottenvåning. Exploateringen förutsätter även fortsatt parkering på den 
gemensamhetsanläggning i Tullparken, som fastigheten har andel i och redan idag 
använder. Den ligger utanför planområdet och en utveckling av det 
parkeringsområdet får tas med i ett samlat grepp då hela Tullparken ses över i ett 
senare skede. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegation anta detaljplan för Hemmet 23 
m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län daterad 27 oktober 2008, 
 
att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande        PLAN 2005.898 
 
 
§ 400 
Detaljplan för Ingenjören 4 m fl Campus Blå Port Karlskrona kommun 
 
Avsikten med detaljplanen är att använda området för bostäder som inte är 
störande för bostäderna eller omgivningen i övrigt. Syftet är att Blå Port omvandlas 
till en ny stadsdel med blandning av verksamheter och bostäder. Skanska AB vill 
upprätta bostäder i flerbostadshus. Enligt förslaget kan området bebyggas med upp 
till 200 lägenheter. Förslaget medger även användning för kontor och skola. 
Detaljplanen för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port m fl, har varit utställd för 
granskning under tiden 17 mars- 14 april 2008. Kungörelse om utställning har 
anslagits på kommunens anslagstavla och införts i lokalpress fredagen den 14 
mars. Synpunkter som framkommit från Länsstyrelsen är bl a ”Planområdet inneer 
en grundskola och en förskola. Infartsvägen beräknas trafikeras av 2 800 fordon 
per dygn. Länsstyrelsen anser därför att det är motiverat med en fysisk separat 
gång- och cykelbana längs infartsgatan som kommer trafikeras av oskyddade 
trafikanter mot busshållsplatsen. Länsstyrelsen anser att hela smörjgropen samt 
förorenade fyllnadsskit skall saneras genom bortschaktning. Länsstyrelsen 
poängterar att det vore önskvärt att några av militärens arkitektoniskt välarbetade 
komplementbyggnader återanvänds inom den nya stadsdelen. Vidare anger 
Länsstyrelsen att ”området är starkt bullerstört, över Naturvårdsverkets riktlinjer. 
Planhandlingarna hänvisar till Boverkets Allmänna råd. I de Allmänna råden anges 
att det skall finnas synnerliga skäl för att bygga nya bostäder i bullerutsatta lägen 
som det här är frågan om. Kommunen bör istället tydligare redovisa planer på hur 
man avser minska bullret från Österleden. Idet sydöstra kvarteret, som är mest 
bullerutsatt i hela området bör bostäder ej tillåtas 
Följande ändringar har gjorts i detaljplaneförslaget. Användningen som bostad har 
strukits från sydöstra byggrätten. E-området för transformatorstation har flyttats till 
läge intill ”Kassavillan”. Punkthusets höjd har minskat 12 meter. En riskanalys för 
järnvägen är genomförd. Den medför ingen förändring av förslaget. Fotomontage 
är omarbetade samt skrivningar avseende markföroreningar har förtydligats. 
 
Yrkande 
 
Marcel Abedini (mp) yrkar på avslag på framställan om detaljplan. 
Magnus Johansson (s) och Carl-Göran Svensson (m) yrkar på bifall till framställan 
om detaljplan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Marcel Abedinis 
(mp) yrkande eller enligt Magnus Johanssons (s) och Carl-Göran Svenssons (m) 
yrkande. Ordföranden finner att nämndens beslutar enligt Magnus Johanssons (s) 
och Carl-Göran Svenssons (m) yrkande. 
Forts 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-11-13 19 av 37  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Forts § 400 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del 
 
att godkänna detaljplanen för Ingenjören 4 m fl 
 
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden at kommunstyrelsen föreslår  
kommunfullmäktige besluta 
 
att antaga detaljplanen för Ingenjören 4 m fl 
 
att godkänna ställningstagandet om at detaljplanen inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande        PLAN 2008.2690 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 401 
Detaljplan för del av Hasslö 9:134 mfl Karlskrona kommun 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om ny detaljplan för 
Hasslö 9:134. syftet med planen är att genom ändra den planlagda vägen på 
fastigheten Hasslö 9:134 till industriändamål. Gällande detaljplan ffrån 1984 
tillåter småindusrti. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
del av fastigheten Hasslö 9:134 
 
att ärendet inleds med enkelt planförfarande 
 
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Fastighetsägare       MH 2008.509 
Akten 

 
 
 
 
§ 402 
Föreläggande med vite att inkomma med handlingar ang. fukt i badrumsgolv, 
lgh 38 , Drottninggatan 52, Karlskrona 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen inkom 2008-04-01 klagomål om fukt under 
golvmattan i duschutrymmet i lägenhet 38 Drottninggatan 52. Miljöinspekör 
Jennie Saleskog samt miljöinspektör Lisa Wälitalo kunde vid inspektion  
2008-04-01 konstatera att uppgivna problem förekom och att klagomålet var 
befogat. Fastighetsägaren, Akelius Styrkan AB, uppmanades enligt skrivelse 
daterad 2008-04-11 att undersöka orsaken till klagomålen och utreda vilka åtgärder 
som kan behöva vidtas. De bereddes därmed tillfälle att yttra sig över klagomålen 
och samtidigt lämna upplysningar över eventuella planerade eller vidtagna 
åtgärder. Svar skulle inkomma senast 2008-04-28. I svaret som inkom 2008-05-06 
har Akelius Styrkan AB skrivit att åtgärder har vidtagits 2008-05-05 och att 
åtgärderna innebär byte av golv- och väggmatta. Miljöinspektör Jennie Saleskog 
var i kontakt med lägenhetsinnehavaren 2008-05-09 och 2008-05-13. Enligt 
lägenhetsinnehavaren hade några åtgärder inte vidtagits i lägenhetens badrum och 
fastighetsägaren hade inte heller varit i kontakt med henne angående några 
åtgärder. I en skrivelse daterad 2008-05-16 ville samhällsbyggnadsförvaltningen ha 
en förklaring till varför Akelius Styrkan AB angivit att åtgärder vidtagits när så 
inte var fallet. Ett skriftligt svar skulle ha inkommit till 
samhällsbyggnadsförvaltningen senast 2008-05-23. Något svar inkom inte till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Undertecknad var 2006-06-19 i kontakt med 
lägenhetsinnehavaren som kunde berätta att badrummet blev åtgärdat 2006-06-18. 
I en ny skrivelse daterad 2008-06-27 begärde samhällsbyggnadsförvaltningen dels 
en förklaring till varför Akelius Styrkan AB inkommit med oriktiga uppgifter dels 
en utförlig beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits i badrummet. Svar skulle ha 
inkommit senast 2008-07-04. Något svar inkom inte till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Den 5 september 2008 förelades Akelius styrkan 
AB att senast två veckor efter delfående av beslutet inkomma med en utförlig 
skriftlig redovisning av vilka åtgärder som vidtagits i lägenhet nr 38:s badrum. 
Detta innebär att svar skulle inkommit senast 2008-09-22. Något svar har ännu inte 
inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Trots flera påminnelser och ett 
föreläggande har Akelius Styrkan AB inte inkommit med några handlingar. För att 
ärendet ska kunna handläggas korrekt och även kunna avslutas behövs en utförlig 
redovisning över vilka åtgärder som vidtagits. Detta innebär exempelvis 
beskrivning av om avfuktning skett, om fallet i duschen åtgärdats etc. Eftersom 
Akelius Styrkan AB, trots att de blivit förelagda, inte inkommit med några 
handlingar föreslås att detta föreläggande ska förenas med vite. Den som bedriver 
en verksamhet eller äger en fastighet skall enligt miljöbalken fortlöpande planera 
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och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för 
människors hälsa uppstår. Tillsynsmyndigheten kan begära att få in de uppgifter 
och handlingar som behövs för tillsynen enligt 26 kap. 21 § Miljöbalken.  

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av 2 kap, 9 kap.9 §, 26 kap. 9, 14 samt 21 § § miljöbalken att 
förelägga Akelius Styrkan AB, org.nr. 556730-3382, såsom fastighetsägare av 
fastighet Lindblad 1, Karlskrona kommun, att vid ett vite om 5000 kr senast två 
veckor efter delfåendet av beslutet inkomma till Miljö- och byggnadsnämnden 
med följande handlingar: Skriftlig, utförlig redovisning över vilka åtgärder som 
vidtagits i lägenhet nr 38: s badrum. Vilket exempelvis innebär beskrivning av om 
avfuktning skett, om fallet i duschen åtgärdats etc. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Fastighetsägaren Aspö 3:22      BYGG 2003.3282 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 403 
Olovlig nybyggnation av båthus på fastigheten Aspö 3:22, föreläggande 
 
Ärendet gäller ett båthus med en byggnadsyta på 36 m2, vilket år 2003 uppfördes i 
direkt anslutning till strandkanten utan att något bygglov hade blivit beviljat av 
miljö- och byggnadsnämnden. Frågan om olovligt byggande är tidigare behandlad, 
och beslut har fattats om att ta ut byggnadsavgift och att ansöka hos länsrätten om 
påförande av tilläggsavgift. Miljö- och byggnadsnämnden har också förelagt 
fastighetsägaren att riva den olovligt uppförda byggnaden. Detta skedde i beslut 
2003-10-08 § 292. Dessa beslut överklagades till högre instanser. Frågan om 
föreläggandet att riva byggnaden avgjordes slutligt genom beslut i Regeringsrätten 
2007-03-29 att inte meddela prövningstillstånd. Detta innebär att länsrättens dom 
2004-08-18 står fast. Här konstateras bland annat att byggnaden inte kan betraktas 
som en ekonomi- byggnad för skogsbruket och fisket, och att den således inte är 
undantagen från kravet på bygglov. Föreläggandet om rivning skulle enligt 
Regeringsrättens beslut ha fullgjorts senast 2007-07-01. Detta skedde emellertid 
inte, utan istället gjordes ansökan om bygglov i efterhand. Denna ansökan avslogs 
av miljö- och byggnadsnämnden i beslut 2008-09-11. 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 
rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 1, 14 och 18 §§ att förelägga 
fastighetsägarna till Aspö 3:22, Alexander Altenby och Kristina Altenby, vid vite 
av 20 000 kronor vardera, att senast två månad efter delfåendet av detta beslut 
undanröja det olovligt uppförda båthuset. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.  
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Sökande        BYGG 2008.1203 
Akten 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 

 
§ 404 
Bygglov för nybyggnad av friggebod på fastigheten ASPÖ 4:67 
 
Handlingar: Ansökan (2008.05.06), situationsplan (2008.10.27) foto (2008.05.06), 
grannemedgivande (2008.10.27). 
 
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av en bygglovbefriad 
komplementbyggnad. Byggnaden placeras i anslutning till huvudbyggnad och 
befintlig komplementbyggnad på redan ianspråktagen tomt. Placeringen innebär 
inte någon ytterligare privatisering inom strandskyddat område. Byggnaden 
placeras en meter från grannfastighet, till detta har ägare till densamma skriftligen 
givit sitt medgivande. 
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är strandskyddsdispens. 
Marcel Abedini (mp) yrkar på avslag på framställan om strandskydd. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag eller enlig Marcel Abedinis (mp) yrkande. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag. 

 
 

Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att medger strandskyddsdispens med hänvisning att det föreligger sådana 
särskilda skäl som föreskrivs 16a § NVL. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökande        BYGG 2008.2189 
Akten 

 
 
§ 405 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:320 
 
Handlingar: Ansökan, situationsplan 
Ansökan gäller lokalisering av ett fritidshus på fastigheten Aspö 4:320 som har en 
area om ca 1400 m². 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) kap 3 om skydd av riksintressen samt 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 en relativt gles 
blandskog, och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte 
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan 
anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. 
Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. Berörda grannar 
har givits möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga yttranden har inkommit till 
förvaltningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av 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 
_____ 
 
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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Verksamhetsutövare       BYGG 2008.2349 
Fastighetsägare 
Länsrätten i Blekinge 

 
 
 
 
§ 406 
Olovligt ianspråktagande av lokaler för gymnasieverksamhet på fastigheten 
Dahlberg 38 
 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad verksamhet till gymnasieskola har 
tidigare inkommit till samhällsbyggnads- förvaltningen. Ärendet är för närvarande 
under handläggning för beslut i miljö- och byggnadsnämnden. Lokalerna har redan 
tagits i anspråk för den nya verksamheten. Bruttoarean har beräknats till 987 m2. 
För ianspråktagande av byggnad eller del av byggnad för väsentligen annat 
ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts krävs bygglov enligt 8 kap 
1 § punkt 3 plan- och bygglagen (PBL). Något sådant bygglov för den aktuella 
byggnaden har inte beviljats av miljö- och byggnadsnämnden. Enligt PBL 10 kap 4 
§ skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver 
bygglov. Avgiften ska tas ut av den som är ägare till fastigheten eller byggnaden. 
Ärendet skall vidare översändas till allmän förvaltningsdomstol för uttagande av 
tilläggsavgift, enligt PBL 10 kap 7 och 8 §§. Enligt 5 § skall avgifterna dock inte 
tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp till 
överläggning vid sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden. Ägaren till 
byggnaden har getts möjlighet att inkomma med en skriftlig förklaring. Svarstiden 
går ut 2008-09-23. Ägaren till byggnaden har också meddelas att frågan om 
uttagande av byggnadsavgift och översändande av ärendet till länsrätten för 
prövning av uttagande av tilläggsavgift, kommer att tas upp till behandling i miljö- 
och byggnadsnämnden torsdagen den 9 oktober 2008. Det har också meddelats att 
om den olovliga verksamheten upphör före detta datum, tas frågan inte upp till 
behandling i nämnden. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § ta ut byggnadsavgift med 44 400 
kronor (4 x bygglovavgiften 11 100 kronor) av Sydöstra Fastighetsbolaget AB i 
egenskap av ägare till fastigheten Dahlberg 38 samt den aktuella byggnaden, och 
översända ärendet till länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift. 
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. 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-11-13 27 av 37  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Sökande        BYGG 2008.1471 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 407 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Färmanstorp 2:4 
 
Handlingar: Ansökan (2008-05-28), ritningar, nybyggnadskarta 
Då ansökan gäller bygglov på en tidigare obebyggd plats utanför detaljplanelagt 
område omfattar handläggningen även 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 med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 
ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.  
Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är av 
vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att 
ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader 
placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och natur- 
och kulturvärdena på platsen. På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt 
miljöbalken (MB) 7 kap. Byggnaden föreslås placerad mitt ute på ett större, öppet 
fält, som närmast har karaktären av betesmark. Dess placering saknar helt stöd i 
landskapet och har inte heller någon direkt anknytning till den bebyggelsegrupp 
som ligger en bit öster om platsen. Någon naturlig vägförbindelse till platsen finns 
inte heller. Lämpligare plats för placering av en byggnad finns i den norra delen av 
markområdet, med närmare anknytning till befintliga vägar och byggnader. Den 
föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig komplettering av 
befintlig bebyggelse, utan skulle komma att bli ett främmande inslag i det öppna 
landskapet. Med hänsyn till detta får den föreslagna lokaliseringen anses vara 
olämplig.  Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har företagit syn på platsen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för hörande av grannar. 
_____ 
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Sökande        BYGG 2008.2381 
Akten 
Länsrätten i Blekinge 

 
 
 
 
 
§ 408 
Anmälan ang olovligt byggande på fastigheten Grönadal 16:24 
 
Handlingar: Skivelse ang. olovligt byggande dat 2008-09-10 samt skrivelse från 
sökanden dat 2008-09-17. I augusti 2008fick Samhällsbyggnadsförvaltningen en 
anmälan att det på fastigheten Grönadal 16:24 hade uppförts en tillbyggnad utan att 
bygglov hade beviljats. Vid besök på platsen kunde konstateras att tillbyggnaden 
var uppförd men inte helt klar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan och bygglagen 10 kap 4 och 7 § ta ut byggnadsavgift med 
23384 kronor( 4 x bygglovsavgiften 5846 kronor) av Anna Petersson 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        BYGG 2008.2056 
Akten 

 
 
 
 
§ 409 
Tidsbegränsat bygglov och bygganmälan för ändrad användning till 
idrottsgymnasium på fastigheten Karlskrona 3:3. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-08-04), ritningar 
Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov i två år för ändrad användning av viss del av 
befintligt vandrarhem till undervisningslokaler för Aspero idrottsgymnasium. 
Enligt gällande detaljplan är byggnaden belägen på mark avsedd för 
centrumändamål, med utbildning som en av underrubrikerna. Denna 
planbestämmelse medger inte rent generellt användning för allmän 
skolverksamhet, vilket faller under bestämmelsen ”skola”. Emellertid anges i 
planbeskrivningen att ett av planens grundläggande syften är att skapa 
förutsättningar för ny användning av befintliga byggnader. Detta tillsammans med 
möjligheten till viss utbildningsverksamhet under centrumändamålet kan motivera, 
att den föreslagna användningen kan bedömas vara en sådan mindre avvikelse 
förenlig med detaljplanens syfte, som kan medges av miljö- och 
byggnadsnämnden. Det ljudkrav som inte får överskridas på skolans vistelsezon är 
60 dBAI, vilket måste vara uppfyllt före byggstart. Inga grannar har ansetts vara 
berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja tidsbegränsat 
bygglov i två år från beslutsdatum varvid föreskrives; 
 
att före byggstart ska ljudkrav för skolans vistelsezon vara uppfyllt 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då 
det avslutats 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Fastighetsägare Karlskrona 3:3     BYGG 2008.2358 
Akten 
Länsrätten 

 
 
 
§ 410 
Olovligt ianspråktagande av lokaler för gymnasieverksamhet på fastigheten 
Karlskrona 3:3  
 
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad verksamhet från vandrarhem till 
gymnasieskola har tidigare inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet 
är för närvarande under handläggning för beslut i miljö- och byggnadsnämnden. 
Lokalerna har redan tagits i anspråk för den nya verksamheten. De omfattar en 
bruttoarea på 102 m2. För ianspråktagande av byggnad eller del av byggnad för 
väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts krävs 
bygglov enligt 8 kap 1 § punkt 3 plan- och bygglagen (PBL). Något sådant 
bygglov för den aktuella byggnaden har inte beviljats av miljö- och 
byggnadsnämnden. Enligt PBL 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut om någon 
utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Avgiften ska tas ut av den som är 
ägare till fastigheten eller byggnaden. Ärendet skall vidare översändas till allmän 
förvaltningsdomstol för uttagande av tilläggsavgift, enligt PBL 10 kap 7 och 8 §§. 
Enligt 5 § skall avgifterna dock inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd 
eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med miljö- och 
byggnadsnämnden. Ägaren till byggnaden har getts möjlighet att inkomma med en 
skriftlig förklaring och har inkommit med en skrivelse. Denna påverkar inte 
förvaltningens bedömning. Ägaren till byggnaden har också meddelas att frågan 
om uttagande av byggnadsavgift och översändande av ärendet till länsrätten för 
prövning av uttagande av tilläggsavgift, kommer att tas upp till behandling i miljö- 
och byggnadsnämnden torsdagen den 9 
oktober 2008. Det har också meddelats att om den olovliga verksamheten upphör 
före detta datum, tas frågan inte upp till behandling i nämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § ta ut byggnadsavgift med 17 760 
kronor (4 x bygglovavgiften 4 440 kronor) av KA2 Vasallen AB i egenskap av 
ägare till fastigheten Karlskrona 3:3 samt den aktuella byggnaden, och översända 
ärendet till länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift. 
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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§ 411 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Torhamns-
Långören 1:9 
 
Handlingar: Ansökan (2008-04-30), karta 
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. Företräde ska ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. 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. På 
platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse. 
För att få bygga på platsen krävs att länsstyrelsen medger undantag från dessa 
restriktioner. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 
3 om skydd av riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för 
naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård. Ansökan gäller ett fritidshus på 48 m2, 
placerat ”i andra ledet” på en ny avstyckning innanför den befintliga bebyggelsen 
på fastigheten, som ligger i direkt anslutning till bygatan. Enligt översiktsplanen 
för skärgården föreslås att viss utökning av bebyggelsen på Långören kan ske 
söderut. Det får bedömas vara lämpligt att detta i så fall sker i form av en viss 
förlängning av bebyggelsen som ligger i direkt anslutning till bygatan, vilket är det 
dominerande och traditionella bebyggelsemönstret på ön. En byggnad med 
placering enligt förslaget får anses vara olämplig, med tanke på det stora 
kulturhistoriska värdet hos den befintliga bebyggelsekaraktären. Den föreslagna 
avstyckningen utgörs av allemansrättsligt tillgänglig naturmark. Det får bedömas 
vara av vikt att inga åtgärder vidtas som inskränker allmänhetens möjlighet att 
passera längs det strandnära området på platsen. En byggnad enligt förslaget skulle 
förhindra allmänhetens passage. Med tanke på detta, och med hänsyn till övriga 
restriktioner enligt ovan, får det anses vara av vikt att marken bevaras orörd och att 
platsen bevarar sin karaktär av tillgänglig naturmark. Några särskilda skäl att tillåta 
lokaliseringen av fritidshuset finns inte. Med hänsyn till de värden ur allmän 
synpunkt som föreligger får den föreslagna byggnationen anses vara olämplig på 
platsen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. 
Svarstiden går ut 2008-09-01. 
 
 
Forts 
 
 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2008-11-13 32 av 37  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 
 
Forts § 411 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet på grund av att nämndens presidium skall företa syn på 
platsen. 
_____ 
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Akten 

 
 
 
 
§ 412 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 9:26 
 
Handlingar: Ansökan, (2008-07.16) situationsplan (2008.08.29) 
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. Vid besök på plats konstaterades att fastigheten, som 
är ca 1800 m² består av kuperad och snårig terräng i den södra delen och viss 
blandskog i norra delen. Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret 
havsområde med bedöms inte rymma några övriga allmänna intressen. För att ny 
bebyggelse skall kunna tillkomma krävs dock gemensamma lokala lösningar för 
omhändertagande av BDT-vatten. Fastigheten är belägen inom ett förtätat område 
enligt definitionen i kommunens policy för nya enskilda avlopp (Beslutat i Miljö- 
och byggnadsnämnden 2005.08.17 , reviderad 2006.12.13). Detta innebär att stor 
restriktivitet skall gälla för nytt tillstånd för enskild avloppsanläggning med WC. 
Innan ny exploatering kan ske skall förutsättningar för gemensamhetsanläggning 
prövas. Utgångspunkten är att antalet enskilda avloppslösningar skall minska. 
Förvaltningens sammanlagda bedömning är att exploateringen är olämplig på 
platsen så länge ingen lämplig lösning för omhändertagande av BDT- vatten, 
presenterats. Sökanden har yttrat sig angående beslutsförslaget, förvaltningens 
bedömning kvarstår. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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§ 413 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av sjöbod (rivning av bef).  på 
fastigheten Tockatorp 63:1 
 
Handlingar: Ansökan (2008-07-10), ritningar 
Ansökan gäller nybyggnad av en sjöbod som ersättningsbyggnad för en äldre 
sjöbod i dåligt skick, som tidigare i år delvis blåst omkull. Den nya sjöboden avses 
bli uppförd på den befintliga grunden. På platsen gäller strandskyddsförordnande 
enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i närheten 
av en större brygga, i yttre hörnet av ett ängsområde. Direkt väster om 
byggnadsplatsen utbreder sig ett större vassområde som förhindrar vidare passage 
längs stranden. Inte heller i övrigt finns någon tillgänglig passage vidare längs 
strandområdet västerut. Den föreslagna sjöboden bedöms ha en sådan placering i 
förhållande till omgivningen, att den inte har någon försvårande inverkan på 
allmänhetens möjlighet att vistas på eller röra sig längs strandområdet. Inga 
grannar har ansetts vara berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives, 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då 
det avslutats 
 
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska 
ombesörjas av sökanden 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom 
två år och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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Arrendator tom nr 55       BYGG 2008.863 
Akten 
Länsrätten 

 
 
 
 
§ 414 
Olovligt byggande på fastigheten Torstäva 14:2. 
 
I januari 2008 inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen en ansökan om bygglov 
för tillbyggnad av ett enbostadshus på rubricerad fastighet. Ansökan avsåg 
tillbyggnad till huvudbyggnaden, tillbyggnad av två komplementbyggnader samt 
nybyggnad av gäststuga. Vid besök på plats konstaterades att tillbyggnaderna 
redan var uppförda.  Sökanden tillskrevs men vidhöll att byggnationen ej var 
genomförd. När en åtgärd som kräver bygglov har vidtagits utan lov, skall den 
enligt plan- och bygglagen 10 kap 1 § undanröjas eller på annat sätt rättas om inte 
lov till åtgärden meddelas i efterhand. Sökanden kontaktades åter och gavs 
möjlighet till rättelse.  Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 
2008.10.03 § 347 att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja 
bygglov i efterhand för de redan uppförda tillbyggnaderna. Samtidigt beslutades att 
avslå den del av ansökan som omfattade ny gäststuga då dess placering stred mot 
detaljplanen på ett sådant sätt att den inte var att betrakta som en mindre avvikelse. 
Byggnadsytan för den byggnation som i efterhand beviljats bygglov uppgår till 
40m² och motsvarar en bygglovavgift på 2664 kr. Påföljder när någon utan lov 
utför en åtgärd som kräver bygglov: Byggnadsavgift skall enligt plan- och 
bygglagen 10 kap 4 § bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den 
avgift som skulle ha betalats om lov till denna åtgärd hade erhållits. Minsta avgift 
är ett tjugondels prisbasbelopp. Tilläggsavgift skall enligt plan- och bygglagen 10 
kap 7 § tas ut med 500 kr/m2 på det som är olovligt uppfört. Avräkning skall ske 
med 10 m2. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4§ ta ut byggnadsavgift med 10656 
kronor (4 x bygglovavgiften 2664 kronor) av Thomas Edén (481130-8636) i 
egenskap av arrendator till tomt nr 55 på fastigheten Torstäva 14:2 och ägare till 
byggnaderna på samma arrendetomt med adress Andvägen 33, samt att översända 
ärendet till länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift. 
Byggnadsavgiften skall betalas till länsstyrelsen (postgiro 95 40 25 -3) inom två 
månader från det datum då detta beslut vunnit laga kraft. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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§ 415 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Trumpeten 1. 
 
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2008.10.01) 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning 
av en fastighet på ca 2020m².  Fastigheten är idag bebyggd med ett enbostadshus 
och tillhörande komplementbyggnader med en sammanlagd byggnadsyta om ca 
125m². Avsikten är att möjliggöra att ytterligare ett enbostadshus på egen fastighet 
byggs. Gällande detaljplan medger bla att varje fastighet bebyggs till högst en 
fjärdedel av fastighetsarealen. De nya fastigheterna får arealerna 1170 m² 
respektive 850 m² där den större är den redan bebyggda. Befintlig bebyggelse 
förblir planenlig och den nya fastigheten är möjlig att bebygga planenligt. Inom 
planområdet finns tomter i samma storleksordning varför bedömning görs att 
avstyckning och framtida bostadsbebyggelse kan vara en lämplig komplettering. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att miljö- och byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för 
avstyckning under förutsättning  
 
att byggnadens utformning storlek och placering sker i enlighet med gällande 
detaljplan. 
 
att tillstånd att anordna utfart erhålles senast innan byggstart, vilket ombesörjes 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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§ 416 
Övriga frågor 
 
Hans Juhlin informerade nämnden om den stundande jullunchen. 
 
Magnus Johansson (s) önskar att förvaltningen ser över rutinen när det gäller  
delgivning av beslut. 
 
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 december 2008 
 
§ 424 Informationer. 
§ 425 Utdelning ombyggnadspris. Utgår 
§ 426 Förslag till handlingsplan för etnisk mångfald i Karlskrona Kommun åren 2008—2010  
§ 427 Avskrivningar fodringar 2008 
§ 428 Beslut fattade av arbetsutskottet. 
§ 429 Beslut fattade av tjänstemän 
§ 430 Meddelanden. 
§ 431 Yttrande till lantmäterimyndigheten ang fastighetsreglering Torhamn 9:2 och 9:43 
§ 432 Detaljplan Västra Rödeby 3:1, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 433 Detaljplan för Hasslö 9:134, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 434 Detaljplan för Verstorp 2:68 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 435 Detaljplan för Stora Vörta 1:72, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 436 Detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 437 Information Oljehamnen 
§ 438 Kommunal renhållning på fastigheten Tvings-Måstad 4:9 
§ 439 Förhandsbesked på fastigheten Aspö 1:35 och 2:28 
§ 440 Förhandsbesked på fastigheten Aspö 1:37 
§ 441 Förhandsbesked på fastigheten Färmanstorp 4:1 
§ 442 Bygglov och nybyggnad flerbostadshus Garvaren 22 
§ 443 Förhandsbesked fastigheten Hasslö 7:23 
§ 444 Förhandsbesked fastigheten Hasslö 1:132 
§ 445 Bygglov särskilt boende/gruppboende fastigheten Mölletorp 4:20 
§ 446 Förhandsbesked på fastigheten Tjurkö 9:26 
§ 447 Förhandsbesked på fastigheten Senoren 10:7 
§ 448 Förhandsbesked på fastigheten Tockatorp 17:21 skifte 2 
§ 449 Övriga frågor 
§ 450 Förhandsbesked på fastigheten Torhamns-Långören 1:9 
 
 

Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre 11 december 2008 kl 08.30—1300 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (m) Jäv § 445 
 1:e vice ordförande  Marcel Abedini (mp) Ordf § 445 
 2:e vice ordförande  Magnus Johansson (s) 
  Ledamöter  Anna Ottosson (m) Från  kl 11.15 
     Margareta Rodin (fp) 

Magnus Larsson (c)  
     Jan Spjuth (kd)  

Eva Öhman (s)  
     Ulla Ohlsson (s)  

Michael Ryge (s) 
Per Björklund (sd) Jäv § 445 

 
Tjänstgörande ersättare  Henrik Larsen (m) Till kl 11.15 samt § 445 
      
      
Ersättare    Morgan Mattsson (s) 
     Lotta Holgersson (s) 

Gert Olsson (s)  
     Gert Bengtsson (s) 
     Veikko Pirkalainen (s) 
     Henrik Larsen (m) 
     Eva Röder (fp)  
     Janne Johansson (sd) § 445 
           
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Anna Olausson, planarkitekt 
Ola Swärdh, planchef 
Anna Steinwandt, planarkitekt 

     Malin Sjöstedt, bygglovsarkitekt 
     Anders Klar, miljöchef 
     Jan Hammarfors, Bygglovschef 
 
Utses att justera   Henrik Larsen (m) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den  17 december 2008  kl 0800. 
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson Jäv § 445 
 
Ordförande § 445    …………………………………… 
      Marcel Abedini 
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Henrik Larsen 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 18 december 2008 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 424 
Informationer 
 
Nämnden informerades om budgetuppföljningen per oktober 2008. 
 
Foldern Karlskrona bygger vidare delades ut. 
 
Ordföranden informera om hur hanteringen av demonstrationsskjutning i 
samband med försäljning av fyrverkerier skall gå till. 
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§ 425 
Utdelning ombyggnadspriset 
 
Utgår. 
 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen     DIA 2008.2465 
Akten 

 
 
 
§ 426 
Förslag till nytt handlingsprogram för etnisk mångfald i Karlskrona 
kommun för åren 2008—2010. 
 
Enligt beslut i kommunstyrelsens näringslivsutskott den 16 september 2008, har 
samtliga nämnder fått i uppdrag att besvara remiss ang förslag till ett nytt 
handlingsprogram för etnisk mångfald.Förslag till policy omfattar i första hand 
Karlskrona Kommuns egna nämnder, förvaltningar och bolag. I förslaget 
framgår att kommunen har en viktig roll som förebild, pådrivare och 
opinionsbildare gentemot övriga samhället. Mångfaldspolitiken skall därför vara 
inriktad mot förhållanden och mekanismer i hela kommunen och inte vara 
fokuserad på invandrare/flyktingar och samhällets relationer till dem. Enligt 
förslaget skall inriktningen på Karlskrona Kommuns mångfaldsarbete 2008—
2010 inrikta sig på följande utgångspunkter; att alla kommunens invånare ska ha 
lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett etnisk eller kulturell 
bakgrund, att visa ömsesidig respekt för varandras olikheter, att individens 
kompetens och kunnande värdesätts. Enligt förslaget är prioriterade områden 
demokrati, barnomsorg- skola och utbildning, arbete, tolerans/tillväxt/näringsliv, 
boende, kultur och fritid och äldreomsorg- handikappomsorg. Orsaken till dessa 
områden är prioriterade i förslaget är: Att den mångfald som finns i Karlskrona 
måste finnas i samhällets olika beslutade organ för att demokratin skall behålla 
sin trovärdighet. En väl fungerande utbildning är ett villkor för en framgångsrik 
mångfaldspolitik. Skolan skall aktivt verka för interkulturell förståelse och 
integration. Vägen till egen försörjning måste göras så kort som möjligt. Att så 
snabbt som möjligt erhålla ett eget arbete påskyndar kraftigt integrationen i 
samhället. Kommunens förmåga att attrahera kreativitet är avgörande för en god 
tillväxt. Samhällen där människor med olikartade kulturer och livsstilar och med 
hög grad av tolerans skapar bättre förutsättningar för innovation, ny teknik och 
kunskapsintensiva verksamheter. För att förhindra etnisk diskriminering på 
bostadsmarknaden och motverka social segregation ska kommunen i sin 
boendeplanering sträva efter att erbjuda ett varierat utbud av bostäder med olika 
upplåtelseformer. Bostadsområden skall utvecklas i en mer integrerad riktning så 
att boendesegregationen minskar. I de kommunala kulturlivet skall den etniska 
och kulturella mångfalden speglas. Etnisk mångfald är i dag en naturlig del av 
kommunens äldreomsorg. Antalet personer med utländsk bakgrund som har 
behov av insatser från äldreomsorgen blir även de fler. Av förslaget framgår att 
Karlskrona kommuns nämnder och bolag ska för sin verksamhet årligen upprätta 
handlingsplaner med tydliga mätbara mål för etnisk mångfald. Dessa planer skall 
följa Karlskrona Kommuns utgångspunkter för mångfaldspolitik i syfte att skapa  
 
Forts 
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förutsättningar för individers egen försörjning och delaktighet i samhället, värna  
om grundläggande demokratiska värden och verka för kvinnors och mäns lika 
rättigheter och möjligheter, förebygga och motverka diskriminering,  
främlingsfientlighet och rasism. Kommunens förvaltningar och bolag är olika 
både i fråga om personalsammansättning och arbetsinnehåll. Varje förvaltning 
skall därför vidta de åtgärder som behövs för att uppnå målen i den egna 
mångfaldsplanen, upprättad inom ramen för kommunens utgångspunkt för 
mångfaldspolitik. Förslaget innebär också att en fortlöpande uppföljning och 
utvärdering av verksamheterna mångfaldsarbete görs kontinuerligt. Kommunens 
nämnder och styrelser, inklusive de kommunala bolagen, ska årligen redovisa 
måluppfyllelse och utvärdering i april månad till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen redovisar samtliga handlingsplaner och uppnådda mål för 
kommunfullmäktige i juni månad. Efter den årliga redovisningen av genomförda 
åtgärder skall mångfaldsplanen uppdateras och i förekommande fall revideras. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget till nytt handlingsprogram är 
utförligt och behandlar de viktigaste frågorna kring ämnet integration. 
Arbetssättet som föreslås i förslaget för att arbeta med integrationsfrågor är ett 
lämpligt tillvägagångssätt för att nå syftet. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill 
särskilt understryka hur viktigt boendemiljön är för en lyckad integration i 
samhället. Integration är viktigt i den fysiska planeringen, inte minst med tanke 
på att plan- och bygglagen skall: ”främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktigt hållbar livsmiljö”. Det 
är alltså viktigt att kommunen genom en aktiv samhällsplanering underlättar 
integrationen i samhället. I en aktiv samhällsplanering skall man bl a förhindra 
fysiska barriärer, se till att det finns blandade upplåtelseformer, skapa 
mötesplatser för människor, arbeta parallellt med sociala och fysiska insatser i 
områden, ta reda på vad människor som bor i området behöver för att kunna leva 
ett bra vardagsliv. Dessa parametra är viktiga att beakta för att underlätta 
integrationsarbetet. 
 
Yrkanden  
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att anta förvaltningens 
yttrande. 
Per Björklund (sd) yrkar avslag på förvaltningens förslag samt yrkar på att 
nämnden antar följande yrkande, att det enda kriteriet som ska styra 
rekryteringen till kommunen är kompetens, ingen form av särbehandling, varken 
positiv eller negativ, är tillåten. 
Magnus Johansson (s), Eva Öman (s), Michaek Ryge (s), Magnus Larsson (c), 
Margareta Rodin (fp) och Jan Spjuth (kd) m fl yrkar bifall till 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande. 
 
 
Forts 
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Forts §426 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Per 
Björklunds (sd) eller enligt Magnus Johanssons (s), Eva Ömans (s), Michael 
Ryges (s), Magnus Larssons (c), Margareta Rodins (fp) och Jan Spjuths (kd) 
yrkanden och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Magnus 
Johansson (s), Eva Öman (s), Michaek Ryge (s), Magnus Larsson (c), Margareta 
Rodin (fp) och Jan Spjuth (kd) yrkande. 
 
Reservationer 
Per Björklund (sd) reservera sig till förmån för eget yrkande 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att anta förvaltningens yttrande såsom sitt eget. 
 
_____ 
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§ 427 
Avskrivningar av kundfordringar 2008 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår avskrivningar av kundfodringar i 2007 
års räkenskaper till ett belopp av 54 704 kronor. Avskrivningar förslås i de fall 
betalning ej gjorts trots påminnelse och krav och bevakning hos inkassoföretag, 
eller då gäldenären gått i konkurs. Avskrivningarna redovisas som kostnad i 
respektive verksamhet. Kravet mot kunden drivs dock vidare och 
långtidsbevakas av inkassoföretag. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 54 704 kr, samt 
 
att avskrivningarna redovisas som kostnad i respektive verksamhet. 
_____ 
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§ 428 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
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§ 429 
Beslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
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§ 430MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2008-12-11 
   

1. Kommunfullmäktige, beslut 2008-10-23. Yttrande medborgarförslag om att köpa in 
KRAV-märkt och rättvisemärkt kaffe till kommunernas förvaltningar och bolag.  

 
 

2. Kommunfullmäktige, beslut 2008-10-23. Balansförteckning över obesvarade motioner 
och medborgarförslag den 1 september 2008.  

 
3. Kommunfullmäktige, beslut 2008-10-23, Möjligheter, förtroende, trygghet, tre vägar att 

gå vidare. 
 

4. Kommunfullmäktige,, beslut 2008-10-23. Förslag till yttrande över medborgarförslag från 
RFSL ang homo-, bi och transsexuella personer ska ha samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter som alla andra i samhället. 

 
5. Kommunstyrelsen,, beslut 2008-11-04. Budgetuppföljning per den 30 sept 2008. 
 

 
6. Kommunfullmäktige, 2008-10-23. Delårsbokslut den 31 aug för Karlskrona Kommun. 
 
7. Kommunledningsförvaltningen, 2008-11-06. Nämndernas beslut om internbudget för år 

2009. 
 
 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-10-30. Medgivande nedgrävning av häst. 
 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-11-05. Ansökan om strandskyddsdispens för en 

enbostadshus fastigheten Kristianopels-Bredavik 1:5. 
 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-10-15. Samråd och beslut enl 6 Kap 4 och 5 §§ 

i8 miljöbalken ang ansökan nätkoncession för två 20 kV jordkablar inom Nättraby-
Måstad 1:1 m fl Rosenholms  övningsområde. 

 
11. Länsrätten i Blekinge län,. DOM 2008-11-06. Förlängning av interimistiskt förbud ändra 

eller riva magasinsbyggnaderna på fastigheten Karlskrona Gulin 1 enl 3 kap. 5 § lagen om 
kulturminnen m m. 

 
12. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2008-11-06. Bygglov enl pbl. 
 
13. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2008-11-11. Förhandsbesked enl pbl. 

 
14. Kammarrätten i Jönköping. DOM, 2008-10-28. Bygglov pbl; fastigheten Hasslö 9:176 nu 

fråga om talerätt och återförvisning. 
 
15. Kammarrätten i Jönköping. beslut, 2008-10-22. Bygglov enl pbl nu fråga om 

prövningstillstånd 
 
16. Kammarrätten i Jönköping. Beslut, 2008-10-22, Bygglov enl pbl nu fråga om 

prövningstillstånd 
 
17. Kammarrätten i Jönköping. Beslut, 2008-10-08, Bygglov enl pbl nu fråga om 

prövningstillstånd 
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18. Kammarrätten i Jönköping. Beslut, Förhandsbesked enl pbl nu fråga om 

prövningstillstånd. 
 
19. Kammarrätten i Jönköping. Beslut,2008-10-28. Bygglov enl pbl fastigheten Hasslö 9:176 

nu fråga om talerätt och återförvisning. 
 
20. Regeringsrätten. Beslut 2008-10-31. Bygglov fråga om prövningstillstånd. 
 
21. Växjö tingsrätt, miljödomstolen, dom 2008-11-13. Strandskyddsdispens nybyggnation två 

fritidshus på fastigheten Senoren 3:3. 
 
22. Advokatfirman Carler, 2008-10-29. Ang pågående företagsrekonstruktion i Saltöhem AB. 
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Lantmäteriet        DIA 2008.3023 
Akten 

 
 
 
§ 431 
Yttrande till lantmäterimyndigheten angående fastighetsreglering 
berörande Torhamn 9:2 och 9:43. 
 
Ansökan om fastighetsreglering har inkommit till lantmäterimyndigheten, som 
innebär att ett mindre markområde av Torhamn 9:43 överförs till Torhamn 9:2. 
Lantmäterimyndigheten hemställer om miljö- och byggnadsnämndens yttrande. 
Avsikten med regleringen är att möjliggöra infart till fastigheten Torhamn 9:2, 
där fastighetsägaren har för avsikt att väcka frågan om detaljplaneläggning för 
bostadsändamål. Den avsedda marken är delvis belägen inom detaljplan, på 
kvartersmark för bostadsändamål. Marken utgör en del av ett relativt stort 
område som enligt detaljplanen inte får bebyggas, prickmark. Att ianspråkta 
marken för en mindre tillfartsgata här bedöms inte motverka syftet med den 
gällande detaljplanen. För att gatans utrymmesbehov ska vara säkerställt bör det 
reglerade markområdet ha en bredd på minst 7m i sin smalaste del. Behovet av 
hörnavskärningar vid utfarten mot väg 748 bör om möjligt beaktas. 
Lämpligheten i övrigt vad gäller själva in- och utfartsfunktionen på denna plats 
kommer att prövas vid en eventuell detaljplaneprocess. I detta sammanhang 
kommer också berörda grannar att ges tillfälle att yttra sig i frågan. 
Förvaltningen gör bedömningen att den föreslagna fastighets- regleringen inte 
motverkar syftet med planen, och att den kan betraktas som en mindre avvikelse 
från gällande detaljplan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att tillstyrka den föreslagna fastighetsregleringen under förutsättning att det 
reglerade markområdet ges en bredd på minst 7 meter i sin smalaste del.  
_____ 
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende)    PLAN 2005.2189 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
§ 432 
Detaljplan för del av Västra Rödeby 3:1 
 
Affärsverken önskar att uppföra en anläggning för produktion av fjärrvärme och 
elektricitet i Bubbetorp som ska kunna eldas med olika bränslen, såsom 
utsorterat brännbart avfall, trädbränslen, deponigas och olja. 
Detaljplan för del av Västra Rödeby har varit utställd för granskning under tiden 
29 augusti—26 september 2008. under utställningstiden har fullständiga 
handlingar funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, på stadsbiblioteket, på Rödeby bibliotek samt 
Karlskrona Kommuns webbplats. Utställningen har annonserats i lokalpressen 
fredagen den 29 augusti. 
Detaljplanen har ändrats med anledning av synpukter från försvarsmakten och 
länsstyrelsen. Endast Affärsverken Karlskrona AB berörs av ändringen och har 
godkänt omarbetningen.  
Överenskommelse har träffats mellan Försvarsmakten och Affärsverken 
Karlskrona AB angående ombyggnader i Försvarsmaktens anläggningar för att 
undanröja höjdrestrektioner inom områdena E1, energiproduktion och J, indusri i 
detaljplanen. Anläggningar för energiproduktion och industri får inte komma i 
konflikt med totalförsvarets intressen. 
Planbeskrivningen har ändrats under rubriken Kultur och fornlämningar. En 
fördjupad kulturmiljöutredning kommer att genomföras före byggstart. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar 
 
att anta detaljplanen för del av Västra Rödeby 3:1 (Bubbetorps 
energiproduktion, upprättad den 27 juni 2008, reviderad den 9 oktober 2008 och 
den 12 november 2008), under förutsättning att skriftligt avtal träffas mellan 
Försvarsmakten och Affärsverken Karlskrona AB angående ombyggnader i 
Försvarsmaktens anläggningar för att undanröja höjdrestrektioner inom 
områdena E1, enegiproduktion och J, industri i detaljplanen 
 
att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan 
_____ 
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Sökande        PLAN 2008.2690 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
§ 433 
Detaljplan för del av Hasslö 9:134 m fl 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 nov 2008 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Hasslö 9:134 m fl 
Syftet är att ändra den planlagda vägen på fastigheten till industriändamål. 
Större delen av planområdet ligger inom fastigheten Hasslö 9:134 som ägs av 
Karlskrona Ko 
mmun. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta förslag till detaljplan för del av Hasslö 9:134 m fl bli föremål för samråd 
 
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen      PLAN 2006.3795 
Akten 

 
 
 
§ 434 
Detaljplan för del av Verstorp 2:68 m fl Skärfva by  
 
Till miljö- och byggnadsnämnden inkom den 4 juli 2007 en begäran om ändring 
av detaljplan för del av Verstorp 2:68 m fl. Ansökan om ändring av detaljplan 
avser området kring den västra entrén till Skärfva by. 
Syftet med är att säkerställa en trygg miljö för gångtrafikanter, reglera 
förhållande mellan kvartersmark och allmän plats samt lösa parkeringsbehovet 
kring västra entrén till Skärfva by. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Verstorp 2:68 m fl 
 
att planarbetet inleds med enkelt förfarande 
 
att låta detaljplan för Verstorp 2:68 m fl upprättat i november 2008, bli föremål 
för samråd 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
 
Paragrafen förklaras omedelbar justerad 
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Sökande      PLAN 2006.1262 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
§ 435 
Detaljplan Stora Vörta 1:72 m fl 
 
Detaljplanen för del av Stora Vörta 1:72 m fl har varit föremål för samråd. 
Samrådshandlingar har funnit tillgängliga på Karlskrona Kommun, 
stadsbiblioteket samt Karlskrona Kommuns webbplats. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av 
friliggande enbostadshus alternativt parhus inom del av fastigheten Stora Vörta 
1:72. planområdet är beläget norr om Ganla Landsvägen i den nordöstra delen av 
Nättraby. Området är till stora delar skogbevuxet och området utgör en 
förbindelse mellan skogen i norr och den kustnära skogen. Området är delvis 
bullerutsatt av trafiken på E 22 och Gamla Landsvägen. Gällande riktvärden 
bedöms ej att överskridas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att detaljplanen för del av Stora Vörta 1:72 m fl, ställs ut för allmän granskning 
 
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. 
_____ 
 
Paragrafen förklaras omedelbar justerad  
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Sökande        PLAN 2004.2815 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
§ 436 
Detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14 
 
Detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14 i Kristianopel har varit 
föremål för samråd. Samrådshandlingar har funnit tillgängliga på Karlskrona 
Kommun, stadsbiblioteket samt Karlskrona Kommuns webbplats. 
Syftet med planförslaget är att skapa en attraktiv och enhetlig boendemiljö. 
Planområdets areal är 1,2 hektar. Bebyggelsen ordnas i två grupper, en i väst och 
en öst, åtskilda av en lokalgata. I väst medger planen bebyggelse i två våningar, i 
öst en våning. 
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är utställning. 
Marcel Abedini (mp) yrkar avslag på framställan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras enligt Marcel Abedinis 
(mp) yrkande eller enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att detaljplanen för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14 i Kristianopel, 
numera daterad den 24 november 2008, ställs ut för allmän granskning, samt 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
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§ 437 
Information Oljehamnen 
 
Ola Swärdh redogjorde för olika förslag till gestaltning av området. 
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Sökande        2008.2011 
Akten 

 
 
 
 
§ 438 
Kommunal renhållning på fastigheten Tvings-Måstad 4:9 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal sophämtning vid fastigheten Tvings-Måstad 4:9 
 
Sökande har tidigare lämnats in en nästan identisk ansökan om dispens från 
kommunal sophämtning som behandlades vid miljö- och byggnadsnämndens 
sammanträde 2004-01-12 § 19, då nämnden avslog ansökan. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar 
 
att avslå ansökan, då det redan fattats beslut i ärendet och det ej framkommit 
något nytt som skulle förändra ovannämnda beslut. 
____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Sökande        BYGG 2008.2928 
Akten 

 
 
 
§ 439 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 1:35 
och 2:28 
 
Handlingar: Ansökan (2008-08-25), karta 
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. Företräde ska ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. 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. Platsen ligger inom område av riksintresse för naturvård. 
Fastigheten ligger också inom det kustområde som enligt 4 kap 1 § MB i sin 
helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
området. I översiktsplanen för Aspö pekas ut ett antal områden där ny 
permanentbebyggelse är tänkbar under vissa förutsättningar. Den föreslagna 
platsen ingår inte i något av dessa områden. Den tänkta byggnadsplatsen utgörs 
av allemansrättsligt tillgänglig naturmark, och den ligger i utkanten av ett större, 
opåverkat naturområde. En promenadstig som leder vidare genom området 
österut, och som är markerad på primärkartan, passerar över den föreslagna 
byggnadsplatsen. Det får bedömas vara av vikt att karaktären av obebyggd 
naturmark bevaras, och att inga åtgärder vidtas som begränsar allmänhetens 
möjlighet att passera över området. En byggnad enligt förslaget skulle förhindra 
allmänhetens passage. Med tanke på detta, och med hänsyn till övriga allmänna 
intressen enligt ovan, får det anses vara av vikt att marken bevaras orörd.  Några 
särskilda skäl att tillåta lokaliseringen av bostadshuset finns inte. Med hänsyn till 
de värden ur allmän synpunkt som föreligger får den föreslagna byggnationen 
anses vara olämplig på platsen. 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 PBL kap 
2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest 
lämpade,samt vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Sökande        BYGG 2008.2165 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 440 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 1:37 
 
Handlingar: Ansökan (2008-08-25), karta 
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. Företräde ska ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. 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 avlopp. 
Fastigheten ligger inom det kustområde som enligt 4 kap 1 § MB i sin helhet är 
av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. 
Fastigheten är delvis belägen inom område som omfattas av 
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. I översiktsplanen för 
Aspö pekas ut ett antal områden där ny permanentbebyggelse är tänkbar under 
vissa förutsättningar. Den föreslagna platsen ingår inte i något av dessa områden. 
På den aktuella platsen finns idag en bod på ca 10 m2 uppförd, samt två 
husvagnar permanent uppställda. Något bygglov för dessa åtgärder har inte 
beviljats av miljö- och byggnadsnämnden. Denna fråga kommer att behandlas 
separat i ett särskilt ärende. De olovliga åtgärderna gör att platsen upplevs som 
delvis privatiserad. Vid bedömning av denna ansökan måste dock utgås ifrån att 
allemansrätten ska råda på platsen. Med tanke på riksintresset och det strandnära 
läget, och då platsen inte ingår i område som är utpekat för 
permanentbebyggelse i översiktsplanen, får det anses vara av vikt att marken 
bevaras orörd och allemansrätten kvarstår. I beslut 2002-06-05 § 179 ställde sig 
miljö- och byggnadsnämnden bakom ett principiellt ställningstagande ang. VA-
strategi för västra Aspö. Området är avgränsat på tillhörande karta. I beslutet 
sägs bland annat att inom det aktuella området tillåts inte nybyggnation förrän 
ett gemensamt avloppsnät med lokalt reningsverk finns utbyggt. Den föreslagna 
nybyggnationen ligger inne i detta område, och förslaget uppfyller inte villkoren 
i det principiella ställningstagandet. Med hänvisning till bedömningen att det är 
av vikt att marken bevaras orörd , och då avloppsfrågan inte är löst i enlighet 
med den VA-strategi som beslutats av miljö- och byggnadsnämnden, får den 
föreslagna byggnationen anses vara olämplig på platsen. Sökanden har getts 
möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.  
 
Forts 
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Forts § 440 
 
 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar 
 
att lämnar negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 
2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest 
lämpade. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Sökande        BYGG 2008.2383 
Akten 
Fastighetsägare Skavkulla 1:41 

 
 
 
 
 
§ 441 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 
fastigheten Färmanstorp 4:1. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-09-10), karta 
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. Marken utgörs av relativt tät skogsvegetation. Den 
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna 
intressen. Platsen ligger vid Mastvägen som en direkt fortsättning norrut på det 
äldre detaljplanelagda området i Skavkulla. Förslaget får ses som en naturlig 
komplettering av planområdet. Infart kan anordnas från befintlig väg, och 
anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. Förfrågningar om 
planläggning har tidigare gjorts vid tre tillfällen för ett större område som ligger 
i direkt anslutning till de föreslagna avstyckningarna. Miljö- och 
byggnadsnämnden har avslagit dessa framställningar med hänvisning till att den 
framtida användningen av ett sådant större område bör belysas i en översiktlig 
studie, innan detaljplan upprättas. De föreslagna två avstyckningarna bedöms 
inte innebära annat än en helt marginell påverkan på möjligheterna till en 
ändamålsenlig planläggning av det större området. Berörda grannar har getts 
möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus 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 
 
Forts 
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Forts § 441 
 
 
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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Enl sändlista       BYGG 2008.3046 
 
§ 442 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av flerbostadshus samt 
uppsättande av plank, tidsbegränsat bygglov, på fastigheten Garvaren 22 
 
Handlingar: Ansökan (2008-11-24), ritningar, situationsplan 
Ansökan gäller ett tidsbegränsat bygglov i fem år, gällande nybyggnad av 
flerbostadshus för korttidsboende. Byggnaden ska uppföras med färdiga moduler 
som flyttas till platsen. Enligt gällande detaljplan får marken användas för 
handels- och småindustriändamål. Den föreslagna användningen strider således 
mot detaljplanen. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och 
byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja tidsbegränsat bygglov. Lovet kan 
lämnas för högst fem år. Tiden kan förlängas med högst fem år i sänder. Den 
sammanlagda tiden får dock inte överstiga tio år. En förutsättning för detta är att 
det inte föreligger något långsiktigt, permanent behov av åtgärden på den 
aktuella platsen, samt att åtgärden är enkel att undanröja. I annat fall skall 
prövning göras genom detaljplaneläggning. Dessa förutsättningar för att bevilja 
tidsbegränsat bygglov bedöms vara uppfyllda för de ansökta åtgärderna. En 
kungörelse om ansökan har varit införd i ortspressen. 
 
Yrkanden 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är tidsbegränsat bygglov 
Magnus Johansson (s) och Per Björklund (sd) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja tidsbegränsat bygglov med varaktighet i fem år från beslutsdatum 
med villkor 
 
att senast i samband med byggsamrådet ska en formell nybyggnadskarta lämnas 
in till samhällsbyggnadsförvaltningen, med byggnaden inritad och huvudmått 
samt avstånd till tomtgränser utsatta   
 
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet 
 
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        BYGG 2008.2767 
Akten 

 
 
§ 443 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Hasslö 7:23 
 
Handlingar: Ansökan,(2008-10-22) situationsplan (2008-11-04) 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten 
som har en areal på ca 6000m². Avsikten är att dela fastigheten till två tomter om 
ca 2000 m² respektive 4000 m². 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) kap 3 
om skydd av riksintressen. Marken som ligger i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse och infrastuktur, är plan och bevuxen med lövskog, mestadels björk. 
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 enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig 
komplettering. Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar 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 byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Forts 
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Forts § 443 
 
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        BYGG 2008.2072 
Akten 
Fastighetsägare Hasslö 1:110 

 
 
 
 
§ 444 
Förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av 
komplementbyggnader på fastigheten Hasslö 1:132. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-08-07), karta 
Fastigheten är i sin helhet privatiserad och bebyggd med ett fritidshus på 60 m2. 
De föreslagna åtgärderna är dock av en sådan omfattning att de inte kan anses 
vara kompletteringsåtgärder. 
Bland annat föreslås en tillbyggnad av bostadshuset med en byggnadsyta på 80 
m2 i två våningar samt ett uterum med altan på sammanlagt 50 m2. Vidare 
tillkommer carport med förråd på 72 m2, ett lusthus samt en tillbyggnad av 
befintlig sjöbod. 
Inga allmänna intressen bedöms vara berörda av de föreslagna åtgärderna. Med 
en välanpassad utformning får den tillkommande bebyggelsen anses kunna bli 
lämplig på platsen. 
Som upplysning ska nämnas att garage/carport bör placeras minst 6 m från 
fastighetsgränsen i infartsriktningen. 
Anslutning ska göras till kommunal va-anläggning. 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att företa syn på platsen genom nämndens arbetsutskott 
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Sökande        BYGG 2008.2771 
Akten 
Fastighetsägare Mölletorp 4:16 
Fastighetsägare Mölletorp 7:7 
Fastighetsägare Mölletorp 4:20 
För kännedom Mölletorps byalag 

 
 
§ 445 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av särskilt boende/gruppboende 
på fastigheten Mölletorp 4:20. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-10-23), ritningar 
Då ansökan gäller bygglov på en tidigare obebyggd tomt utanför detaljplanelagt 
område omfattar handläggningen även lokaliseringsprövning. Förslaget avser ett 
särskilt boende/gruppboende bestående av en större huvudbyggnad samt två 
mindre annex. I huvudbyggnaden inryms fyra lägenheter samt 
personalutrymmen och gemensamma utrymmen för de boende. Annexen 
inrymmer två lägenheter och ett mindre personalutrymme vardera. 
Anläggningen omfattar också en komplementbyggnad med miljöstation och 
förråd. 
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. Byggnaderna föreslås placerade vid ena kanten av 
ett ängsområde, öster om Augerumsvägen i jämnhöjd med Spandelstorps 
bostadsområde. Fastigheten gränsar i öster till Lyckebyån. Byggnationen 
föreslås placerad strax utanför såväl strandskyddsområdet som det område som 
enligt kommunens översiktsplan är särskilt känsligt ur ekologisk synpunkt. 
Platsen bedöms inte inrymma några sådana allmänna intressen som gör den 
föreslagna lokaliseringen olämplig. Infart kan anordnas från befintlig väg. 
Anslutning skall göras till det kommunala Va-nätet. Berörda grannar har getts 
möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Yrkande 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är bygglov 
Janne Johansson (sd) yrkar på avslag med hänvisning till den känsliga 
kulturhistoriska miljön. Magnus Johansson (s), Eva Öhman (s), Margareta Rodin 
(fp), Jan Spjuth (kd) och Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till framställan om 
bygglov. 
 
Forts 
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Propositioner och beslut 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Janne 
Johanssons (sd) yrkande eller enligt Magnus Johanssons (s), Eva Öhmans (s), 
Margareta Rodins (fp), Jan Spjuths (kd) och Marcel Abedinis (mp) yrkande och 
finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Magnus Johanssons (s), 
Eva Öhmans (s), Margareta Rodins (fp), Jan Spjuths (kd) och Marcel Abedinis 
(mp) yrkande 
 
Reservationer 
 
Janne Johansson (sd) reservera sig till förmån för eget yrkande  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
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 byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet 
 
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 725 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 åtgärderna inte har påbörjats inom 
två år och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
 
Carl- Göran Svensson (m) och Per Björklund (sd) anmäler jäv och deltar varken 
i beslut eller beredning av ärendet. 
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Sökande        BYGG 2008.1992 
Akten 

 
§ 446 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 9:26 
 
Handlingar: Ansökan, (2008-07.16) situationsplan (2008.08.29) 
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. Vid besök på plats konstaterades att fastigheten, som är ca 
1800 m² består av kuperad och snårig terräng i den södra delen och viss 
blandskog i norra delen. Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret 
havsområde med bedöms inte rymma några övriga allmänna intressen. För att ny 
bebyggelse skall kunna tillkomma krävs dock gemensamma lokala lösningar för 
omhändertagande av BDT-vatten. Fastigheten är belägen inom ett förtätat 
område enligt definitionen i kommunens policy för nya enskilda avlopp 
(Beslutat i Miljö- och byggnadsnämnden 2005.08.17 , reviderad 2006.12.13). 
Detta innebär att stor restriktivitet skall gälla för nytt tillstånd för enskild 
avloppsanläggning med WC. Innan ny exploatering kan ske skall förutsättningar 
för gemensamhetsanläggning prövas. Utgångspunkten är att antalet enskilda 
avloppslösningar skall minska. Förvaltningens sammanlagda bedömning är att 
exploateringen är olämplig på platsen så länge ingen lämplig lösning för 
omhändertagande av BDT- vatten, presenterats.  Sökanden har yttrat sig 
angående beslutsförslaget, förvaltningens bedömning kvarstår. 
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är avslag 
Per Björklund (sd) yrkar bifall till ansökan. 
 
 
Forts 
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Forts 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enlig Per Björklunds 
(sd) yrkande eller enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens 
förslag 
 
Reservationer 
 
Per Björklund (sd) reservera sig till förmån för eget yrkande 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att avslår ansökan med hänvisning att förslaget strider mot PBL 2 kap. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökande        BYGG 2008.1060 
Akten 

 
§ 447 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 10:7. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-04-15), kartor  
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. Företräde ska ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning.  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 vad som sägs i miljöbalken 
(MB) kap 3 om skydd av riksintressen. Platsen ligger inom område av 
riksintresse för friluftslivet. Fastigheten ligger också inom det kustområde som 
enligt 4 kap 1 § MB i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i området. Vid bedömningen gäller dessutom 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. I det ursprungliga förslaget var 
den tänkta byggnadsplatsen belägen inne i ett större, orört naturområde 
tillgängligt för allmänheten, och saknade helt anknytning till befintlig 
bebyggelse eller befintliga vägar. Ansökan har reviderats, och den föreslagna 
avstyckningen är nu belägen i direkt anslutning till befintlig väg, och i sådan 
anslutning till befintliga hus att förslaget kan ses som en komplettering av en 
mindre bebyggelsegrupp. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda 
naturvärden eller andra allmänna intressen, och den får anses vara svårtillgänglig 
för allmänheten på grund av snårig vegetation och resterna av stengrunden från 
en större byggnad, som tidigare varit belägen på platsen. Förslaget kan inte anses 
medföra någon påtaglig skada för riksintressena. Miljöavdelningen har bedömt 
att en avloppsanläggning går att anordna tillsammans med fastigheterna Senoren 
10:7 och Senoren 10:21. Intyg från fastighetsägarna om att gemensamt ordna 
avlopp när den frågan uppkommer är inlämnat till Samhällsbyggnads-
förvaltningen. För att säkerställa detta skall ett officialservitut, avtalsservitut 
eller en gemensamhetsanläggning bildas i samband med att avstyckning för 
tomten sker. Detta förfarande har tidigare tillämpats i samband med att 
fastigheten Senoren 10:21 lämnats positivt förhandsbesked och beviljats 
bygglov. Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering, och 
berörda grannar har inte inkommit med några skrivelser. 
 
 
forts 
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Forts 447 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar 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 anordnande av avloppsanläggning skall ske tillsammans med fastigheterna 
Senoren 10:7 och Senoren 10:21, och att officialservitut, avtalsservitut eller 
gemensamhetsanläggning för gemensamt avlopp med fastigheterna Senoren 10:7 
och Senoren 10:21, 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 
 
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 2008.412 
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§ 448 
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus på fastigheten 
Tockatorp 17:21, skifte 2 
 
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2008-02-12) 
Ansökan gäller avstyckning och lokalisering av två enbostadshus på fastigheten 
som har en area av ca 4 000m². 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) kap 3 
om skydd av riksintressen. Platsen utgörs av ett träd och snårbevuxet parti mot  
väster och öppen mark mot öster 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 bedöms utgöra en lämplig 
komplettering på platsen. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över 
ansökan. Inga yttranden har inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus till den 
föreslagna platsen med följande villkor 
 
att byggnadens utformning, samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas 
till byggnadstraditionen i trakten 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
 
Forts 
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Forts § 448 
 
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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§ 449 
Övriga frågor 
 
Jennie Saleskog, miljöinspektör och Anders Klar, miljöchef, redogjorde för ett 
ärende rörande vedeldning i Backabo som är störande för de omkringboende. 
 
Magnus Lindoffsson (s) anser att avloppspolicyn är trubbig och vill ha en 
översyn av policyn. Vidare önskar Magnus Lindoffsson (s) en presentation på 
nästa sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden där förvaltningen 
presentera storlek på tomter där bygglovsärende har beviljats/avslagits. 
 
Magnus Johansson (s) framförde samma önska som Ulla Ohlsson (s) tidigare 
framfört, d v s en presentation av resultatet av luftmätaren i Lyckeby. 
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting skall bjudas in för en redogörelse till nämnden 
ang luftmätaren. 
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Sökande        BYGG 2008.1169 
Akten 

 
 
 
§ 450 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Torhamns- 
Långören 1:9 
 
Handlingar: Ansökan (2008-04-30), karta 
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. Företräde ska ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. 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. På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt 
miljöbalken (MB) 7 kap. Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § 
naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse. För att få bygga på platsen krävs att 
länsstyrelsen medger undantag från dessa restriktioner. Vid bedömningen gäller 
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. Platsen 
ligger inom område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och 
kulturminnesvård. Ansökan gäller ett fritidshus på 48 m2, placerat ”i andra 
ledet” på en ny avstyckning innanför den befintliga bebyggelsen på fastigheten, 
som ligger i direkt anslutning till bygatan. Enligt översiktsplanen för skärgården 
föreslås att viss utökning av bebyggelsen på Långören kan ske söderut. Det får 
bedömas vara lämpligt att detta i så fall sker i form av en viss förlängning av 
bebyggelsen som ligger i direkt anslutning till bygatan, vilket är det 
dominerande och traditionella bebyggelsemönstret på ön. En byggnad med 
placering enligt förslaget får anses vara olämplig, med tanke på det stora 
kulturhistoriska värdet hos den befintliga bebyggelsekaraktären. Den föreslagna 
avstyckningen utgörs av allemansrättsligt tillgänglig naturmark. Det får bedömas 
vara av vikt att inga åtgärder vidtas som inskränker allmänhetens möjlighet att 
passera längs det strandnära området på platsen. En byggnad enligt förslaget 
skulle förhindra allmänhetens passage. Med tanke på detta, och med hänsyn till 
övriga restriktioner enligt ovan, får det anses vara av vikt att marken bevaras 
orörd och att platsen bevarar sin karaktär av tillgänglig naturmark. Några 
särskilda skäl att tillåta lokaliseringen av fritidshuset finns inte. Med hänsyn till 
de värden ur allmän synpunkt som föreligger får den föreslagna byggnationen 
anses vara olämplig på platsen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över 
förslaget till beslut. 
 
Forts 
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Forts § 450 
 
 
Yrkanden 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är negativt förhandsbesked 
med hänvisning 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 miljöbalken (MB) 
kap 3 om skydd av riksintressen.  
 
Marcel Abedini (mp) och Magnus Johansson (s) yrkar avslag på framställan med 
hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2 om att markområden ska användas för 
de ändamål för vilka de är mest lämpade till,  
i det aktuella fallet ligger den föreslagna byggnationen ej inom lägsta 
grundläggningsnivå. 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt 
förvaltningens förslag eller enligt Marcel Abedinis (mp) och Magnus Johanssons 
(s) yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt, Marcel 
Abedinis (mp) och Magnus Johanssons (s) yrkande 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
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 
till, då det i det aktuella fallet ligger den föreslagna byggnationen ej inom lägsta 
grundläggningsnivå. 
 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 
 
 
 




