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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden
Torsdagen den 12 januari 2010, kl.08.30—kl 10.00

Carl-Göran Svensson (M) Jäv §§ 22 och 29
Marcel Abedini (-) Ordförande §§ 22 och 29
-

Ledamöter

Eva Öhman (S) Jäv §§ 20 och 21
Katarina Möller (S)
Michael Ryge (S)
Ulla Ohlsson (S)
Morgan Mattsson (S)
Anna Ottosson (M)
Margareta Rodin (FP)
Magnus Larsson (C)
Jan Spjuth (KD)

Tjänstgörande ersättare

Lotta Holgersson (S)
Henrik Larsen §§ 22 och 29
Ger Bengtsson §§ 20 och 21

Närvarande ersättare
Christer Wihlborg (S)
Gert Bengtsson (S)
Veikko Pirkalainen (S)
Henrik Larsen (M)
Peter Glimvall (M)
Eva Röder (FP) Jäv § 14

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Plan- bygglovschef Ola Swärdh
Anders Klar, miljöchef
Leif Larsson, bygglovsarkitekt
Tina Tidhammar, planarkitekt
Nämndsekreterare Håkan Aronsson
Anna Steinwandt, Planarkitekt

Utses att justera

Jan Sjuth (KD)

Justeringens plats och tid

2010-01-22 Kommunhuset Ruthensparre kl 0930
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Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden

Hans Juhlin redogör för juryns motivering till förslaget att utdela miljö- och
byggnadsnämndens ombyggnadspris till Karlskrona Stadsförsamling.
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar
att tilldela Karlskrona stadsförsamling miljö- och byggnadsnämndens
ombyggnadspris på 15 000 kronor.
_____

Eva Röder (FP) anmäler jäv och deltar varken i beslut och beredning av ärendet
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§ 14
Ombyggnadspriset
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Kommunstyrelsen
Akten

DIA 2009.4478

§ 15
Revidering av bilaga 1 - 3 till Miljö-balkstaxan
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över miljöbalkstaxan i syfte att
öka kostnadstäckningen via avgifter. Den senaste revideringen av miljöbalkstaxan
fastställdes av Kommunfullmäktige 2009-04-23 och utgjorde första steget av tre i
förändring av taxan. Det föreliggande andra steget i förslag till höjning innebär att
SKL´s lägsta rekommenderade taxa uppnås. Förra årets omklassning av företagen
innebar tyvärr en reducering av antalet timmar varför intäkterna inte blev så stora
som förväntat. I bilaga 1 regleras även taxan för nya tillstånd och ändringar av
givna tillstånd samt kostnaderna för viss typ av tillsyn. Under året har tillsyn av
avlopp i två områden utförts av konsult vilket gav oss insyn angående
marknadspriset och tidsåtgången. För att bättre anpassa kostnaden till marknaden
föreslås en höjning av avloppstillsynen och vissa andra taxor (se bilaga 1).
Miljö och byggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att fastställa höjningen av vissa taxor i taxebilaga 1 enligt bilaga 1
2. att fastställa det nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2
3. att fastställa det nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 3 enligt bilaga 3
______
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 16
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____

Sign

8

Sammanträdesprotokoll

§ 17
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
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§18 MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter)
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2010-01-14
1.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-11-17 Anmälan vattenverksamhet enl 11:9 a §
MB – utbyte av vattenledningar i Sunna kanal

2.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-11-30. Tillsynsrapport kring kommunens
tillämpning av regelverk inom plan- och byggområdet 2009

3.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-12-03. Överklagande miljö- och
byggnadsnämnden beslut fråga om bygglov på fastigheten Tjurkö 1:70

4.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-12-03. Överklagande bygglov för
taktäckningsmaterial fastigheten Västra Nättraby 10:26

5.

Kammarrätten i Jönköping, beslut, 2009-10-29. Fråga om prövningstillstånd
bostadsanpassningsbidrag.

6.

Kammarrätten i Jönköping, dom 2009-11-16, Bygglov på fastigheten Sorken 8

7.

Kammarrätten i Jönköping, dom 2009-11-16, Bygglov på fastigheten Bäven 7.

8.

Kammarrätten i Jönköping, dom 2009-11-16, Dom 2009-11-16, Bygglov ang Sorken 7.

9.

Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, dom 2009-11-20, Ansökan om lagligförklaring av
utfyllnad vid Drottningskär på Aspö.

10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-11-02, Anmälan om vattenverksamhet enl 1 kap
9 a § miljöbalken ledningsförläggning i St Petriån fastigheten Milasten 1:23.
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-26, Förprövning enl djurskyddsförordningen.
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-22, Anmälan vattenverksamhet enl 11 kap 9 a
§ miljöbalken. Restaurering av damm/våtmark fastigheten Olsäng 17:1.
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-29. Överklagande detaljplan Västra Nättraby
6:17.
14. Länsrätten i Blekinge län, dom 2009-10-21. Överklagande beslut om nybyggnad båthus
fastigheten Aspö 3:22.
15. Regeringsrätten, beslut, 2009-11-13. Fråga om förhandsbesked.
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Sökande
Akten

§ 19
Detaljplan för del av Västra Nättraby 6:69
Kommunen vill med anledning av ett utökat behov av lokaler för skola/förskola
i Nättraby pröva möjligheten till en sådan etablering genom nu detaljplan för
rubricerat område. Efter genomgång tillsammans med berörda förvaltningar av
möjliga alternativ till lokalisering anges ”Villa Fehr” lämpligast. Området
ligger i norra Nättraby direkt söder om E 22:an. I öster gränsar området till
Nättrabyån och i väster Åvägen som utgör huvudinfart till Nättraby.
Fastigheten ägs av Karlskrona Kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för del av fastigheten Västra Nättraby 6:96
2. att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Akten

PLAN 2009.1604

§ 20
Detaljplan för del av Skantze 7
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 augusti att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
del av Skantze 7.
Detaljplanens syfte är att inom fastigheten västra del möjliggöra för bostäder i
fem våningar. Aktuell byggnad ligger på Ronnebygatan 3 och består av ett
loftgångshus i tre plan. Avsikten är att bygga hus med ytterligare våningar.
Öster om byggnaden finns ett 11 våningshus. Gällande detaljplan träde ikraft
1972.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att låta förslag till detaljplan för del av Skantze 7 bli föremål för samråd,
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
_____
Eva Öhman anmäler jäv och deltar varken i beslut eller i beredning av ärendet.
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Sökande
Akten

PLAN 2007.116

§ 21
Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl
Syftet är att pröva möjligheten att uppföra nybostadsbebyggelse i tre till sju
våningar genom komplettering och omvandling av en befintlig stadsdel ett
särskilt boende för äldre, senior- och trygghetsboende samt service för äldre
boende i stadsdelen avses inrymmas i nybyggnaderna.Lyckebyvägen skiftar
karaktär från trafikled till stadsgata. Korsningen Riksvägen byggs om till
cirkulationsplats. Detaljplanen anpassas till befintlig bostadsbeyggelse inom
Vedebylunds gård och skyddsbestämmelser införs för byggnaderna och
gårdsmiljön. En ny tomt för verksamheter tillskapas mot stationsvägen.
Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 har varit föremål för samråd under
samrådstiden från den 11 september 2009 —9 oktober 2009 har
samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun,
samhällsbyggnadsförvaltningen, Lyckeby bibliotek och stadsbibliotek samt
Karlskrona Kommuns webbplats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge
län, daterad december 2009, ställs ut för allmän granskning samt
2. att kungöra ställningstagandet att ett genomförande av detaljplanen inte
bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____
Eva Öhman anmäler jäv och deltar varken i beslut eller i beredning av ärendet.
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MMM 2009.4043

§ 22
Anmälan om ändring av vindkraftsverksamhet på bl a fastigheten
Säby 12:1
Eolus Vind AB har i enlighet med miljöbalken, förordning (SFS
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inkommit med
en anmälan om ändring av vindkraftsverksamhet på bl. a fastigheten
Säby 12:1. Verksamheten som omfattar en grupp om tre stycken
vindkraftverk på fastigheten Säby 7:13 och ett vindkraftverk på
fastigheten Säby 12:1 har tidigare godkänts av Miljö- och
byggnadsnämnden i beslut 2008-03-14 § 80. Anmälan avser ändrad
position för det verk som är placerat på fastigheten Säby 12:1.
Positionsändringen är föranledd av ett behov av att öka avståndet till
befintlig kraftledning.
Anmälan som omfattar en redovisning av ljudutbredning och
skuggbildning har i efterhand kompletterats med en beräkning av
ljudnivån vid fastigheten Säby 13:2:s södra tomtgräns. En kungörelse
om anmälan har varit införd i lokalpressen och anslagen på
kommunens anslagstavla. Anmälan har också för eventuellt yttrande
översänts till Länsstyrelsen i Blekinge län och till ägarna till
fastigheterna Säby 5:10 och Säby 13:2. Eolus Vind AB har också
ombetts komplettera sin anmälan med en beräkning som visar
ljudnivån vid fastigheten Säby 13:2:s södra tomtgräns.
Yttrande har inkommit från Mary Abrahamsson som äger fastigheten
Säby 13:2. Mary Abrahamsson anför att den del av fastighetens
tomtareal som kommer att belastas av ekvivalenta ljudnivåer som
överstiger 40 dB(A) kommer att öka vid den anmälda
positionsändringen. Mary Abrahamsson anför också att den beräknade
skuggtiden per år överstiger de åtta timmar som kan anses som
acceptabelt.
Inkomna synpunkter och förslag till beslut har skriftligen och
muntligen kommunicerats med Eolus Vind AB. Bolaget har därefter
framfört skriftliga synpunkter vad gäller formuleringen av föreslagna
villkor, uppföljande mätningsmetod samt vad som ur ljudsynpunkt ska
räknas som störningskänsligt område kring fastigheten Säby 13:2.
Bolaget har också redovisat energiförlust om några procent vid drift i
Mode II jämfört med drift i Mode I.
Eolus Vind AB: s synpunkter vad gäller formuleringen av föreslagna
villkor och uppföljande mätningsmetod bedöms som berättigade och
inte strida mot vad som har framförts av Mary Abrahamsson. Dessa
synpunkter har därför tillgodosetts i förslag till beslut. Vad gäller ur
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Länsstyrelsen
Fastighetsägare Säby 13:2
Fastighetsägare Säby 5:10
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Yrkanden
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är nämnden inte har
något att erinra mot inlämnad ändringsanmälan under förutsättning att
försiktighetsmått de av samhällsbyggnadsförvaltningens föreslagna
försiktighetsmått iakttas. Magnus Larsson (C) yrkar på att följande
försiktighetsmått skall utgår: ”Ljud från verksamheten ska begränsas
så att det som riktvärde inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå
utomhus vid bostäder än 40 dB(A). Med riktvärde avses då ett värde
som, om det överskrids, medför skyldighet för verksamhetsutövaren att
vidta åtgärder så att värdet kan innehållas. Vad gäller fastigheten
Säby 13:2 som enligt inlämnat beräkningsmaterial är mest bullerutsatt
ska begränsningen innehållas vid fastighetens södra gräns.” Detta
beroende på att man ej kan ändra förutsättningarna ifrån tidigare
beslut.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag eller enligt Magnus Larssons
(C) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
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ljudsynpunkt störningskänsligt område så anser bolaget att av
fastighetsytan söder om boningshuset så ska enbart den yta på ca 300
kvadratmeter som inte utgörs av hästhage räknas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser däremot att hela fastighetens yta
ska medräknas enligt följande resonemang; För vindkraftsverksamhet
som pågår över hela dygnet är enligt Naturvårdsverkets Riktlinjer för
externt industribuller (RR 1978:5) den begränsande ekvivalenta
ljudnivån för bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap 40
dB(A). Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att tomtmark av normal
storlek som avstyckats för boende omfattas av begreppet
rekreationsytor i bostäders grannskap. Bostadshuset på fastigheten är
Säby 13:2 som enligt inlämnat beräkningsmaterial är mest bullerutsatt
är placerat så att den del av fastighetens yta som är belägen söder om
huset och som vetter mot de planerade vindkraftverken omfattar ca
2 400 kvadratmeter. Förvaltningen gör bedömningen att ytan i
söderläge inte är större än att den kan sägas höra till boendet och att
den kan antas komma att utnyttjas på ett intensivt sätt med aktiviteter
som tillhör boendet. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att
hela fastigheten är att betrakta som tomtmark och att en begränsning
av ljudnivån därför är nödvändig för hela fastighetens yta.
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att nämnden inte har något att erinra mot inlämnad ändringsanmälan
under förutsättning att nedanstående försiktighetsmått vidtas. Miljöoch byggnadsnämnden förelägger därför med stöd av miljöbalken
(SFS 1998:808) 1 kap 1 §, 2 kap 3 § samt 26 kap 9 § Eolus Vind AB
följande försiktighetsmått;
1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med
vad sökanden uppgett eller åtagit sig i anmälan om inte annat
framgår av detta beslut.
2. Ljud från verksamheten ska begränsas så att det som riktvärde inte
ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än
40 dB(A). Med riktvärde avses då ett värde som, om det
överskrids, medför skyldighet för verksamhetsutövaren att vidta
åtgärder så att värdet kan innehållas. Vad gäller fastigheten Säby
13:2 som enligt inlämnat beräkningsmaterial är mest bullerutsatt
ska begränsningen innehållas vid fastighetens södra gräns.
3. Uppföljande ljudnivåmätningar ska utföras senast sex månader
efter det att samtliga vindkraftverk tagits i drift. Mätningarna ska
utföras som dels en emissionsmätning av vindkraftverkens
källbullernivå dels en immissionsmätning enligt internationell
standard IEC 61400-11 vid fastigheten Säby 13:2. Resultatet från
mätningarna ska snarast redovisas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
4. Befintliga uteplatser, eller om sådana saknas, ett område om 5x5
meter intill beskuggade bostadshus får inte belastas med en faktisk
skuggbildning överstigande åtta timmar per kalenderår.
______
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
Carl- Göran Svensson (M) anmäler jäv och deltar varken i beredning
eller i beslut av ärendet.
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Sökande
Akten

BYGG 2009.3279

§ 23
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
LÖSEN 3:3
Handlingar: Ansökan (2009-10-05), 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, med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta
innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär att
det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och
avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är
lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och
kulturvärdena på platsen och så att de inte medför betydande olägenheter
för omgivningen). Platsen utgörs av en vildvuxen äng och ligger i
närheten av 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 stycken enbostadshus på platsen får anses
vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1.att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus
till den föreslagna platsen med villkor,
2. att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt

utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
3. att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
4. att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.

Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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BYGG 2007.423

§ 24
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
HASSLÖ 5:181
Handlingar: Ansökan (2009-11-07)
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut
2007-06-14 §241.
Ansökan stämmer överrens 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.
_____

Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
Upplysningar:
- handlingarna i beslutet 2007-06-14 §241 ska gälla (Dnr 423/07)
- byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
- anslutning skall ske till det kommunala VA-nätet
- tillstånda att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.
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Sökande
Akten
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Sökande
Akten

BYGG 2007.3372

§ 25
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten
LÖSEN 2:25
Handlingar: Ansökan (2009-11-30)
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt
förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på platsen i beslut
2007-12-13 §403. 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 tre enbostadshus
till den föreslagna platsen.
_____

Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
Upplysningar:
- byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
- anslutning skall ske till det kommunala VA-nätet
- en förutsättning för att bygglov skall beviljas är att ett skriftligt avtal
om att ansluta till den allmänna avloppsanläggningen har tecknats med
huvdmannen för Karlskrona kommuns allmänna VA-anläggning, ingen
form av enskilt avlopp kan påräknas
- tillstånd för att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.
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Sökande
Akten

BYGG 2007.2329

§ 26
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
HASSLÖ 10:60, på fastigheten HASSLÖ 10:60
Handlingar: Ansökan (2009-11-11)
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut
2007-12-13 §402.
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.
_____

Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen

Upplysningar:
- byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall
anpassas till byggnadstraditionen i trakten
- tillstånd för att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
- en förutsättning för att bygglov skall beviljas är att skriftligt avtal om
att ansluta till den allmänna avloppsanläggningen har tecknats med
huvdmannen för Karlskrona kommuns allmänna VA-anläggning; ingen
form av enskilt avlopp kan påräknas
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.

Sign

Sign

19

Sign

Sammanträdesdatum

2010-01-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

20

Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

BYGG 2009.731

§ 27
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
KLAKEBÄCK 3:2
Handlingar: Ansökan (2009-03-17), 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 bland annat till möjligheterna att ordna
vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader
placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Marken
består av allemansrättsligt tillgänglig naturmark, och utgörs dels av ett
öppet parti, dels av relativt tät trädvegetation och ligger i anslutning till
befintlig bebyggelse. Naturområdet är av begränsad omfattning och
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen. Tillfartsväg till platsen går att anordna som en förlängning
av en befintlig infart. Miljöavdelningen avstyrker nybyggnation inom
det aktuella området, med hänvisning till att risken för påverkan på
dricksvattnet ökar med varje ny enskild avloppsanläggning som tillåts
anläggas i området. Miljöavdelningen anför följande: Den aktuella
fastigheten ligger inom ett förtätat område, inom vilket
såväl avlopp, som vattenförsörjning lösts med enskilda anläggningar.
Inom området längs en sträcka av ca 1 km ligger närmare 30 fastigheter.
VA-problem har registrerats inom det aktuella området i form av dämda
avloppsanläggningar. Utförda inventeringar inom ett antal likartade
områden d.v.s. med likartad ålder på fastigheterna, uppvisar att en
mycket hög andel avloppsanläggningar icke fungerar tillfredsställande,
med åtföljande negativ påverkan på miljön. Enskilda
avloppsanläggningar har endast berättigande i utpräglad glesbygd, där
tillräckliga skyddsavstånd kan uppnås. Miljöavdelningen anser, mot
denna bakgrund, att det är nödvändigt att bibehålla nuvarande
oexploaterade ytor som buffertzoner. Nya tillstånd till enskilda avlopp
kan därför inte medges. Endast när förutsättning för gemensamt avlopp,
kommunalt eller likvärdigt, framledes kan komma att föreligga, bör
tomten kunna bebyggas.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut, och
har inkommit med en skrivelse. Här framgår det att inga planer finns på
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att uppföra någon byggnation där va-installationer drages in i huset. Med
denna förutsättning har miljöavdelningen inget att invända mot förslaget.
Ifall frågan om någon form av va-installation aktualiseras i framtiden
gäller de förutsättningar som anges i miljöavdelningens yttrande ovan.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus
till den föreslagna platsen med villkor
2. att inga va-installationer görs i huset
3. 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

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 2009.3455

§ 28
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av personalrum på
fastigheten LÖSEN 14:11
Handlingar: Ansökan (2009-10-16), ritningar
På fastigheten finns sedan tidigare en byggnad för särskilt boende.
Ansökan har inkommit om att tillfälligt få placera tre sammankopplade
containerliknande bodar på tomten, och använda dessa som
personalrum. Den föreslagna åtgärden strider i alla avseenden mot
kraven på utformning och en god helhetsverkan enligt plan- och
bygglagen (PBL) 3 kap 1 §, varför permanent bygglov inte kan
beviljas. Enligt PBL 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då
möjlighet att bevilja tidsbegränsar bygglov. En förutsättning för detta
är att det inte föreligger något långsiktigt, permanent behov av
åtgärden på platsen samt att denna är enkel att undanröja.
Förutsättningarna för att bevilja tidsbegränsat bygglov bedöms vara
uppfyllda för den ansökta åtgärden. Containervolymernas torftiga
utseende gör att de endast kan bedömas få vara ett mycket tillfälligt
inslag på platsen. Någon förlängning av det tidsbegränsade bygglovet
kan enligt förvaltningens uppfattning inte påräknas utan att
bostadsenheterna ges en utformning som ett normalt hus med bl a
sadeltak och traditionell träpanel på fasaden, så att kraven i 3 kap 1 §
PBL uppfylles.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att beviljar tidsbegränsat bygglov med varaktighet i 2 år från
beslutsdatum
Upplysningar
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- förlängning av det tidsbegränsade bygglovet kan inte påräknas utan att
byggnaden ges en utformning som uppfyller kraven i PBL 3 kap 1 §
- anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas
och då det avslutas
_____

Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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BYGG 2006.5118

§ 29
Bygglov för vindkraftverk på fastigheten SÄBY 12:1 (Revidering)
Handlingar: Ansökan (2009-11-05), kartor
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-03-14 § 97 att bevilja
bygglov för en grupp om fyra vindkraftverk på fastigheterna Säby 12:1
(1 verk) och Säby 7:13 (tre verk). Gruppen står på rak linje med en
längd av ca 750 m, dvs med ett lika avstånd på 250 m mellan verken.
Reviderade handlingar har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden
för godkännande enligt plan- och bygglagen respektive miljöbalken
beträffande verket längst i väster, på fastigheten Säby 12:1. Detta verk
föreslås flyttat 50 m österut. Anledningen är att verket hamnar för nära
en högspänningsledning, och nätägaren Eon kräver ett visst
skyddsavstånd mellan vindkraftverket och ledningen. Detta innebär att
den önskvärda regelbundenheten i vindkraft- gruppens utformning
försämras och lämpligheten med hänsyn till landskapsbilden minskar.
Bifogade bulleranalyser visar att vedertaget riktvärde, 40 dBA vid
tomtgräns, kan komma att överskridas. För att undvika detta måste
verkens effektuttag anpassas. Skugganalysen visar att vedertaget
riktvärde, 8 skuggtimmar per år, kan komma att överskridas vid något
bostadshus. Verken kommer därför att förses med anordning för
automatisk avstängning när störande skuggbildning kan uppkomma.
En kungörelse om ansökan har varit införd i lokalpressen och anslagen
på kommunens anslagstavla. En skrivelse har inkommit från ägaren till
fastigheten Säby 13:2. Här framförs synpunkter på bullernivåer och
skuggtider. Dessa synpunkter måste beaktas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna revideringen
_____

Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
Upplysning:
- åtgärder måste vidtas så att inte gränsvärden för buller och
skuggbildning överskrids
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 varken i beredning
eller i beslut av ärendet.
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Sökande
Akten
Fastighetsägare Säby 13:2
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Sökande
Akten

BYGG 2009.72

§ 30
Bygglov och bygganmälan för mur samt marklov på fastigheten
TORDYVELN 16
Handlingar: Ansökan (2009-01-13), ritning
I en skrivelse 2009-05-27 anmodades sökanden att inkomma med
kompletterande handlingar för att handläggningen av ärendet skulle
kunna fortsätta. Några sådana handlingar har inte inkommit till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kontakt har tagits med sökande 2009-10-02 då sökanden återigen
uppmanades att lämna in de begärda handlingarna till
samhällsbyggnadsförvaltningen senast 2009-12-01. Sökanden har även
informerats om att om handlingarna inte inkommit till detta datum
kommer ansökan att behandlas och avslås på grund av bristfälliga
handlingar. Full avgift kommer därefter att debiteras enligt gällande
taxa. Sökande har även getts möjlighet att återkalla ärendet, och har fått
upplysning om att endast tid för redan nedlagt arbete då kommer att
debiteras.
Sökanden har inte inkommit med kompletterande handlingar eller
önskemål om återkallande av ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisa ansökan, med hänvisning till ofullständiga handlingar.
_____

Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG 2009.1548

§ 31
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus
(inglasad altan) på fastigheten VERSTORP 2:32
Handlingar: Ansökan (2009-06-02)
I en skrivelse 2009-06-16 anmodades sökanden att inkomma med
kompletterande handlingar för att handläggningen av ärendet skulle
kunna fortsätta. Några sådana handlingar har inte inkommit till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
I en skrivelse 2009-10-21 uppmanades sökanden återigen att lämna in de
begärda handlingarna till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 200911-24. Sökanden har även informerats om att om handlingarna inte
inkommit till detta datum kommer ansökan att behandlas och avslås på
grund av bristfälliga handlingar. Full avgift kommer därefter att
debiteras enligt gällande taxa. Sökande har även getts möjlighet att
återkalla ärendet, och har fått upplysning om att endast tid för redan
nedlagt arbete då kommer att debiteras.
Sökanden har inte inkommit med kompletterande handlingar eller
önskemål om återkallande av ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisa ansökan, med hänvisning till ofullständiga handlingar.
_____

Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Sökande
Akten
Fastighetsägare Verkö 3:116

BYGG 2009.1902

§ 32
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på
fastigheten VERKÖ 3:114
Handlingar: Ansökan (2009-07-07), 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. 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.
Platsen utgörs av kuperad naturmark, och ligger i anslutning till befintlig
bebyggelse. Den är bebyggd med ett litet fritidshus och ett par mindre
komplementbyggnader, och upplevs vara privatiserad och ianspråktagen
för ändamålet. Marken 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.
Den kuperade terrängen gör dock att markens/byggnadernas höjdsättning
samt anpassningen mellan de båda tomterna måste ägnas särskild
uppmärksamhet vid bygglovprövningen. Berörda grannar har getts
möjlighet att yttra sig över ansökan.
Yrkanden
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är positivt
förhandsbesked. Eva Öhman (S) m f l yrkar bifall till förslaget men
utöver de villkor som föreslås i beslutsförslaget yrkas följande tillägg; att
vid byggnadernas placering på tomten skall särskild hänsyn tas till
grannarnas siktlinjer över vattnet.
Propositioner och beslut
Orförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag eller enligt Eva Öhmans (S) m fl
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Eva Öhmans (S) m f l
yrkande
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av två bostadshus till
den föreslagna platsen med villkor
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
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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Inga övriga frågor diskuterades.
_____
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§ 33
Övriga frågor
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§ 35
Informationer
Fel! Hittade inga poster för innehållsförteckning.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 februari 2010
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden
Torsdagen den 11 februari 2010, kl.08.30—kl 11.22

Carl-Göran Svensson (M)
Marcel Abedini (-)
Magnus Johansson /S)

Ledamöter

Eva Öhman (S)
Katarina Möller (S)
Michael Ryge (S)
Ulla Ohlsson (S)
Morgan Mattsson (S)
Margareta Rodin (FP)
Magnus Larsson (C)
Jan Spjuth (KD)
Per Björklund (SD)

Tjänstgörande ersättare
Henrik Larsen (M)

Närvarande ersättare
Gert Bengtsson (S)
Veikko Pirkalainen (S)
Peter Glimvall (M) (gick kl 1100)
Eva Röder (FP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Plan- bygglovschef Ola Swärdh
Leif Larsson, bygglovsarkitekt
Tina Tidhammar, planarkitekt
Nämndsekreterare Håkan Aronsson
Sandra Högberg, Planarkitekt
Claes Lindell, lantmäteriet

Utses att justera

Morgan Mattsson

Justeringens plats och tid

2010-02-18 Kommunhuset Ruthensparre
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Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
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Sekreterare

………………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

………………………………………
Carl-Göran Svensson

Justeringsledamot

………………………………………
Morgan Mattsson

Tillkännagivandet av justeringen av har den 18 februari 2010 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar:

Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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Mercedes Assarsson informera om ”Kemikalietillsynsprojektet
detaljhandel KID 0910”.
Personalnyckeltal för samhällsbyggnadsförvaltningen presenteras.
Ola Swärdh informera om det pågående arbetet med upphävande av
detaljplan för ”Bengtsaleden”.
Ola Swärd presentera arbetet med översiktsplanen samt medborgarnas
synpunkter på planen.

Sign

4

Sammanträdesprotokoll

§ 35
Informationer
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Kommunledningsförvaltnignen
Akten

DIA 2010.180

§ 36
Internkontrollplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2010
Enligt Kommunfullmäktiges beslut skall varje nämnd årligen i februari
fatta beslut om en intern kontrollplan för verksamheten.
Internkontrollen definieras som en process utformad för att kunna nå i
huvudsak tre mål.
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om
verksamheten
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m.
Kontrollmoment

Ansvar

Budgetuppföljning Avd. chefer
Anpassning av
Avd. chefer
delegationsord-ningen
till organisa-tion och
lagstiftning
Uppdatering av
Ekonom
attestliggaren utifrån
personalsituationen
Gemensamma
Avd. chefer
uppföljningar av
verksamheterna i
KKKVH-samarbetet
Uppföljning enligt av Avd. chefer
KF beslutade krav på
handläggningstider

Frekvens

Metod

Rapport till

12 ggr/år
2010

Analys
Kontinuerligt vid
förändring

Förv. chef / MBN
Förv. chef / MBN

2010

Uppföljning Förv. chef / MBN
vid
förändring
GemenFörv. chef / MBN
samma
metoder

Årligen

3 ggr/år

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta föreslagen intern kontrollplan för 2010.
_____
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Sign

Sign

Uppföljning Förv. chef / MBN
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§ 37
Förslag till Allergikommitténs verksamhet för 2010
Förslag till Allergikommitténs verksamhet under innevarande år
omfattar olika satsningar i form av föreläsningar, utställningar och en
fortsatt prioritering av projekt med inriktning på bl.a.
specialkosthantering och rökning. Allergikommittén har vid möte
2010-01-15 beslutat om nedanstående förslag till verksamhetsplan för
2010. I kommunens förskolor och skolor finns f n 71 allergiombud.
För att vara uppdaterade inom olika allergiområden föreslås att
allergiombuden inbjuds till en informationseftermiddag. Personal inom
förskolor/skolor, lägerverksamhet, skolskjutsar m.fl. erbjuds utbildning
om hur man agerar i samband med en akut allergisk reaktion. En
separat utbildning anordnas för de båda allergiförskolorna om
önskemål finns. Årets tema under trafikantveckan är ”Hälsa”.
Allergikommittén kan delta med exempelvis utställning om hur en
förbättring av utomhusmiljön påverkar allergiska/överkänsliga
personers hälsa om kommunen väljer att arrangerar aktiviteter. Baserat
på resultat från enkätundersökning från ett urval av kök föreslås att
Allergikommittén fortsätter utvecklingen av specialkost i samarbete
med Serviceförvaltningen och enskilda förskolor/skolor. Under
förutsättning att Astma- och Allergiförbundets projekt fortsätter
informeras restaurangägarna om möjlighet till utbildning och
certifiering inom specialkostområdet. Östersjöskolan informeras om
möjligheten att delta i specialanpassad utbildning riktad till lärarna vid
landets restaurangskolor. Allergikommittén redovisar resultatet av
enkätundersökning gällande Kommunfullmäktiges beslut om
allergiframkallande växter i offentliga kommunala miljöer.
Allergikommittén föreslås delta i begränsad omfattning gällande
satsningar på en tobaksfri kommun/tobaksfri arbetstid samt stöd vid
informationsinsatser i samband med tillsyn av tobaksförsäljning.
Under förutsättning att Samhällsbyggnadsfövaltningen genomför
projektet om fastighetsägarnas egenkontroll föreslås kommittén delta i
projektet och i begränsad omfattning stödja ev informationsinsatser.
Allergikommittén föreslås följa upp den tidigare rekommendationen
om förbudet i skolor och förskolor med informationsmaterial.
Förfrågan har framställts om kommitténs medverkan vid utformning
av ett handlingsprogram för allergifrågor inom sydsvenska
sjukvårdsregionen. Omfattningen av ev deltagande har ännu inte
preciserats. Materialet kan även vara underlag för Allergikommitténs
utformning av ett nytt handlingsprogram. Information på kommunens
hemsida utökas med fler allergiområden t ex allergiframkallande
ämnen i kläder och hårfärger. Kommittén föreslås bevaka utvecklingen
Sign
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Allergikommittén

Sign
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna Allergikommitténs förslag till verksamhetsplan
_____

Sign
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gällande hästhållning och skyddsavstånd samt inköp av
allergianpassade produkter. Tekniska förvaltningen kontaktas för
information om skötselplaner för gräsytor. I samband med
nybyggnation av studentbostäder föreslås att Allergikommittén
kontaktar Kruthusen för diskussion om allergianpassning av
bostäderna. Kommittén bör följa utvecklingen inom folkhälsoområdet
och Folkhälsorådets verksamhet för att bevaka allergifrågorna.
Verksamhetsplaneringen baseras på en beräknad budget uppgående till
50 000 kr.
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DIA 2008.1004

§ 38
Yttrande över motion till fullmäktige angående hästgårdar i
översiktsplanen
Mats Johansson (s) har lämnat en motion till fullmäktige där han
föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att inarbeta områden för
anläggande av hästgårdar i den nya översiktsplanen för Karlskrona
Kommun. Som bakgrund framförs att det vore önskvärt att i större
utsträckning tillåta ett attraktivt boende för människor med stort
hästintresse. För att åstadkomma detta föreslås att områden med
bostäder som har nära tillgång till stall och ridstigar m.m. planeras i
tätortsnära lägen. Vidare framförs att nya rön har visat att de
säkerhetsavstånd som tidigare använts för djurhållning och bostäder
kan revideras, vilket kan underlätta den önskade utvecklingen.
Området kring Bastasjö omnämns som särskilt intressant.
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar synen att det vore intressant att
möjliggöra ett mer integrerat boende för hästintresserade. Den senaste
tidens trend har också visat på att lättnader i behovet av skydd mellan
hästar och bebyggelse är att vänta, vilket gör att en större närhet till
övriga samhället borde vara möjlig. Allergifrågan anses dock ännu inte
vara fullt besvarad och de båda statliga myndigheterna Boverket och
Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att se över nu gällande
riktlinjer. Samhällsbyggnadsförvaltningen följer utvecklingen på
området. I det pågående översiktsplanearbetet har frågan tagits i
beaktande, och områden av det slag som efterfrågas har arbetats in i
samrådsförslaget till ”Översiktsplan 2030”. Områden för tätortsnära
hästgårdar föreslås mellan Nättraby och Rosenholm, samt mellan
Lösen och Öljersjö. Detta för att erbjuda relativt tätortsnära mark för
ändamålet, och samtidigt säkerställa att de kulturvärden som finns i de
områdena i form av öppna betade marker och storgårdslandskap även
fortsättningsvis kan hävdas.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionens önskemål är tillgodosett i samrådsförslaget till
”översiktsplan 2030”,
att i övrigt anse motionen besvarad.
_____

Sign
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Kommunfullmäktige
Akten
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DIA 2007.1959

§ 39
Yttrande motion ang bostadsbebyggelse Saltsjöbadsleden
Alf Stålborg (sd) har lämnat en motion till fullmäktige där han föreslår
att planarbete ska genomföras för att skapa attraktivt boende längs
Saltsjöbadsleden. Som bakgrund framförs att en bebyggelse på
sluttningen mot vägen, från pestkyrkogården till Vämöviken med
radhus, kedjehus eller villor skulle skapa en sammanhållen länk mellan
staden och Hästö, och samtidigt förhöja områets estetiska värden
avsevärt. Härutöver skulle ett stort antal attraktiva bostäder skapas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i arbetet med ”Översiktsplan
2030” studerat förutsättningarna för Bryggarberget och dess
omgivningar. Översiktsplanens intentioner är att förtäta staden och så
långt möjligt korta avstånden mellan olika funktioner, samt att därmed
göra den ännu mer tilltalande och anpassad till icke bilburna resor.
Utifrån den strategin förefaller den föreslagna utbyggnaden intressant.
Det finns dock ett antal skäl till att förvaltningen valt att inte fullt ut
föreslå en sådan utveckling i ”ÖP 2030”. I det förslaget föreslås främst
en utveckling kring Hattholmen/oljehamnen och kv Muddret, samt den
mest sydliga delen av bryggarberget, som redan är ianspråktaget för
bebyggelse. Detta för att skapa en helhet kring stadens entré och
vattenrummet kring stadsmarinan. De övriga delarna av Bryggarberget
har i översiktsplaneringen betraktats som alltför värdefulla ur
naturmiljö- och kulturmiljösynpunkt. I till översiktsplanen hörande
grönstrukturplan klassas de delarna av bryggarberget som område med
mycket höga naturvärden, och är det mest centrumnära området som
står i förbindelse med ”Karlskronas ekologiska ryggrad.” De områdena
har också mycket höga kulturmiljövärden, då det är platsen för
Karlskronas första skeppsvarv, i bruk under åren 1679~1700. Här
byggdes bl.a. de första linjeskeppen medan varvet på Lindholmen
byggdes ut. Det fanns två stapelbäddar i område, och "kärleksstigens"
spikraka sträckning vittnar om att den utgjorde den första
repslagarbanan, dock endast med ett skjul i vardera ände. Efter det att
området övergavs som varvsområde till förmån för varvet på
Lindholmen, fann det efter en tid en ny användning som kyrkogård för
de som föll offer för pesten år 1710-11. I området finns fortfarande
spår av detta i form av ett antal resta stenar som markerar gravplatser.
(Se vidare bilaga) Samhällsbyggnadsförvaltningen menar med
hänvisning till ovanstående resonemang att motionen bör avslås i de
delar som sträcker sig utanför de områden som omfattas av
samrådsförslaget till "översiktsplan 2030".
forts
Sign
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Kommunfullmäktige
Akten

Sign

Blad
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Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta yttrandet som sitt eget samt att hemställa hos
kommunstyrelsen
att avslå motionen i de delar som sträcker sig utanför samrådsförslaget
till ”översiktsplan 2030”
att i övrigt anse motionen besvarad.
______
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 40
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott

Sign
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 41
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
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§ 42 Meddelanden (skrivelser och rapporter)
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2010-02-11
1.

Kommunfullmältige, beslut. 2009-11-25, § 223 Budgetuppföljning för kommunens
samlade verksamheter.

2.

Kommunstyrelsen, beslut. 2009-12-01, § 315. Genomförande av tjänstedirektivet.

3.

Kommunfullmältige, beslut. 2009-11-25, § 226. Miljöbokslut 2008.

4.

Kommunfullmältige, beslut. 2009-11-25, § 221. Budget 2010 och plan 2001—2012.

5.

Länsstyrelsen, beslut 2009-12-07. Strandskyddsdispens för tomtmark på fastigheten Hasslö
9:14.

6.

Länsstyrelsen, beslut 2009-12-07. Strandskyddsdispens för tomtmark på fastigheten Aspö
1:20

7.

Länsstyrelsen, beslut 2009-12-18., Överklagande kommunal sophämtning Bredabäck 1:33.

8.

Länsstyrelsen, beslut 2009-12-18., Överklagande beslut gällande årlig avgift för
livsmedelskontroll 2009.

9.

Länsstyrelsen, beslut 2009-12-21., Dispens strandskydds- bestämmelserna samt
vattenverksamhet uppförande brygga Fäjö 1:43

10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-12-17, Överklagande beslut avseende
livsmedelsanläggning.
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-10-26, Ansökan strandskyddsdispens uppförande
pumpstation Sanda 1:212
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-01-13, Överklagande av beslut om fackverksmast
för telekommunikation Skillinge 14:1
13. Länsrätten i Blekinge län, dom 2009-12-04. Bygglov för särskilt boende/gruppboende enl
PBL.
14. Länsrätten i Blekinge län, dom 2009-12-22. Tillstånd enl ordningslagen anordna
demonstrationskjutning av pyrotekniska varor.
15. Länsrätten i Blekinge län, dom 2010-01-18. Laglighetsprövning enl kommunallagen
(1991:900).
16. Länsrätten i Blekinge län, dom 2010-01-15. Förhandsbesked enl PBL uppförande av
enbostadshus.

17. Växjö tingsrätt, miljödomstolen, dom 2010-01-08. Strandskyddsdispens.
18. Åklagarmyndigheten underrättelse 2009-12-11, riksenheten miljö- och arbetsmål.
19. Länsstyrelsen i Stockholms län, beslut 2009-11-30. Auktorisation av bilskrotare.
_____
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PLAN 2008.104

§ 43
Detaljplan del av Karlskrona 6:24 Stadsträdgården
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny handels- och
kontorsetablering inom den sk stadsträdgården i enlighet med gällande
översiktsplan. Avsikten är att skapa ca 10 000 kvadratmeter för
sällanköpshandel. Detaljplanen kommer även att pröva möjligheten till
ny avfart från E 22 till Österleden samt en cirulationsplats i korsningen
Gullbernavägen – Lyckebyvägen. Det bedöms att ett genomförande av
detaljplanen inte kommer leda till betydande miljöpåverkan. En
miljöbedömning och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning
kommer därför ej genomföras. Länsstyrelsen har framfört att en
arkeologisk särskild utredning kommer att krävas i anslutning till
gravfältet för att ta reda på om fornlämningen berörs av
exploateringen. Vidare anför länsstyrelsen at en kulturhistorisk
utredning bör göras för att beskriva och bedöma värdet av befintliga
byggnader och bebyggelsemiljö. Inom området finns sandödla, vilken
är fridlyst enligt artskyddsförordningen. Länsstyrelsen anser att en
undersökning bör göras för att se hur en exploatering påverkar
sandödlan. Vidare anser länsstyrelsen att en översiktlig inventering av
trädens skyddsvärden i form av svampar, lavar och skalbaggar bör
göras. Vidare anför länsstyrelsen att mer information krävs angående
den den verksamhet som tidigare bedrivits på platsen och eventuella
föroreningar i området samt att bullersituationen bör beskrivas samt
detaljplanen säkerställer att gällande riktvärden för trafikbuller ej
överskrids.
Yrkanden
Samhällsbyggnadsförvaltnignens för slag till beslut är detaljplanen blir
föremål för samråd. Carl- Göran Svensson (M), Magnus Johansson (S)
och Marcel Abedini (-) yrkar bifall till framställan men yrkar på
följande tillägg - att i detaljplanen ta hänsyn till framtida
trafiklösningar.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag eller enligt Carl- Göran
Svenssons (M), Magnus Johanssons (S) och Marcel Abedinis (-)
yrkande på bifall till framställan med följande tillägg - - att i
detaljplanen ta hänsyn till framtida trafiklösningar.
och finner att ärendet skall avgöras enligt Carl- Göran Svenssons (M),
Magnus Johanssons (S) och Marcel Abedinis (-) yrkande.
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Sökande
Akten
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att detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården, blir föremål
för samråd.
att detaljplanen ska ta hänsyn till framtida trafiklösninga
.
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra någon betydande
miljöpåverkan.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
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BYGG 2009.3931

§ 44
Detaljplan för del av Målaren 10
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2009 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för del av fastigheten Målaren 10 i Mariedal, Karlskrona.
Syftet är att ändra bestämmelsen C, samlings- och föreningslokal till
B, bostäder.
Förslaget innebär att möjlighet ges till att stycka av denna del av
Kyrkans mark för bostadsändamål. Inom föreslaget planområde finns
idag ett friliggande enbostadshus och samma bestämmelser för denna
plan som för bostäderna norr om denna föreslås. Planen hanteras med
ett enkelt planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för del av Målaren 10, Mariedal,
Karlskrona, bli föremål för samråd,
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra någon betydande
miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Akten
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Sökande
Akten

BYGG 2008.2443

§ 45
Förhandsbesked för nybyggnad av butik och båthall på fastigheten
CISTERNEN 1
Handlingar: Ansökan (2008-09-17), karta
Ansökan gäller en byggnad för försäljning, utställning och service av
fritidsbåtar, belägen inom Oljehamnsområdet. Byggnaden ska ha en
byggnadsyta på ca 1500 m2. Två alternativa placeringar har visats i
ansökan.
Enligt gällande detaljplan blir byggnaden i båda alternativen belägen på
mark som är utlagd för upplagsändamål.
Förslaget strider mot gällande detaljplan vad gäller tillåtet ändamål. En
etablering av den föreslagna verksamheten måste föregås av en
detaljplaneändring. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över
förslag till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar negativt förhandsbesked med hänvisning till att förslaget
strider mot gällande detaljplan.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

BYGG 2009.1862

§ 46
Förhandsbesked för bostadshus på fastigheten
FÄRMANSTORP 4:1
Handlingar: Ansökan, situationsplan, orienteringskarta (2009.07.02)
Ansökan avser förhandsbesked för nylokalisering av två enbostadshus på
tomter om vardera ca 1200m². Tomterna ligger i direkt anslutning till
gällande detaljplan samt inom ett av de områden som i pågående
revidering av den kommunövergripande översiktsplanen föreslås för
bostadsexploatering. Platsen ligger inom randbebyggelsen kring
Nättraby tätort. Marken omfattas delvis av strandskydd. Enligt 5 kap 1§
PBL skall detaljplan upprättas vid tillkomsten av ny samlad bebyggelse
eller vid enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på
omgivningen eller skall förläggas inom ett område där det råder stor
efterfrågan på mark, om tillkomsten av byggnaden inte kan beslutas i
ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Efterfrågan på mark för
bebyggelse bedöms vara hög, och kommunen planerar för en ökad
exploatering av bostäder i det aktuella området. Detta kan komma att
ställa krav på förändrade trafiklösningar även till och inom befintlig
bebyggelse. För att inte riskera att hindra eller försvåra den planerade
exploateringen måste trafikförhållanden studeras ur ett vidare perspektiv
genom detaljplan. Sökanden har givits möjlighet att yttra sig över
förslaget men inte inkommit med någon skrivelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar ett negativt förhandsbesked med hänvisning till plan- och
bygglagens 5 kapitel 1§ .
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Sökande
Akten
Fastighetsägare Östra Rödeby 1:47

BYGG 2008.2792

§ 47
Bygglov och bygganmälan för uppsättande av bodar, rastgårdar
samt karantänsbyggnad för omhändertagande av katter på
fastigheten ÖSTRA RÖDEBY 1:47
Handlingar: Ansökan (2009-01-19), situationsplan och ritningar (200901-19), reviderad situationsplan och ritningar (2009-05-27)
Ansökan avser en anläggning för omhändertagande av hemlösa katter.
Verksamheten har pågått i varierande omfattning sedan 2004, utan
erforderliga tillstånd. Ärendet gällde ursprungligen ansökan i efterhand
för de befintliga byggnader som hörde till den olovliga verksamheten.
Efter handläggning av ansökan med hörande av grannar skrevs ett
beslutsförslag fram, som innebar avslag. Detta kommunicerades med
sökanden. Den olovliga verksamheten med tillhörande byggnader
undanröjdes därefter, och en reviderad ansökan inkom där hänsyn tagits
till såväl grannarnas som förvaltningens synpunkter. Fastigheten ligger
inom samlad bebyggelse. Tomten är kuperad med sin högpunkt i norr,
där huvudbyggnad och bostadskomplement i
form av två mindre träbyggnader och en jordkällare är placerade.
Södra delen av fastigheten utgör naturmark med blandskog. Ansökan
avser nu två bodar för katternas vistelse samt en mindre karantänsbod.
Detta kompletteras med tillhörande hägn/rastgårdar för katterna. Bodarna
har en enkel men prydlig och rejäl utformning. Vid placeringen har
hänsyn i görligaste mån tagits till grannarnas synpunkter. I plan- och
bygglagen (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. I PBL 3 kap 1 och 2 §§
sägs bland annat att byggnader ska ha en yttre form och färg som är
lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan.
Vidare ska de 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. Det reviderade
förslaget bedöms inte strida mot dessa krav i PBL. Berörda grannar har
getts möjlighet att yttra sig över det reviderade förslaget. En av
grannarna har inkommit med en skrivelse. Här framhåller grannen vikten
av att myndighetskraven enligt PBL och djurskyddslagen fortsättningsvis
efterlevs. Sökanden har getts möjlighet att bemöta granneyttrandet, och
klargör i en skrivelse att detta kommer att ske samt ger exempel på
åtgärder för att säkra detta.
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att bevilja bygglov
Upplysningar:
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet
påbörjas och då det avslutats
- beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från dagen för beslutet om lov

_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
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BYGG 2008.1113

§ 48
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Senoren 10:15
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att företa syn på platsen med sitt arbetsutskott.
_____
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Sökande
Akten
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Sökande
Akten

BYGG 2008.2699

§ 49
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten
SENOREN 34:7
Handlingar: Ansökan (2008-10-15), 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. 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. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB)
kap 3 om skydd av riksintressen. Platsen ligger inom område av
riksintresse för friluftsliv. 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.
Platsen utgörs av vacker naturmark av hagmark-/betesmarkskaraktär.
Den är kuperad med en del berg i dagen, och sluttar ner mot stranden.
Marken är ingen naturlig exploateringsplats, och en byggnation skulle
kräva stora ingrepp i naturen och innebära negativ inverkan på
landskapsbilden. Naturlig biltillfart till platsen saknas. Ny väg skulle
medföra påtagliga ingrepp i orörd natur över en ganska lång sträcka.
Marken bedöms inte vara lämpad för exploatering med ett bostadshus.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har gjort besök på platsen
2009-08-06. Vid sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden 200908-13 beslutades att återremittera ärendet till förvaltningen för utredande
av vägdragningen och avloppsfrågan. En ny situationsplan har inlämnats
som visar tomtens avgränsning, byggnadens placering samt dragning av
tillfartsväg. Den inlämnade situationsplanen tydliggör att byggnaden blir
belägen inom strandskyddsområde samt att naturligt sätt att anordna
biltillfart saknas. Miljöavdelningen avstyrker ansökan med hänvisning
till att det är olämpligt med nybyggnation baserad på enskild
avloppsanläggning inom området. Redan befintliga avloppsanläggningar
i närområdet visar problem med att hantera spillvattnet på ett
miljömässigt godtagbart sätt, och ytterligare byggnation bör inte tillåtas
förrän kommunalt eller likvärdigt avloppsnät byggts ut inom området.
Sign
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Yrkanden
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är negativt
förhandsbesked.
Carl- Göran Svensson (M) m fl yrkar på positivt förhandsbesked.
Magnus Johansson (S) m fl yrkar på negativt förhandsbesked.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt CarlGöran Svenssons (M) mfl yrkande eller om ärendet skall avgöras enligt
Magnus Johanssons (S) mfl yrkande och finner att ärendet skall avgöras
enligt Carl-Göran Svenssons (M) mfl yrkande.
Votering begärs och skall verkställas. Följande voteringsproposition
fastställes: Den som anser att ärendet skall avgöras enligt Göran
Svenssons (M) mfl yrkande röstar ja. Den som anser att ärendet skall
avgöras enligt Magnus Johanssons (S) mfl yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Henrik Larsen (M), Margareta Rodin (FP), Magnus
Larsson (C), Jan Spjuth (KD), och Carl- Göran Svensson (M)
Röstar nej gör: Marcel Abedini (-), Magnus Johansson (S), Eva Öhman
(S), Morgan Mattsson (S), Katarina Möller (S), Michael Ryge (S), Ulla
Ohlsson (S) och Per Björklund (SD)
Med 8 nej röster mot 5 ja röster beslutar nämnden enligt Magnus
Johanssons (S) mfl yrkande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i
plan- och bygglagens kapitel 2 om att markområden ska användas för de
ändamål för vilka de är mest lämpade, vad som sägs i plan- och
bygglagens kapitel kapitel 3 om lämplighet med hänsyn till
landskapsbilden och naturförhållandena på platsen, vad som sägs i
miljöbalken kapitel 3 om skydd av riksintressen samt med hänvisning till
att det inte går att anordna lämpligt avlopp.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

BYGG 2008.2182

§ 50
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
TJURKÖ 2:92
Handlingar: Ansökan (2008-08-13), 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. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB)
kap 3 om skydd av riksintressen. Platsen ligger inom område av
riksintresse för kulturminnesvård. 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 endast drygt 20 m bred och delas i längdriktningen av en
mindre väg. Söder om vägen börjar ett tätbevuxet skogsparti.
Marken norr om vägen, där byggnaden föreslås placerad, utgörs av
öppen naturmark med mycket berg i dagen och enstaka mindre träd och
buskar. Den är en del av ett större allemansrättsligt tillgängligt område av
samma karaktär. Fastighetsdelen där byggnaden föreslås placerad är
mindre än 10 m bred, för smal för att inrymma ett normalt hus.
Huset föreslås placerat mitt ute i naturmarken 60-70 m från närmaste
byggnad, och skulle inte utgöra någon naturlig komplettering av befintlig
bebyggelse. Det skulle bli ett främmande inslag på platsen, och skulle få
negativ inverkan med hänsyn till landskapsbilden. Den föreslagna
byggnationen får anses vara olämplig på platsen.
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
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
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Akten
Sökande

BYGG 2009.4496

§ 51
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av förråd och lokalisering
av verksamhet på fastigheten ÖLJERSJÖ 6:5
Handlingar: Ansökan (2009-12-14), situationsplan, ritningar
(2009-12-14).
Ansökan avser nylokalisering av verksamhet samt tillhörande
förvaringsutrymmen. Verksamheten innebär att förvaring och
försäljning av ved kommer att ske på fastigheten som idag är bebyggd
med ett enbostadshus samt en komplementbyggnad.
Komplementbyggnaden tillbyggs med 200m² för att rymma de nya
funktionerna. 150m² av tillbyggnaden är ett kallt och delvis öppet
förråd och resterande 50² är inbyggt. Fasadmaterialet är gråmålad
träpanel och taket är klätt med svart korrugerad plåt, byggnadshöjden
uppgår till 5 meter. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller
områdesplan samt ligger inte inom samlad bebyggelse
Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig över förslaget, men
har inte inkommit med något yttrande.
Lokaliseringen bedöms inte innebära någon risk för fara eller betydande
olägenhet för omgivningen. Lokaliseringen bedöms ge begränsad
omgivningspåverkan. Ansökan bedöms uppfylla kraven i 2 kap plan- och
bygglagen. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av förråd och
lokalisering av verksamhet på fastigheten ÖLJERSJÖ 6:5. forts.
Ansökan bedöms uppfylla kraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen på
lämplig placering och utformning.
Ansökan bedöms uppfylla kraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen på
yttre form och färg som är estetiskt tilltalande och som ger en god
helhetsverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att beviljar bygglov för nylokaliseringen samt tillhörande byggnad.
Upplysningar
- beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från dagen för beslutet om lov

_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
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Den 1 november 2009 trädde en ny lag (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel i kraft. Samtidigt upphävdes lagen
(2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel som numera
inkluderas i den nya lagen. Den nya lagen gäller detaljhandel till
konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. De
läkemedel som ska få säljas är receptfria humanläkemedel som inte har
förskrivits och som uppfyller vissa kriterier, nämligen att läkemedlet är
lämpligt för egenvård, att allvarliga biverkningar är sällsynta samt att
det är lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för
folkhälsan att läkemedlet får säljas på andra platser än
öppenvårdsapotek. Försäljning av läkemedel enligt lagen får inte ske
till den som är under 18 år. Detaljhandel med läkemedel enligt den nya
lagen ska anmälas till Läkemedelverket, som har tillsyn över
efterlevnaden av lagen. Läkemedelsverket underrättar kommunerna
om inkomna anmälningar enligt lagen och kommunerna har den lokala
kontrollen över lagens efterlevnad. Kommunerna har därvid inga egna
sanktionsmöjligheter utan ska rapportera till Läkemedelsverket
konstaterade brister i efterlevnaden av lagen. Kommunfullmäktige
måste fatta ett formellt beslut om vilken nämnd som ska ha
kontrollansvaret enligt den nya lagen. Miljö- och byggnadsnämnden är
den nämnd som har haft kontrollansvaret av detaljhandeln med
nikotinläkemedel som sålunda numera inryms i begreppet receptfria
läkemedel. Det förefaller även mot bakgrund av nämndens
verksamhetsområde i övrigt naturligt och lämpligt att kontrollansvaret
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel läggs på miljöoch byggnadsnämnden. Med anledning av ovanstående bör
reglementet för miljö- och byggnadsnämnden kompletteras genom att
under rubriken verksamhetsområde § 1:1 stycke 3 kompletteras med
en punkt 11. Punkt 11 bör ha följande lydelse: 11- miljö- och
byggnadsnämnden ansvarar för kontrollen av att lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel efterlevs Enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel har kommunen rätt att ta ut avgift.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det därför lämpligt att miljöoch byggnadsnämnden vid sitt kontrollarbete får ta ut avgift av den
som bedriver detaljhandel med läkemedel. Läkemedelsverket kommer
att ge ut riktlinjer hur denna avgift skall räknas ut, men fram till dess
anser samhällsbyggnadsförvaltningen att den avgift som skall tas ut i
samband med kontrollarbetet skall vara timdebitering enligt den
fastställda timtaxan på 750 kronor.
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§ 52
Kontrollansvaret enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
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Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta,
att komplettera reglementet för miljö- och byggnadsnämnden under
rubriken verksamhetsområde § 1:1 stycke 3, med punkt 11, med
lydelsen, -miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kontrollen av att
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel efterlevs
att miljö- och byggnadsnämnden i samband med kontrollarbetet får
rätt att ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel med läkemedel
och nivån på denna avgift skall vara timdebitering enligt den
fastställda timtaxan på 750 kronor.
_____
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Forts.
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Katarina Möller (S) ställer fråga avseende ohyra i lägenheter på
Annebo. Hans Juhlin svara att sanering pågår från fastighetsägarens
sida. Ingen anmälan har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
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§ 53
Övriga frågor
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Sign

Informationer
Yttrande ang Transportstyrelsens rapport utsläpp toalettavfall fritidsbåt
Medborgarförslag Nöjespark i oljehamn
Yttrande motion ang studentbostäder
Medborgarförslag upphäv detaljplan kv Axel 1
Medborgarförslag Verkställa kommunfullmäktigebeslut gällande icke djurtestade produkter
Bokslut miljö- och byggnadsnämnden inom ramansvar
Bokslut miljö- och byggnadsnämnden utom ramansvar
Yttrande el-förbindelser Sverige -Litauen (Nordbalt)
Medborgarförslag Levande stadsmiljö samt knyta Wämöparken till staden
Beslut fattade av arbetsutskottet
Beslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Upphävande tomtindelning Törnrosen 9, 10 och 11
Detaljplan Kvarteret Stuart
Detaljplan för del av Stumholmen 1:2 och 2:22 Stumholmen
Detaljplan Hästkvarnen 7
Detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18
Program för del av Frändatorp 25:14
Förhandsbesked fastigheten Aspö 4:5
Förhandsbesked fastigheten Aspö 5:164 Utgår
Förhandsbesked fastigheten Aspö 6:54
Bygglov Färmanstorp 1:11
Förhandsbesked fastigheten Hålan 18:124
Överklagande Kråkerum 6:18
Bygglov fastigheten Långasjö 1:17
Förhandsbesked Senoren 10:15
Förhandsbesked Säby 5:10
Förhandsbesked Torhamn 1:13
Bygglov Öljersjö 23:2
Övriga frågor
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 mars 2010
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
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§ 71
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§ 74
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§ 77
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§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
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§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden
Torsdagen den 11 mars 2010, kl.08.30—11.05

Carl-Göran Svensson (M)
Marcel Abedini (-) ej närvarande § 77
Magnus Johansson /S)

Ledamöter

Eva Öhman (S)
Katarina Möller (S)
Michael Ryge (S)
Ulla Ohlsson (S)
Morgan Mattsson (S)
Margareta Rodin (FP)
Magnus Larsson (C)
Jan Spjuth (KD)
Per Björklund (SD)

Tjänstgörande ersättare
Henrik Larsen (M) § 77

Närvarande ersättare

Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Veikko Pirkalainen (S)
Christer Wilborg (S)
Henrik Larsen (M)
Peter Glimvall (M)
Eva Röder (FP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Plan- bygglovschef Ola Swärdh
Leif Larsson, bygglovsarkitekt
Sekreterare Britt-Louise Lönnqvist
Sandra Högberg, Planarkitekt
Claes Lindell, lantmäteriet
Anna Olausson Planarkitekt
Tina Tidhammar Planarkitekt
Kerstin Johansson Planarkitekt

Utses att justera

Magnus Johansson (s)

Justeringens plats och tid

2010-03-16 kl 1300 Kommunhuset Ruthensparre
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Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-03-11

Miljö- och byggnadsnämnden

………………………………………
Britt-Louise Lönnqvist

Ordförande

………………………………………
Carl-Göran Svensson

Justeringsledamot

………………………………………
Magnus Johansson

Tillkännagivandet av justeringen av har den 17 mars 2010 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar:

Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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Sekreterare
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Ola Swärd informera om återviningstationer.
_____
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§ 62
Informationer
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MMM 2010.40

§ 63
Förslag till yttrande angående Transportstyrelsens rapport över
uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt
Transportstyrelsen har lämnat över sin rapport om förutsättningar för
ett förbud mot utsläpp av toalettavfall som myndigheten gjort på
uppdrag av regeringen. I rapporten föreslår Transportstyrelsen att det
införs ett generellt förbud för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall
såväl längs svenska kusten som i insjöar. Samtliga fritidsbåtar som har
en fast toalett installerad måste ha en tank med möjlighet till
sugtömning i land enligt förslaget. Dessutom föreslås att kravet på
fritidsbåthamnarna förtydligas så, att samtliga hamnar ska ha
mottagningsanordningar som kan ta emot det toalettavfall som
fritidsbåtarna som anlöper hamnen behöver lämna där.
Rapporten finns att läsa i sin helhet på Transportstyrelsens hemsida:
http://www.transportstyrelsen.se/Sjofart/Fritidsbatar/Batlivetsmiljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/
Remissen har överlämnats från KommunIedningsförvaltningen till
Miljö- och byggnadsnämnden att i samråd med Tekniska nämnden
avge svar direkt till departementet. Tekniska förvaltningen har
meddelat att de inte har några synpunkter på remissen.
Karlskrona kommun är positivt inställd till ett förbud av utsläpp mot
toalettavfall från fritidsbåt. Då det idag som en jämförelse ställs hårda
krav på rening av fastigheters enskilda avlopp på land ligger förbudet
helt i linje med den lagstiftning som krävs för att förbättra
vattenkvalitén i Östersjön.
Nya undersökningar som bör beaktas:
Karlskrona kommun anser att omfattningen (eventuella utsläpp samt
omhändertagande) av BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) från
fritidsbåt bör belysas. Skälet till detta är att även BDT-vatten är att
beakta som avloppsvatten med avseende på bl.a. innehåll av BOD7,
fosfor och kväve. Karlskrona kommun har infört tillståndsplikt för
utsläpp av BDT-vatten från enskilda avlopp på land i hela skärgården.
Avsnitt 3.6 WSP:s sammanfattande analys:
Karlskrona kommun delar uppfattningen att åtgärdsförslaget är
speciellt eftersom det riktar sig mot enskilda privatpersoner, men vill
samtidigt poängtera att det finns åtgärdsbehov även inom andra
områden som tydligt riktar sig till enskilda bl.a. fastigheters enskilda
avlopp. Åtgärder för förbättringar av enskilda avlopp innebär betydligt
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högre kostnader för den enskilde än kostnaderna vid en omställning
till omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåt.
Avsnitt 3.7 Transportstyrelsens överväganden:
Karlskrona kommun instämmer med Transportstyrelsens förslag om
principen att förorenaren i detta fall ska betala. Skälet till detta är att
enligt rapporten är kostnaderna för den enskilde inte oskäliga.
Avsnitt 10.3.1 Förbud som huvudregel:
Ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt inom 12 nautiska
mil från land kan upplevas som inkonsekvent om utsläpp utanför
denna gräns fortfarande tillåts. Eftersom utsläppen idag sker i känsliga
vattenmiljöer i skärgården delar dock Karlskrona kommun
Transportstyrelsens uppfattning att det är av hög prioritet att utsläppen
nära land regleras.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget och lämna det som Karlskrona kommuns
svar till Näringsdepartementet.
_____
Paragrafen förklaras omedelbar justerad.
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DIA 2008.813

§ 64
Medborgarförslag nöjespark i oljehamnen
I ett medborgarförslag daterat 2008-02-12 förslås följande:”Anlägg
nöjespark i dagens oljehamn samt till viss del klättrande upp på
bryggarberget”.
I förslaget till ny översiktsplan föreslås den f.d. oljehamnen utvecklas
till en ny stadsdel i Karlskrona. Den framtida användningen är i
dagsläget inte fastlagd. En av de huvudsakliga inriktningarna är att
området ska utvecklas till en funktionsblandad grön stadsdel med
intressanta inslag av marina verksamheter och rekreationsytor. Ett
effektivt ianspråkstagande av marken fodrar förändringar i
infrastrukturen och förmodligen relativt kraftiga saneringsåtgärder av
markföroreningar. Stadsdelen bör för att uppnå en fungerande
exploateringsekonomi blanda fria rekreationsytor med mer högvärdig
markanvändning i form av bebyggelse. I de delar bostäder kan prövas
är det ett intressant inslag. Detta bedöms dock främst fungera i form av
flytande byggnader i vattnet utmed Saltsjöbadsvägen nedanför
Bryggarberget. I övrigt kan byggnader för främst marin verksamhet
och annan mer publik verksamhet samt eventuellt kontorsbebyggelse
vara tänkbara inslag. Önskan att få en så publik användning av
området som möjligt i form av ytor för urban rekreation bedöms vara
förenligt med idén om nöjespark. Detta skulle kunna prövas i någon
del av området, under förutsättning att ett bärkraftigt sådant förslag
förs fram av någon intressent.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden
att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget härmed anses besvarat.
_____
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DIA 2008.2400

§ 65
Yttrande över motion till fullmäktige angående studentbostäder
m.m
Chritrina Mattisson (s) har lämnat en motion till fullmäktige där hon
föreslår att Karlskronahem Ab får i uppdrag att planera för
nyproduktion av studentbostäder för att täcka behote som uppstår då
BTH flyttar sitt huvudcampus till Karlskrona, samt att Miljö- och
byggnadsnämnden får i uppdrag att arbeta fram detaljplaner med
samma inriktning. Förslag på projekt som framförs är tomten norr om
Tullskolan mot Blåportsgatan samt parkeringshuset på Kvarngatan,
Pantarholmen. Sedan motionen skrevs har ett antal detaljplaneprojekt
påbörjats samt i vissa fall färdigställts i samarbete mellan de
kommunala förvaltningarna och Karlskronahem eller Kruthusen i syfte
att möjliggöra studentboende. Just den efterfrågade tomten vid
Tullskolan har inte drivits, då markförhållandena gör att ett
bostadsprojekt på den tomten bedöms bli så kostsamt att det inte är
aktuellt för studentboende. Projekt som drivits till sitt färdigställande,
där det idag är möjligt att bygga studentbostäder är: Kv Grenadjären
(ca 119 lgh) A-huset Rosenfeldtsskolan (ca 70 lgh). Pågående
planarbete för studentbostäder i samarbete med Karlskronahem är:
Kv Skantze (ca 30 lgh), P- huset Pantarholmen (ca 30 lgh)
Kv Svanen på Saltö, inredda vindar, (ca 10 lgh). Härutöver beräknas
ett större antal vindar bl.a. på Trossö och Galgamarken kunna byggas
om för att rymma studentbostäder. Samtliga kommunala förvaltningar
och Karlskronahem arbetar aktivt för att finna nya möjligheter till att
rymma bostäder för studenter. Samhällsbyggnads-förvaltningen menar
med hänvisning till ovanstående redovisning att motionen är besvarad
och tillgodosedd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden
att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen
härmed anses besvarat.
_____
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§ 66
Svar medborgarförslag upphäv detaljplanen för kv Axel 1
(Gasverkstomten)
I ett medborgarförslag daterat 2007-10-24 förslås följande: ”Upphäv
detaljplanen för kv Axel 1 (Gasverkstomten för att möjliggöra en ny
detaljplan. Den nya detaljplanen bör så långt som möjligt ta hämsyn
till en ingående miljökonsekvensbeskrivning, framtida vattennivåer,
kulturbetingelser på plats samt karlskronabornas önskemål”.
Karlskrona kommun har under många år arbetat aktivt för att få till
stånd en byggnation av ett hotell på den aktuella fastigheten. En sådan
byggnation är inom kort färdigställd. Den pågående byggnationen är
helt förenlig med den detaljplan som gäller för området. Detaljplanen
och påföljande bygglov har tillkommit i god demokratisk ordning.
Bygglovet har därutöver även varit föremål för överprövning, och
sedermera vunnit laga kraft. Frågor om stigande havsvatten och
markföroreningar har hanterats i enlighet med gällande riktlinjer och
regelverk. Då byggnation enligt detaljplanen är nära ett
färdigställande, och denna byggnation bedöms mycket positiv för
Karlskrona, ser samhällsbyggnadsförvaltningen inga skäl att upphäva
detaljplanen enligt förslagsställarens önskemål.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden
att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget samt att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.
_____
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§ 67
Svar på medborgarförslag om att verkställa
kommunfullmäktigebeslut gällande icke djurtestade produkter
I ett medborgarförslag har det föreslagits att verkställa ett tidigare
kommunfullmäktigebeslut, 1992.528/105 resp. 1996-622/108, om att
informera kommuninvånare om icke djurtestade produkter och vid
inköp av hygien och kemtekniska produkter i kommunala
verksamheter i först hand välja produkter som ej är testade på djur
(varken slutprodukt eller ingrediens). Sedan 2004 är det förbjudet att
utföra djurtester på kosmetiska och hygieniska produkter inom EU.
Den säkerhetsbedömning som är obligatorisk för tillverkare och
importörer skall enligt kosmetikdirektivet baseras på toxikologisk
information om de ingående ingredienserna. Den 11 mars 2009 införde
EU ett förbud mot tester av ingredienser i kosmetiska och hygieniska
produkter på djur. Efter detta datum får kosmetika och
hygienprodukter inte säljas om djurtester utförts av produkterna eller
ingredienserna, även om djurtesterna utförts utanför EU. För några
tester anser man att det kommer att ta längre tid att utveckla alternativ,
så förbudet mot dessa träder i kraft 2013. Det gäller giftighetstester
med upprepade doser under en längre tid, inklusive allergitester,
reproduktions-toxicitet och toxikokinetik Om testerna utförts före 11
mars 2009 gäller inte förbudet, men inga nya djurtester får utföras efter
detta datum.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden
att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget härmed anses besvarat.
_____
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§ 68
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden 2009 inom ramansvar
Härmed överlämnas bokslut för miljö- och byggnadsnämndens
verksamheter inom ramansvar år 2009.
Miljö och byggnadsnämndens verksamheter har omfattat den egna
politiska organisationen, fysisk planering, bygglov/bygganmälansärenden, tillstånds-/tillsynsärenden, miljöhälsoskyddsverksamhet, kommunal riskhantering, förvaltningsledning/
administration inkl tomtköhantering.
I likhet med tidigare år medgavs nämnden att ta i anspråk 70 tkr av sitt
egna kapital för att bedriva samverkansprojekt med högskolan.
Budgeten förutsatte personalkostnadsbesparingar motsvarande 300 tkr
i enlighet med det s k omställningsprogrammet och minskad
semesterlöneskuld motsvarande 20 tkr samt 7 tkr i anslutning till
upphandlingar. Nämndens resultat för verksamheten exklusive
bostadsanpassningsbidrag är +0.1 mkr. Avvikelsen mot budgeten, som
förutsatte disposition av eget kapital om 70 tkr, blir +0.2 mkr.
Nämnden har för sina verksamheter, exklusive
bostadsanpassningsbidrag, erhållit kommunbidrag om 9,8 mkr och
genererat egna intäkter och övriga bidrag om 11,7 mkr. Motsvarande
kostnader har varit 21,4 mkr. Detta ger ett resultatöverskott om +0,1
mkr. Nämnden har genomfört 11 sammanträden under året med i
genomsnitt 17,3 deltagare per sammanträdestillfälle. Budgeten
omfattar 12 sammanträden och 24 deltagare. Arvodeskostnaderna har
därmed varit 62 tkr lägre än budgeterat. Nämndens övriga kostnader
har varit 83 tkr lägre än budgeterat. Sista året i en mandatperiod
innebär bl a lägre utbildningsaktivitet. Dessutom har en allmän
kostnadsrestriktivitet medverkat till överskottet. Totalt redovisas ett
överskott om 145 tkr Reserver för oförutsett ( +70 tkr) är inte
ianspråktagen.
Förvaltningsledning, stab och nämndssekreterare samt
utredningsprojekt +0,1
Verksamheten utvisar en mycket marginell avvikelse från budget i
huvudsak hänförlig till lägre personalkostnader med anledning av
tjänstledigheter.
Planavdelningen -0,1
Verksamheten exklusive tillfälliga projekt omslöt 4,9 mkr och
finansierades till 42 % med kommunbidrag/(skattemedel) som uppgått
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Bygglovärenden -0,3
Verksamheten omsluter 5,4 mkr och finansieras endast till ca 17 % av
kommunbidrag som uppgår till 0,9 mkr. Årets inleddes med ett mycket
stort ärendeinflöde som främst kan härledas till de statliga ROTbidragen. Flödet jämnades ut och nådde balans under årets andra del.
Den rådande konjunkturen har medfört att den typ av bygglov som i
första hand avsett mindre tillbyggnader och ombyggnader. Dessa
ärenden genererar inte några större intäkter. Den svaga konjunkturen
har inneburit frånvaro av större byggnadsprojekt eller nya bostadsområden. Detta har under året resulterat i ett underskott på (-0,8 mkr)
avseende bygglovavgifter. Till följd av tillfälliga vakanser och
tjänstledigheter är personalkostnaderna lägre än budgeterat (+0,5 mkr).
Miljö- och hälsoskyddsärenden +0,6
Verksamheten omsluter 7,4 mkr och finansieras till ca 45 % av
kommunbidrag (skattemedel) om 3,3 mkr. Intäkterna har varit 0,4 mkr
högre än budgeterat samtidigt som kostnaderna varit 0,2 mkr lägre än
budgeterat. Totalt utvisar verksamheten ett positivt resultat om 0,6 mkr
jämfört med budget. Intäktsöverskottet har uppstått till följd av att
avgifter för livsmedelstillsyn nu debiteras fullt ut enligt
livsmedelsverkets anvisningar. Personalkostnaderna har varit lägre än
budgeterat till följd av tjänstledigheter och sjukfrånvaro (+0,3 mkr).
Övriga omkostnader avviker negativt jämfört budget (- 0,1 tkr).
Avvikelsen är hänförlig till konsultkostnader i anslutning till VAinventering på Sturkö och i Nättraby. Dessa kostnader kompenseras av
intäkter under år 2010. Dessutom belastas verksamheten med en
självriskkostnad i anslutning till felaktig myndighetsutövning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del

att godkänna årsbokslut inom ramansvar i enlighet med bilagda
handlingar
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till 2,1 mkr. Intäkterna för 2008 är -0,6 mkr lägre än budgeterat. Under
2009 har intäkterna från planavgifterna till stor del uteblivit (-0,8 mkr),
vilket kan härledas till rådande konjunkturläge. Kostnaderna för
personal har under året varit lägre på grund av vakanser under delar av
året. Översiktsplanarbetet har under året omsatt 0,4 mkr och
vindkraftsstrategiprojektet har hitintills omsatt 0,3 mkr. För det
fortsatta översiktsplanarbetet har särskilda medel från
kommunstyrelsen tilldelats för år 2010.
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mkr till miljö- och byggnadsnämndens egna kapital
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DIA 2010.553

§ 69
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden 2009 utom ramansvar
Härmed överlämnas bokslut för miljö- och byggnadsnämndens
verksamhet utom ramansvar år 2009. Miljö och byggnadsnämndens
verksamheter utom ramansvar omfattar bostadsanpassningsbidrag.
För hanteringen av bostadsanpassningsbidrag har kommunbidrag om
drygt 9,5 mkr uppburits. Kostnaden har varit 13,2 mkr vilket ger en
liten negativ budgetavvikelse om – 3,7 mkr. Avvikelsen är i hänförlig
till bidragsgivningen. Antalet ärenden uppgår till 575 vilket är ca 14 %
fler än föregående år. Under året märks att bidragsärenden över 100 tkr
är tiotalet fler än de närmast föregående åren. Det innebär en
antalsmässig fördubbling. Resultatavvikelsen beror därför på att både
det totala antalet ärenden och de mest kostnadskrävande ärendena
ökat. Kostnaden för bidragsgivning inklusive reparationer av
utrustning uppgår till nära 12,6 mkr. De administrativa kostnaderna
redovisas till knappt 0,6 mkr.
Förvaltningens bokslut skall underställas den kommunala revisionen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna årsbokslut avseende verksamhet utom ramansvar i
enlighet med bilagda handlingar
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden hos
kommunstyrelsen
att det negativa resultatet för bostadsanpassningsbidrag om -3,7 mkr i
sin helhet täcks av kommunkassan
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DIA 2009.995

§ 70
Yttrande gällande ny el-förbindelser mellan Sverige och Litauen –
NordBalt
Svenska Kraftnät planerar att binda samman de tre baltiska staternas
elnät med det nordiska genom projektet NordBalt. Förbindelsen (en
300 kV likströmsförbindelse) planeras utgå från det svenska stamnätet
via 400 kV ställverket i Nybro. I anslutning till ställverket i Nybro
etableras den svenska omriktarstationen. En ledning planeras från
omriktarstationen till kusten. Där övergår ledningen till en 360-400 km
lång sjökabel i Östersjön och når landtagningspunkten Klaipeda i
Litauen. Huvudalternativet för landdelen är en ca 4 mil lång ledning
från Nybro till en landningspunkt vid Sandvik. Andra alternativ är
söder om Bergkvara eller fem kilometer söder om Kristianopel.
Fördelen med huvudalternativet jämfört med granskade alternativ är
främst den kortare sträckan över land samt färre problematiska
passager längs med möjliga ledningssträckningar. Det är en luftledning
som är planerad för sträckan Nybro – Kristianopel och ledningen
kommer att följa befintlig fördelningsnätsledning (50 kV) så långt det
är möjligt (till Fågelmara). Skogsgatan för ledningen blir 35-40 meter.
Luftledningen övergår till sjökabel i en terminalstation som placeras i
skogsbrynet för att påverka naturresursanvändningen och
landskapsbilden så lite som möjligt. Fågelmara vattenskyddsområde
berörs av sträckningen för elförbindelsen. Enligt skyddsföreskrifter
punkt 7.2 för Fågelmara grundvattentäkt är större schaktningsarbeten
inom vattenskyddsområde samrådspliktiga. Det är få värdefulla
naturområden eller kulturlämningar som berörs och i de fall de gör det
är påverkan begränsad då sträckningen för luftledningen kan anpassas.
Inga nytillkommande bebyggelseområden berörs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrandet som sitt eget.
_____
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§ 71
Svar medborgarförslag levande stadsmiljö samt knyta
Vämöparken till staden
Irene Knutsson föreslår i ett medborgarförslag 2005-08-15:
Att Krutviken ska omvandlas till en samlingspunkt för lokalt hantverk
och konstnärer. Vidare att gångbana / strandpromenad anläggs från
Krutviken in till staden, och att ett kallbadhus anläggs utmed den
sträckan. Till sist föreslås att bryggarberget ska bebyggas med
bostäder.
Förslagsställarens huvudsakliga ambitioner stämmer väl överens med
den utveckling som bl.a. föreslås i samrådsförslaget till ”Översiktsplan
2030”. Det ligger helt i översiktsplanens linje att försöka få de olika
stadsdelarna att ”sitta ihop” på ett bättre sätt än idag, och att göra
miljöerna mellan dem så fotgängarvänliga som möjligt. Att förbättra
promenadvägen från centrum till Vämöparken vore därför högst
önskvärt. I översiktsplanen föreslås också området kring
Hattholmen/oljehamnen få en annan användning. I det arbetet ligger
fokus på mer publika ytor, sjöliv och urban rekreation. Även detta helt
i linje med medborgarförslaget. Att anlägga ett kallbadhus längs
promenaden kring Bryggarberget skulle passa väl in i de ambitionerna,
och bedöms förenligt med kommunens idéer. Tanken blir ytterligare
intressant då det på bergets sydvästra hörn redan tidigare har funnits ett
kallbadhus, vilket också är upphovet till gatans namn
”Saltsjöbadsvägen”. Användandet av Krutviken som samlingspunkt är
dock en fråga som kommunen inte råder över, då tomten är i privat
ägo, och byggnaden är riven. Vad som uppförs där och med vilken
användning är till stor del upp till fastighetsägaren. Den önskade
funktionen borde dock kunna lösas inne i Vämöparken om lokal
initiativkraft finnes. Till parkens hundraårsjubileum föreslås ett
bullerplank för att göra parken ännu mer attraktiv. Att ytterligare
bebygga Bryggareberget mer än den relativt försiktiga byggnation som
föreslås i ”Översiktsplan 2030” bedöms inte lämpligt, då det skulle
påverka stora natur- och kulturintressen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden
att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget härmed anses besvarat.
_____
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
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§ 72
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-03-11

Miljö- och byggnadsnämnden

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 73
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 74 MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter)
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2010-03-11
1.

Kommunfullmältige, beslut. 2009-11-25, § 223 Budgetuppföljning för kommunens
samlade verksamheter.

2.

Kommunstyrelsen, beslut. 2009-12-01, § 315. Genomförande av tjänstedirektivet.

3.

Kommunfullmältige, beslut. 2009-11-25, § 226. Miljöbokslut 2008.

4.

Kommunfullmältige, beslut. 2009-11-25, § 221. Budget 2010 och plan 2001—2012.

5.

Länsstyrelsen, beslut 2009-12-07. Strandskyddsdispens för tomtmark på fastigheten Hasslö
9:14.

6.

Länsstyrelsen, beslut 2009-12-07. Strandskyddsdispens för tomtmark på fastigheten Aspö
1:20

7.

Länsstyrelsen, beslut 2009-12-18., Överklagande kommunal sophämtning Bredabäck 1:33.

8.

Länsstyrelsen, beslut 2009-12-18., Överklagande beslut gällande årlig avgift för
livsmedelskontroll 2009.

9.

Länsstyrelsen, beslut 2009-12-21., Dispens strandskydds- bestämmelserna samt
vattenverksamhet uppförande brygga Fäjö 1:43

10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-12-17, Överklagande beslut avseende
livsmedelsanläggning.
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-10-26, Ansökan strandskyddsdispens uppförande
pumpstation Sanda 1:212
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-01-13, Överklagande av beslut om fackverksmast
för telekommunikation Skillinge 14:1
13. Länsrätten i Blekinge län, dom 2009-12-04. Bygglov för särskilt boende/gruppboende enl
PBL.
14. Länsrätten i Blekinge län, dom 2009-12-22. Tillstånd enl ordningslagen anordna
demonstrationskjutning av pyrotekniska varor.
15. Länsrätten i Blekinge län, dom 2010-01-18. Laglighetsprövning enl kommunallagen
(1991:900).
16. Länsrätten i Blekinge län, dom 2010-01-15. Förhandsbesked enl PBL uppförande av
enbostadshus.

17. Växjö tingsrätt, miljödomstolen, dom 2010-01-08. Strandskyddsdispens.
18. Åklagarmyndigheten underrättelse 2009-12-11, riksenheten miljö- och arbetsmål.
19. Länsstyrelsen i Stockholms län, beslut 2009-11-30. Auktorisation av bilskrotare.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-03-11

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad
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Akten
Lantmäterimyndigheten

DIA 2010.678

§ 75
TÖRNROSEN 9, 10 och 11 – Upphävande av tomtindelning
Handlingar: Ansökan (2010-02-03), kartor
En ansökan om fastighetsreglering innebärande att fastigheterna
Törnrosen 9, 10 och 11 överföres till Karlskrona 6:16 har inkommit till
lantmäterimyndigheten.
Åtgärden strider mot gällande tomtindelning, men stämmer med gällande
detaljplan. Fastighetsägaren har yrkat att den gällande tomtindelningen
upphävs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd tillstyrkt att gällande
tomtindelning upphävs.
Förslag till upphävande har upprättats av lantmäterimyndigheten, och
handlagts genom enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 § plan- och
bygglagen.
Samtliga berörda fastighetsägare har skriftligen godkänt förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta förslaget till upphävande av tomtindelning för Törnrosen 9, 10
och 11.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-03-11

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad
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Sökande

PLAN 2008.1437

§ 76
Ändring av detaljplanen för del av kvarteret Stuart på Trossö
(Stuart 4)
Stuart Fastigheter AB genom Steve Ribbestam har begärt ändring av
detaljplanen för Stuart 4 så att huvudbyggnaden kan användas för både
bostäder och kontor. Fastigheten är bebyggd med ett kontorshus i tre
våningar. Parkeringsplatser för fastighetens behov inryms på gården som
är obebyggd. Det ursprungliga önskemålet att även få uppföra ett uthus
på fastigheten har återkallats.
För Stuart 4 gäller detaljplan som vann laga kraft 1999-07-09 och som
anger kontor. Gällande detaljplan har ingen genomförandetid.
Planändringens syfte är att utöka tillåtet användningssätt till att även
omfatta bostäder. Fastigheten är utsatt för trafikbuller och planändringen
föreskriver att bostadslägenheterna ska utföras med s k tyst sida.
Miljö och byggnadsnämnden föreslås besluta:
1. att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till
ändring av detaljplanen för del av kvarteret Stuart på Trossö (Stuart 4),
2. att låta ändringen bli föremål för samråd, samt
3. att ett genomförande av detaljplaneändringen inte bedöms medföra
någon betydande miljöpåverkan.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-03-11

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-06-12 §216 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av
Stumholmen 1:2 och 2:22. Stumholmen ligger öster om Trossö som är
stadens centrum. Laboratorieholmen utgör den nordöstra delen av
Stumholmen. Planområdet omfattar Laboratorieholmen, området
mellan Laboratorieholmen och befintlig museibyggnad samt en del av
strandparken. För en del av området gäller strandskydd. Planområdets
areal är 0,7 hektar. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en tillbyggnad
till Marinmuseum med ca 1400 m2. Avsikten är att öka besöksvärdet
genom visning av ubåtarna Neptun och Hajen i en tillbyggnad till
befintligt museum. Syftet är också att ändra tillåten användning på
Laboratorieholmen från bostäder till museiverksamhet.
Miljö och byggnadsnämnden föreslås besluta
1. att låta detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum,
bli föremål för samråd, samt
2. att detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande
miljöpåverkan
_____
Marcel Abedini (-) anmäler jäv och deltar varken i beredning eller
beslut av ärendet.

Sign
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§ 77
Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-03-11
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PLAN 2009.1660

§ 78
Detaljplan för Hästkvarnen 7
Syftet med detaljplanen är inom fastigheten Hästkvarnen 7 möjliggöra
bostadsbebyggelse och kontorsändamål. Förslaget innebär en
förtätning av bebyggelsen på Trossö och komplettering i känslig
stadsmiljö vilket ställer krav på byggnadens anpassning, gestaltning
och utförande. Detaljplan för Hästkvarnen 7 har varit föremål för
samråd. Under samrådstiden, 27 november—8 januari 2010, har
samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun och
stadsbiblioteket samt på kommunens webbplats. Ett samrådsmöte har
hållits den 8 december 2009 i kommunhuset Ruthensparre.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att detaljplanen för Hästkvaren 7, Trossö, ställs ut för allmän
granskning,
2. att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.
_____

Sign
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Sökande
Akten

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum
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PLAN 2009.1621

§ 79
Detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18 m fl
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-10-08 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av Östra
Nättraby 2:18 m.fl., Nättraby. Detaljplanens syfte är att pröva
möjligheten för bostäder i en till två våningar i bostadsrättsform, ca 20
lägenheter. Planområdet är beläget i sydöstra delen av Nättraby och
omfattar ca 1,4 ha. Området sluttar mot söder och marken utgörs idag i
huvudsak av ängsmark. I samband med en exploatering av området
skall trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter säkerställas genom att
en gång- och cykelväg anläggs utmed Kyrkvägen. En förtätning inom
området bedöms innebära en naturlig komplettering av bebyggelse och
har stöd i gällande översiktsplan. Planarbetet inleds med enkelt
planförfarande. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra
betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att låta detaljplanen för del av Östra Nättraby 2:18 m.fl., Nättraby,
bli föremål för samråd,
2. att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
_____

Sign
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Sökande
Akten

Sign

Blad
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PLAN 2007.1041

§ 80
Program för del av Frändatorp 25:14 m f l
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 januari 2008 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för
det norra skiftet av Frändatorp 25:14. Programområdet är beläget på
norra delen av Sturkö, norr om LV 738, Sturkövägen. Området
omfattar ca 4,8 ha och marken är privatägd. Syftet är att pröva
möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom del av Frändatorp 25:14
m.fl. som komplement till befintlig bebyggelse. Förslaget innebär en
komplettering med 17 tomter för friliggande villor. Området föreslås
trafikmatas från Sturkövägen, via Ronnevägen. En förutsättning för att
bebygga området är att vatten- och avloppsfrågan löses på ett
tillfredsställande sätt. En utredning har upprättats som redovisar
förslag till utbyggnad av VA-systemet. Området omfattas ej av
detaljplan och är inte upptaget i Översiktsplan för Karlskrona
kommun, fördjupning beträffande skärgården, 1999. En förtätning
inom området bedöms innebära en naturlig komplettering av
bebyggelse. Föreslagen bebyggelse ligger delvis inom strandskyddat
område. Ärendet inleds med ett planprogram. Ett genomförande av
planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att låta program för del av Frändatorp 25:14 m.fl., Sturkö, bli
föremål för samråd,
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan
_____

Sign
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Akten

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum
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BYGG 2009.2852

§ 81
Förhandsbesked för lokaisering av ett enbostadshus samt
avstyckning från fastigheten Aspö 4:5 på fastigheten ASPÖ 4:5
Handlingar: Ansökan(2009.12.18), situationsplan(2009.19.14) yttrande
från E.ON (2010.02.15) Ansökan avser nylokalisering av ett
enbostadshus/fritidshus om ca 120m² i ett plan utan källare och utan
inredd vind. Den avsedda tomten är ca 1800m² och avgränsas i norr
med en befintlig stenmur, mot söder av enskild väg, mot öst och väst
befintlig bostadsbebyggelse. Anslutning kan ske till kommunalt vatten
och avlopp. Marken är idag bebyggd med två äldre
komplementbyggnader varav den ena tycks ha använts som gäststuga
och den andra för vedförvaring. Över tomten löper en
högspänningsluftledning. Tomten täcks av blandad vegetation. Mot
grannfastigheten i öster har röjning skett och området är förhållandevis
öppet. Högspänningsledningen innebär att tomtens byggbarhet
begränsas betydligt då en zon under och omkring ledningen (10 meter
bred i hela ledningsgens sträckning) måste vara fri från byggnadsdelar
och eller vegetation, flaggstänger etc. som kan komma i kontakt med
ledningen. Platsen ligger inom område där de generella reglerna i planoch 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 samt 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. Förslaget bedöms uppfylla kraven som ställs i 2
kap samt kraven i Miljöbalkens 3 kap och 4 kap 4§. Tomtens byggbara
del bedöms vara tillräcklig för en lämplig placering av ett
enbostadshus. Platsen bedöms inte inneha några särskilda naturvärden
eller andra allmänna intressen. Ett enbostadshus/fritidshus på den
föreslagna platsen bedöms vara en lämplig komplettering av befintlig
bebyggelse.
Sign
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Sökande
Akten
E.ON
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Blad
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Sammanträdesdatum
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1. att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett
enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor
2. att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
3. att anslutning sker till kommunalt vatten och avloppsnät
4. att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
5. att befintliga byggnader rivs innan nya byggnader uppförs
6. att nya byggnader, eller byggnadsdelar placeras minst 5 meter mätt
horisontellt från luftledningen och att skydds-zonen med 10 meters
bredd hålls fri från vegetation eller föremål som riskerar att komma i
kontakt med luftledningen.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.

Sign
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BYGG 2009.3968

§ 82
Bygglov nybyggnad Aspö 5:164
Utgår.
_____

Sign
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Sign
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Sökande
Akten

BYGG 2009.4037
§ 83
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus på
fastigheten ASPÖ 6:54
Handlingar: Ansökan (2009-11-17), 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
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 är bevuxen med relativt tät och delvis något snårig vegetation,
i huvudsak bestående av mindre träd samt en del buskar. Den ligger i
anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Utfart mot väg 705 går att anordna, och anslutning kan göras till det
kommunala VA-nätet. Tre enbostadshus på platsen får anses vara en
lämplig komplettering av den befintliga bebyggelsen. Berörda grannar
har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus
till den föreslagna platsen med villkor,
2. att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomterna, samt
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
3. att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
4. att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 705 ska
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för
detta beslut eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

Sign

Sign

Sign
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Sökande
Akten
Fastighetsägare Fermanstorp 1:34

BYGG 2009.3379

§ 84
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och
garage samt VA-anslutning på fastigheten FÄRMANSTORP 1:11
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus och en
komplementbyggnad med en sammanlagd byggnadsyta om 225m² på en
tomt om ca 1800m². Tomten ligger i anslutning till befintlig bebyggelse,
väg och kommunalt vatten och valoppsnät. Tomten avgränsas mot väster
av en befintlig stenmur. Huvudbyggnaden placeras 8 meter från
tomtgräns mot norr samt 20 meter från tomtgräns mot söder.
Komplementbyggnaden/garaget placeras 2 meter från grannfastighet mot
norr.
Platsen är öppen och har tidigare använts som beteshage för hästar.
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.
Vid bygglov skall dessutom prövas om de avsedda byggnaderna
uppfyller kraven i 3 kap 1,2,10-18§§ i PBL.
Detta innebär bl.a. att byggnaden skall ha en yttre färg och form som
är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaden som sådan och som ger
en god helhetsverkan, att tomten skall anordnas med avseende på
lämpliga friytor, tillgänglighet samt plats för parkering. Byggnaden
eller dess användning får inte orsaka fara eller betydande olägenhet för
omgivningen.
Bedömning:
Ett bostadshus bedöms vara en lämplig komplettering till den
befintliga bebyggelsen och platsen bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Lokaliseringen och byggnaderna som sådana bedöms uppfylla kraven
i 2 och 3 kap PBL samt miljöbalken kap 3 om skydd av riksintressen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
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Sign
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1. att beviljar bygglov varvid föreskrives:
2. att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
3. att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg skall föreligga före
byggstart, vilket skall ombesörjas av sökanden
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för
beslut om lov.
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Sökande
Akten

BYGG 2010.280

§ 85
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
HÅLAN 18:124
Handlingar: Ansökan (2010-01-22), 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
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 en lucka i befintlig bebyggelse, och har karaktären
av delvis privatiserad ängsmark. Den bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan
anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det
kommunala VA-nätet. Ett bostadshus på platsen får anses vara en
lämplig komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen med villkor
2. att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
3. att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
4. 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.
Sign
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Sökande
Akten

BYGG 2008.1131

§ 86
Överklagande till länsrätten av länsstyrelsens beslut ang
förhandbesked på fastigheten Kråkerum 6:18, komplettering
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked för
lokalisering av ett enbostadshus på platsen i beslut 2008-09-11 § 330.
Som villkor föreskrevs bl.a. avlopp skulle anordnas i form av
gemensam avloppsanläggning tillsammans med en
granne.Länsstyrelsen ändrade detta beslut 2010-01-15 såtillvida att
villkoret om gemensam avloppsanläggning tillsammans med en granne
upphävdes. Detta har överklagats till länsrätten som lämnat miljö- och
byggnadsnämnden anstånd med att komplettera överklagandet till 24
mars 20109. Miljö- och byggnadsnämnden vill, utöver vad som
tidigare anförts i ärendet, göra följande tillägg;
Vattenmyndigheten har i sitt åtgärdsprogram i punkterna 32-33-36 och
37 ( se bilaga) angett ett antal åtgärder som behöver vidtagas av
myndigheter och kommuner i Södra Östersjöns vattendistrikt, för att
miljökvalitetsnormerna skall uppnås. Det handlar då inte endast om
inrättande av skyddsområden eller att ta fram eller utveckla planer, utan
det handlar även om, att redan i dagsläget och baserad på nuvarande
kunskap, agera förebyggande vid prövning av avloppsansökningar.
Miljö- och byggnadsnämndens ställningstagande ligger därvidlag helt i
fas med vad som anges i punkterna 33 och 36 i åtgärdsprogrammet.
Tillsyn och tillståndsprövning måste, till skillnad mot vad länsstyrelsen
förordar, kunna gå hand i hand, så att man inom tveksamma områden
inte först ger nya avloppstillstånd och därefter idkar tillsyn på
närliggande avloppsanläggningar. Utöver miljövinsten, att äldre tveksamt
fungerande enskilda avlopp kan byggas om enl. senaste teknik, så skulle
man härigenom uppnå ett mera rationellt handläggningsförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden har således arbetat i enlighet med de
intentioner som varit styrande vid framtagningen av vattendirektivet.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar miljö- och byggnadsnämnden att
Länsrätten upphäver Länsstyrelsens beslut 2010-01-15, Dnr 403-5442-09
och med beaktande av vad som anges i Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram för södra Östersjön fastställer miljö- och
byggnadsnämndens beslut 11 september 2008 § 330.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att antaga samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.
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Sökande
Akten

BYGG 2010.270

§ 87
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning av vårdhem till
konferens/pensionat på fastigheten LÅNGASJÖ 1:17
Handlingar: Ansökan (2010-01-22), ritningar
Fastigheten Långasjö 1:17 har tidigare används som vårdhem
(Lundbyhemmet). Ansökan gäller att ändra användning. Anläggningen är
tänkt att användas för kurser, läger, konferenser, fester, vandrarhem o
dyl. Huvudbyggnaden (ca 670 kvm) utgörs av ca 15 sovrum med totalt ca
25 bäddar, allrum, matsal, konferensrum, kök och diverse personal- och
ekonomiutrymmen.
Bygglov för ändrad användning för i huvudsak samma ändamål har
tidigare beviljats av miljö- och byggnadsnämnden i beslut 2007-05-16 §
192. Detta bygglov omfattade även att en del av byggnaden gjordes om
till förskola, vilket inte är aktuellt nu.
På fastigheten finns två anlagda parkeringsplatser med 15 respektive 8
bilplatser. Om ytterligare parkeringar skulle behövas finns det stora ytor
inom fastigheten som lätt kan omvandlas till parkeringsplatser.
Huvudbyggnaden är idag ansluten till en avloppsanläggning med
tillstånd från 1981 med slamavskiljare och infiltration. Anläggningen bör
klara en belastning på åtminstone 20 personer.
Med hänvisning till anläggningens ålder är reningsförmågan i
infiltrationen sannolikt nedsatt och slamavskiljarna sannolikt inte
typgodkända. Detta innebär att sökanden inom två år, vilket torde vara
rimlig tid för att bedöma verksamhetens framtida omfattning, skall se
över avloppsanläggningen.
Berörda grannar på fastigheten Långasjö 1:6 har getts möjlighet att
yttra sig över ansökan. Inget yttrande har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att beviljar bygglov för ändrad användning.
_____

Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
Upplysningar:
- anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet
påbörjas och då det avslutats
- sökanden ska senast inom två år från beslutsdatum ha sett över och
åtgärdat avloppsanläggningens standard och kapacitet, vilket ska ske i
samråd med samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning
Sign
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BYGG 2008.1113

§ 88
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
SENOREN 10:15
Handlingar: Ansökan (2008-04-22), 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. Vid bedömningen gäller vad som sägs i 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. Platsen ligger vidare inom det kust- och
skärgårdsområde där fritidshus endast får tillkomma som
kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper, i enlighet med vad
som sägs i MB 4 kap 4 §. I översiktsplanen för skärgården ges under
rubriken ”boende/bebyggelse” den rekommendationen, att ny
bebyggelse på Senoren kan tillkomma som varsamma kompletteringar
av befintliga bybildningar. Den aktuella platsen är belägen långt från
närmaste bybildning. Marken utgörs av relativt öppen terräng med inslag
av täta enebuskage och viss trädvegetation. Den är en del av ett större
naturmarksområde med enstaka inslag av fritidsbebyggelse, och är
allemansrättsligt tillgänglig. Med tanke på detta och de ovan nämnda
restriktionerna får det anses vara av vikt att marken även i fortsättningen
lämnas obebyggd, och att allemansrätten fortsätter att råda. Marken
bedöms inte vara lämpad för bebyggelse med fritidshus. Sökanden har
getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. En skrivelse inkom
2010-02-01. Det som sägs i skrivelsen ändrar inte förvaltningens
bedömning. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-02-11 § 48 att
arbetsutskottet skulle företa syn på platsen.
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Yrkanden
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är negativt
förhandsbesked
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på positivt förhandsbesked.
Magnus Johansson (S), Per Björklund (SD) och Marcel Abedini (-) yrkar
på negativt förhandsbesked.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt CarlGöran Svenssons (M) yrkande eller enligt Magnus Johanssons (S), Per
Björklunds (SD) och Marcel Abedinis (-) yrkande och finner att miljöoch byggnadsnämnden beslutar enligt Magnus Johanssons (S), Per
Björklunds (SD) och Marcel Abedinis (-) yrkande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i
översiktsplanen för skärgården och vad som sägs i PBL 2 kap om att
markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade
och i MB 3 kap 6 § om skydd av riksintressen samt i MB 4 kap 4 § om
att fritidshus endast får tillkomma som kompletteringar av befintliga
bebyggelsegrupper.
_____

Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG 2006.847

§ 89
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
SÄBY 5:10
Handlingar: Ansökan (06-02-14), karta 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 bland annat med hänsyn till möjligheterna
att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL 3 kap ska
byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl. a. med hänsyn till
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. På platsen
gäller strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap 16 § Miljöbalken. Vattnet
som berörs av strandskyddet är en mindre våtmark som inte har något
intresse för allmänheten. Platsen utgörs av snårig och otillgänglig
naturmark med viss mindre trädvegetation. Den bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan
anordnas från befintlig väg, och miljöavdelningen har lämnat
tillståndsbevis för anordnande av enskilt avlopp. Ett enbostadshus på
platsen får anses vara en lämplig komplettering. Inga grannar har
bedömts vara berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen med villkor
2. att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
3. att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
4. 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.
Sign
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Sökande
Akten
Fastighetsägare Torhamn 1:6
Fastighetsägare Torhamn 1:7

BYGG 2009.4686

§ 90
Förhandsbesked för nybyggnad av växthus och trädgårdsanläggning
på fastigheten TORHAMN 1:13
Handlingar: Ansökan, verksamhetsbeskrivning samt situationsplan.
2009-12-22
Ansökan avser lokalisering av en mindre trädgårdsanläggning med
tillhörande växthus och ekonomibyggnad om ca 150m². Tomten omfattar
ca 4500m², ligger i direkt anslutning till väg och gränsar till fastigheter
bebyggda med enbostadshus. Marken som är öppen, bevuxen endast
med ett fåtal träd och mindre buskar är allemansrättsligt tillgänglig.
Tvärs fastigheten löper en VA- ledning kopplad till det kommunala
nätet. Den planerade verksamheten innebär rehabilitering i
trädgårdsmiljö för grupper om 8-10 personer under 4-5 dagar i veckan.
Dessutom kan försäljning komma att ske under en dag i veckan. Inom
anläggningen kommer förutom olika typer av odlingar och trädgårdsrum
parkeringsplatser anläggas, plank och staket uppföras. 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.
Lokaliseringen av den aktuella verksamheten bedöms vara av sådan
karaktär och omfattning att krav på detaljplan inte föreligger enligt vad
som står skrivet i PBL 5 kap 1 §. Platsen omfattas inte av några särskilda
naturvärden, riksintressen eller andra allmänna intressen. Lokaliseringen
bedöms inte medföra någon betydande olägenhet eller fara för
omgivningen. Lokaliseringen bedöms vara en lämplig komplettering
som bidrar positivt till funktionsblandning i enlighet med vad som sägs i
den, nu under revidering, kommunövergripande översiktsplanen.
Möjlighet att anordna lämpligt antal parkeringar inom fastigheten
bedöms som goda.
Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig över förslaget och har
framfört synpunkter på bl.a. placering av parkeringar samt utformning av
plank och staket.
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av verksamheten
samt växthus/ekonomibyggnad till den föreslagna platsen
2. att byggnadens och plankets utformning, storlek och placering på
tomten, p-platsernas antal och placering samt utvändigt färg- och
materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen.
3. att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
4. att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen
_____
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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Utformning och placering av byggnad, plank, staket och parkeringar
kommer att fastställas i bygglov. Berörda grannar kommer då att få
möjlighet att ta del av bygglovhandlingarna och yttra sig i sakfrågan
innan beslut fattas.
Anslutning kan ske till kommunalt vatten och avlopp.
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BYGG 2009.4287

§ 91
Bygglov bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad
av enbostadshus på fastigheten ÖLJERSJÖ 23:2
Handlingar: Ansökan (2009-11-30), ritningar, nybyggnadskarta
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2008-10-09
§ 376 att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus på platsen. På byggnadsplatsen gäller
strandskyddsförordnande för Kroksjön, enligt miljöbalken (MB) 7
kap. 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. Som tomt bör den nuvarande ängsytan få
tas i anspråk. Inom den yta där strandskyddsdispens lämnas finns
också den nya avloppsanläggningen med tillhörande infiltrationsbädd
placerad. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan. Ingen skrivelse har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att beviljar bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens
från strandskyddsbestämmelserna, varvid endast den yta får tas i
anspråk för bostadsändamål, som markerats med rött på den till
ärendet hörande situationsplanen
_____
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.
Upplysningar:
- utsättning ska ske av person med kompetens enligt
mätningskungörelsen
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid
byggsamrådet
Forts.
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Sökande
Akten
Vägverket
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
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- godkänt förslag till anordnande av avloppsanläggning ska föreligga
före byggstart
- tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot mot befintlig väg ska
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
- anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet
påbörjas och då det avslutats
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för
beslut om lov.

Sign

41

Sammanträdesprotokoll

Forts § 91
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§ 92
Övriga frågor
Fråga ställdes angående för hög tilläggsavgift avseende ärende i
Kammarrätten i Jönköping ang svarbygge i Lövenäs. Leif Larsson
meddelade att det var Länsrätten iBlekinge som satt avgiften.
Leif Larsson gav information angående fastigheten Mastkranen
Magnus Johansson (S) ställde fråga vad som hänt med ärende ang båthus
på Aspö. Leif Larsson lämnade information i ärendet.
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§ 114 Informationer
§ 115 Budgetuppföljning februari 2010
§ 116 Beslut om internbudget för 2010 med plan 2011-2012
§ 117 Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
§ 118 Beslut fattande av miljö- och byggnadsnämndens ordförande
§ 119 Beslut fattade av tjänstemän.
§ 120 Meddelanden
§ 121 Upphävande av tomtindelning Balder 27
§ 122 Fastighetsreglering Hasslö 9:14 och Hasslö 9:176
§ 123 Detaljplan Kättilsmåla 1:64 m fl
§ 124 Detaljplan Västra Nättraby 10:3
§ 125 Ändring detaljplan Smörblomman 2 (Kungsmarken)
§ 126 Upphävande detaljplan för väg Köpinge- Lösen /Bengstavägen beslut om behovsbedömning
§ 127 Bygglov Allatorp 4:34
§ 128 Förhandsbesked 9 enbostadshus fastigheten Aspö 4:120 skifte 4
§ 129 Förhandsbesked 3 enbostadshus Lösen 1:38
§ 130 Bygglov Hasslö 10:14
§ 131 Förhandsbesked Aspö 4:336
§ 132 Förhandsbesked Lyckeby 3:7 Utgår
§ 133 Bygglov fastigheten Torhamns-Långören 1:9 Utgår
§ 134 Bygglov Östra Rödeby 1:123
§ 135 Bygglov inhägnad uteservering Sheldon 29 Utgår
§ 136 Bygglov inhägnad uteservering Sheldon 1 Utgår
§ 137 Övriga frågor
§ 138 Ändrat sammanträdesdatum
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 8 april 2010
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden
Torsdagen den 8 april 2010, kl.08.30—kl 10.35

Carl-Göran Svensson (M)
Marcel Abedini (-)
Magnus Johansson /S)

Ledamöter

Eva Öhman (S)
Katarina Möller (S)
Michael Ryge (S)
Morgan Mattsson (S)
Anna Ottosson (M)
Margareta Rodin (FP)
Magnus Larsson (C)
Jan Spjuth (KD)

Tjänstgörande ersättare
Lotta Holgersson (S)
Janne Johansson (SD) Var ej närvarande beslutsmötet §§ 114-134
Gert Olsson (S) § 126
Närvarande ersättare
Gert Olsson (S)
Gert Bengtsson (S)
Veikko Pirkalainen (S)
Christer Wilborg (S)
Henik Larsen (M)
Eva Röder (FP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Plan- bygglovschef Ola Swärdh
Nämndsekreterare Håkan Aronsson
Planarkitekt Anna Olausson
Planarkitekt Anna Steinwandt

Utses att justera

Marcel Abedini (-)

Justeringens plats och tid

2010-04-15 kl 0715 Kommunhuset Ruthensparre.
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Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
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………………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

………………………………………
Carl-Göran Svensson

Justeringsledamot

………………………………………
Marcel Abedini

Tillkännagivandet av justeringen av har den 15 april 2010 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar:

Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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Sekreterare
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Inga informationer gavs.
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§ 114
Informationer
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

DIA 2010.1624

§ 115
Budgetuppföljning februari 2010
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna
lämna budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per
februari månads utgång. Rapporterna har överlämnats till
kommunledningsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler
att miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (totalt) beräknas utvisa
negativ avvikelse om -0,6 mkr jämfört med budget år 2010
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per 2010-02-28 med helårsprognos
enligt bilagda handlingar.
_____
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§ 116
Beslut om internbudget för 2010 med plan 2011-2012
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget
för år 2010 enligt bifogade handlingar. Omställningsprogrammet
förväntas, enligt direktiv i februari 2009, under 2010 generera en
besparing om 600 tkr jämfört med 2008. Det finns inga förutsättningar
att verkställa omställningsprogrammet inom
samhällsbyggnadsförvaltningens organisation eftersom få anställda
uppfyller villkoren och ingen önskar ta del av programmet. Absoluta
merparten av förvaltningens kostnader och intäkter är relaterade till
personalresurser. Alternativa möjligheter till åtgärder i den omfattning
som erfordras finns inte. Därför prognostiseras en negativ
budgetavvikelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna upprättad internbudget för år 2010
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden
att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att miljöoch byggnadsnämndens anslagsram utökas med 600.000 kronor år
2010 och planen för anslagsram år 2011 utökas med ytterligare
150.000 kronor med anledning av att åtgärder enligt
omställningsprogrammet inte är genomförbara.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
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§ 117
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
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§ 118
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens ordförande
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 119
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
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§ 120
MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter)
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2010-04-08
1. Justitieombudsmannen, beslut 2010-02-24, Anmälan mot miljö- och
byggnadsnämnden i Karlskrona kommun ang handläggningen av ett ärende
om bygglov m m.
2. Justitieombudsmannen, beslut 2010-02-26, Anmälan till JO.
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-02-17. Överklagande miljö- och
byggnadsnämnden beslut förhandsbesked Aspö 1:37
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-03-02. Ang fastighetsreglering
Hasslö 9:14 och 9:176
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-02-23. Överklagande miljö- och
byggnadsnämnden delegationsbeslut trafikbuller från E 22 mellan
Lyckebyån och rondellen vid Lösens kyrka.
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-03-08, Ang lst prövning av
kommunens beslut om strandskyddsdispens Torhamn-Långören 1:35.
7. Kammarrätten, beslut 2010-03-02, Fråga om prövningstillstånd bygglov
Senoren 9:11
8. Kammarrätten, beslut 2010-03-05, Fråga om prövningstillstånd.
9. Kammarrätten, dom 2010-03-03, tilläggsavgift enl PBL fastigheten
Grönadal 16:24.
10. Växjö tingsrätt miljödomstolen, dom 2010-03-01, dispens från kommunal
sophämtning.
11. Växjö tingsrätt miljödomstolen, 2010-02-19, ansökan om utdömande av
vite nu fråga om avvisning.
12. Vägverket, beslut 2010-03-02. Fastställande av arbetsplan för ombyggnad
av väg 28 Karlskrona- Emmaboda, delen av Bubbetorp- Rödeby, till en
mötesseparerad landsväg m m.
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Lantmäteriet
Akten

BYGG 2010.705

§ 121
BALDER 27 – Upphävande av tomtindelning
Handlingar: Ansökan (2010-02-23), kartor
En ansökan om fastighetsreglering innebärande att en mindre del av
fastigheten Karlskrona 4:3 överföres till Balder 27 har inkommit till
lantmäterimyndigheten. Förslaget innebär ett fullföljande av
detaljplanens intentioner.
Åtgärden strider mot gällande tomtindelning, men stämmer med gällande
detaljplan. Fastighetsägaren har yrkat att den gällande tomtindelningen
upphävs.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd tillstyrkt att gällande
tomtindelning upphävs.
Förslag till upphävande har upprättats av lantmäterimyndigheten, och
handlagts genom enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 § plan- och
bygglagen.
Samtliga berörda fastighetsägare har skriftligen godkänt förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta förslaget till upphävande av tomtindelning för Balder 27.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Lantmäteriet
Akten

DIA 2009.3610

§ 122
Fastighetsreglering berörande fastigheterna HASSLÖ 9:14 och
9:176, undantag från strandskyddet
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av garage på platsen har lämnats
av miljö- och byggnadsnämnden i beslut 2009-03-12 § 73. Bygglov för
nybyggnad av garage beviljades på delegation 2009-09-29 § 1225.
Garaget blir placerat i anslutning till befintligt bostadshus, men på en
annan fastighet.
I bygglovbeslutet påpekades att före byggstart måste en
fastighetsreglering göras, så att garaget blir beläget på samma fastighet
som bostadshuset.
Under handläggningen av förrättningsärendet har lantmäterimyndigheten uppmärksammat att marken som ska regleras till viss del är
belägen inom område med strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap
13, 14 och 16 §§, och ansöker därför om dispens från
strandskyddsförordnandet för att kunna fullfölja förrättningen.
I beslut 2009-11-12 § 285 lämnade miljö- och byggnadsnämnden dispens
från strandskyddsbestämmelserna. Motiveringen var att platsen är
avskild från stranden dels av en bebyggd bostadsfastighet och dels av en
större, avskiljande väg. Detta får anses utgöra särskilda skäl att medge
undantag från strandskyddsbestämmelserna.
Länsstyrelsen beslutade 2009-12-07 att enligt 19 kap 3b § MB pröva
detta beslut. I beslut 2010-03-02 upphävde länsstyrelsen sitt eget beslut,
då man konstaterat att man inte hade någon formell grund att enligt detta
lagrum i MB pröva miljö- och byggnadsnämndens beslut.
Nämndens beslut var nämligen att betrakta som ett beslut enligt 3 kap 2 §
fastighetslagen (FBL).
Däremot konstaterar länsstyrelsen att miljö- och byggnadsnämnden vid
beslutstillfället 2009-11-12 inte hade behörighet att fatta beslut om
undantag från strandskyddsbestämmelserna eftersom de berörda
fastigheterna vid detta tillfälle omfattades av landskapsbildsskydd. Detta
skydd har emellertid nu upphävts av länsstyrelsen, varför nämnden
numera är behörig att pröva strandskyddsfrågan. Länsstyrelsen
överlämnar därför ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för att
nämnden återigen ska pröva frågan om strandskyddsdispens, nu enligt
bestämmelserna i 3 kap 2 § FBL.
Enligt 3 kap 2 § FBL ska fastighetsbildning ske så, att syftet med bl.a.
naturvårdsföreskrifter inte motverkas. Om det finns särskilda skäl får
undantag medges från sådana föreskrifter. Frågor om sådana undantag
prövas efter ändringen av strandskyddslagstiftningen och länsstyrelsens
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upphävande av landskapsbildsskyddet för det aktuella området av
kommunal myndighet, d.v.s. miljö- och byggnadsnämnden.
Platsen är avskild från stranden dels av en bebyggd bostadsfastighet och
dels av en större, avskiljande väg. Detta får anses utgöra särskilda skäl att
medge undantag från strandskyddsbestämmelserna
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med 3 kap 2 § fastighetsbildningslagen ge undantag från
strandskydds- bestämmelserna. Den yta som ingår i fastighetsregleringen
får tas i anspråk för bostadsändamål.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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PLAN 2005.3884

§ 123
Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 m fl
Planen syftar till att pröva möjligheten för ny villabebyggelse på del av
fastigheten Kättilsmåla 1:64 samt att planlägga den befintliga
förskolan i området. Förslaget innebär 19 friliggande villor på stora
tomter mellan 1100-1900 kvm vardera.
Detaljplanen för del av Kättilsmåla 1:64 m fl har varit utställd för
granskning under tiden 26 juni—7 augusti 2009. kungörelse om
utställningen har anslagits på kommunens anslagstavla och införts i
lokalpressen fredagen den 26 juni 2009. Utställningshandlingar har
funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun, stadsbiblioteket, Lyckeby
bibliotek samt Karlskrona Kommuns webbplats:
www.karlskrona.se/detaljplaner.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta detaljplan för Kättilsmåla 1:64 m fl
att ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan
att dagvatten ska omhändertas lokalt genom dagvattendammar.
_____
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Akten
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PLAN 2005.3884

§ 124
Detaljplan för del av Västra Nättraby 10:3
Detaljplan för del av Västra Nättraby 10:3 har varit utsänt på samråd.
Under samrådstiden, 27 november 2009—8 januari 2010 har
samrådshandlingarna funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun,
stadsbiblioteket, Nättraby bibliotek samt Karlskrona Kommuns webbplats. Samrådet har annonserats i lokalpressen. Ärendet har drivits med
enkelt planförfarande.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra tillskapandet av en tomt för
upprättande av en ny förskola. Förslaget prövar även möjligheten till
särskilt boende. Området omfattas inte av någon detaljplan men
gränsar till befintliga planer i väster, öster och norr medger
bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta detaljplan för del av Västra Nättraby 10:3 upprättad i mars
2010-04-13
att anta ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan
_____
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Akten
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PLAN 2009.1890

§ 125
Ändring av detaljplan för Smörblomman 2 (Kungsmarken)
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-11-12 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ändring av detaljplan för
Smörblomman 2. Området är beläget i de centrala delarna av
bostadsområdet Kungsmarken. Marken utgörs idag av flerbostadshus i
sex våningar. AB Karlskronahem står som sökande i ärendet och är
också ägare till fastigheten. AB Karlskronahem har för avsikt att
omvandla två trappuppgångar med sammanlagt 48 lägenheter till
kontor. Området omfattas idag av detaljplanen S 279 Kungsmarken
från 1963. Gällande detaljplan anger användning B, bostadsändamål,
flerfamiljshus. Planändringens syfte är att utöka tillåtet
användningssätt till att förutom bostäder även omfatta kontor inom
fastigheten Smörblomman 2. Planarbetet inleds med enkelt
planförfarande. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra
betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta ändringen av detaljplanen för Smörblomman 2, Kungsmarken,
bli föremål för samråd.
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Akten
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§ 126
Upphävande av detaljplan för väg Köpinge – Lösen
(Bengstavägen) beslut om behovsbedömning
Karlskrona kommuns fullmäktige har meddelat planuppdrag för ett
upphävande av rubricerad detaljplan. Ärendet är prioriterat av miljöoch byggnadsnämnden. För att kunna beskriva konsekvenserna av ett
genomförande av alla planuppdrag tas en behovsbedömning fram och
kommuniceras med Länsstyrelsen i syfte att avgöra om ärendet kan
bedömas medföra betydande miljöpåverkan. I det aktuella fallet har en
trafikutredning bilagts behovsbedömningen. Den bilagda
trafikutredningen, och därmed även behovsbedömningen, visar att ett
genom förande av uppdraget kan väntas få påtagliga negativa
konsekvenser. Negativ påverkan på riksintresset för hamn befaras.
Med anledning av de risker för negativ påverkan som befaras i den till
planen hörande trafikutredning anser förvaltningen att beslutet att
översända behovsbedömningen till länsstyrelsen för ställningstagande
vara av principiell karaktär, och därför inte längre falla inom ramen för
tjänstemans mandat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att översända behovsbedömningen med tillhörande trafikutredning till
Länsstyrelsen för ställningstagande om ärendets eventuella
miljöpåverkan.
_____
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Länsstyrelsen
Akten
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Sökande
Akten

BYGG 2010.99

§ 127
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och
carport/förråd på fastigheten ALLATORP 4:37
Handlingar: Ansökan (2010-01-13), situationsplan, ritningar
Ansökan gäller nybyggnad av ytterligare ett enbostadshus på en fastighet
som redan är bebyggd med ett enbostadshus.
Byggnaden saknar helt en enhetligt genomtänkt arkitektonisk
utformning. Detta gäller såväl helhetsgrepp som fönstersättning,
proportionering och detaljutformning. Den starkt förenklade
redovisningen förstärker intrycket av att förslaget inte på något sätt är så
genomtänkt att det går att ha som utgångspunkt för en vidare
bearbetning.
Den föreslagna byggnaden bedöms strida mot vad som sägs i plan- och
bygglagen (PBL) 3 kap 1 § om att byggnader ska utformas på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden, samt att de ska ha en yttre
form som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaden som sådan och
som ger en god helhetsverkan.
Sökanden rekommenderas att anlita sakkunnig byggkonsult för att ta
fram nytt förslag.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut, och
har 2010-03-30 inkommit med reviderade ritningar.
Även det reviderade förslaget bedöms strida mot vad som sägs i planoch bygglagen (PBL) 3 kap 1 § om krav på byggnaders utformning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslår ansökan med hänvisning till att förslaget strider mot vad som
sägs i plan- och bygglagens 3 kapitel 1 §.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
Magnus Johansson (S) anmäler jäv och deltar varken i beredning eller
beslut i ärendet.
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Sökande
Flötavägens Samhällighetsförening
Fastighetsägare Aspö 4:320
Fastighetsägare Aspö 5:283
Fastighetsägare Aspö 42:1
Fastighetsägare Aspöp 4:164
Fastighetsägare Aspö 4:163
Fastighetsägare Aspö 4:223
Fastighetsägare Aspö 43:1

BYGG 2008.2667

§ 128
Förhandsbesked för nybyggnad av nio enbostadshus på fastigheten
ASPÖ 4:120 skifte 4
Handlingar: Ansökan (2008-10-08), karta
Den ursprungliga ansökan omfattar skiftena 3, 4, 6 och 7 på fastigheten
Aspö 4:120. I detta ärende behandlas 9 föreslagna avstyckningar på
skifte 4 längs Flötavägen/Flodins väg. Den del av ansökan som omfattar
skiftena 3, 6 och 7 behandlas i ett särskilt ärende.
Planavdelningen har gjort en förstudie i form av en planutredning.
Denna har utgjort underlag vid bedömningen av ansökan. I
planutredningen görs en närmare analys av förutsättningarna på platsen.
Kraven på vägstandard vid en exploatering har särskilt studerats i samråd
med Tekniska förvaltningen.
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
och så att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
Den nu aktuella delen av fastigheten utgörs av ett långsmalt skifte som
sträcker sig från Hornuddavägen längs Flötavägen som övergår i Flodins
väg. Skiftet slutar ca 70 m från stranden, där det gränsar till en bebyggd
tomt. Marken utgörs i väster av relativt slyig och snårig skogsvegetation,
och övergår i öster till allt mer stenig natur med enar och berghällar.
Marken bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. På ömse sidor av skiftet finns befintlig bebyggelse.
Denna är av skiftande karaktär, men genomgående relativt lågmäld.
Bebyggelse högre än 1 våning bedöms inte vara lämplig. Eventuella
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andra hustyper får prövas från fall till fall i samband med
bygglovärendena.
Infart kan anordnas via befintlig väg, vars standard dock måste
förbättras. Vägen ska ges en bredd på 5 meter och förses med
beläggning. Den nuvarande gemensamhetsanläggningen måste därvid
utökas. Vägutbyggnaden ska ske i direkt samråd med vägsamfälligheten.
Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Bedömningen som görs i planutredningen är, att ingen
detaljplaneläggning krävs. Den föreslagna exploateringen står i
överensstämmelse med den varierade tomtstrukturen i området, och får
anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan, och sju
skrivelser har inkommit. Bland annat framförs synpunkter på antalet
avstyckningar, husens karaktär och storlek samt vägstandarden.
Flötavägens Samhällighetsförening har inkommit med ett särskilt
yttrande, där preciserade krav på vägutbyggnaden ställs.
Sökanden har därefter inkommit med en skrivelse med kommentarer till
de inkomna synpunkterna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av nio enbostadshus
till den föreslagna platsen med villkor
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samband med
bygglovprövningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att innan byggnationen på de nya styckningslotterna får påbörjas, skall
vägen vara utbyggd till 5 m bredd med belagd köryta, varvid det som
sägs i yttrandet från Flötavägens Samfällighetsförening ska beaktas
_____

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
Fastighetsägare Lösen 1:40
Fastighetsägare Lösen 1:31
Fastighetsägare Lösen 1:34
Fastighetsägare Lösen 1:36

BYGG 2009.2567

§ 129
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
LÖSEN 1:38
Handlingar: Ansökan (2009.08.26), situationsplan (2010.03.05),
orienteringskarta.
Ansökan avser nylokalisering av tre enbostadshus om ca 140m² på
tomter om varierande storlek från 1400m² till 2000m². Byggnaderna kan
uppföras i ett plan med sadeltak eller pulpettak och med eller utan inredd
källare och vind samt i souterräng . De nya tomterna ansluter till den
samlade bebyggelsen i bybildningen kring Lösen kyrka. Tomterna nås
från Östra häradsvägen i norr som idag är farbar fram till de två västra
tomterna, den östra tomterna nås från en planerad utbyggnad av den
historiska vägen. Marken utgörs av odlingsmark och är del av en större
sammanhängande åkerareal. Tomterna ligger lågt i förhållande till den
befintliga vägen och sluttar mot söder med höjdskillnader upp till 8
meter inom en tomt. Bebyggelsen kring Lösen kyrka karaktäriseras av
heterogen småhusbebyggelse.Tomterna är stora och byggnaderna små i
förhållande till dagens bostadsbyggnation. Inom området varierar
tomtstorleken från ca 7000 m² till ca 750m², där den största fastigheten
använder endast en del av ytan som anlagd trädgård och den minsta är en
del av en gårdsbildning i ett äldre brukningscentra. Den genomsnittliga
tomtstorleken, borträknat den största och minsta, är ca 2000m². Platsen
ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
(PBL) gäller. I PBL 2 kap sägs bl.a. att markområden ska användas för
de ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bl. a. att
det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den
bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt annan
samhällsservice. Enligt PBL 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt
som är lämpligt bl. a. med hänsyn till landskapsbilden och natur- och
kulturvärdena på platsen. Platsen bedöms inte vara av sådan karaktär att
den måste bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Inte heller
omfattas den av några riksintressen. Anslutning kan ske till kommunalt
vatten och avlopp. Bebyggelsen på de nya tomterna kommer att
exponeras väl söderifrån och utgöra gränsen mellan kyrkbyns
bebyggelse och odlingslandskapet. Ett enbostadshus är byggt direkt
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söder om Östra häradsvägen och de nya tomterna ansluter till detta. Tre
nya enbostadshus bedöms som en lämplig komplettering. Berörda
grannar har haft möjlighet att yttra sig över förslaget. Ett yttrande har
inkommit där berörd granne utrycker oro för att den befintliga vägen inte
håller för ökad belastning. Det har även framkommit av yttrandet att
servitut för befintlig infiltrationsanläggning belastar tomten som föreslås
i anslutning till fastighet Lösen 1:40. Vägverket har hörts i ärendet
främst med avseende på närheten till väg E-22.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar positivt förhandsbesked till lokalisering av tre enbostadshus
på den föreslagna platsen under förutsättning,
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen.
att tomten längst mot öster bebyggs med suterränghus och att marken
anordnas på sådant sätt att den följer befintlig topografi samt att övriga
två tomter bebyggs med förhöjd sockel mot söder enligt principen i
bifogad illustration.
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____

Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

BYGG 2009.2567

§ 130
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av maskinhall på
fastigheten HASSLÖ 10:14
Handlingar: Ansökan,(2010.02.08)
Ansökan avser uppförande av en maskinhall om 63m². Byggnaden skall
uppföras i anslutning till ett enbostadshus men på en separat och idag
obebyggd fastighet. Marken är idag helt ianspråktagen som tomtmark.
Fastigheten nås från befintlig väg och anslutning kan ske till kommunalt
vatten och avlopp. Byggnaden placeras 1 meter från fastighetsgräns mot
granne och 14 meter från fastighetsgräns mot gata. 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. Byggnader skall ha en yttre
form och färg som är estetiskt tilltalande och som ger en god
helhetsverkan. Marken är helt ianspråktagen och bedöms inte inneha
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Lokaliseringen bedöms uppfylla kraven i 2kap PBL och byggnaden
bedöms uppfylla kraven i 3 kap PBL. Verksamheten bedöms inte få
någon påtaglig inverkan på omgivningen och inte heller någon
betydande olägenhet för grannar.
Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig över förslaget men inga
yttranden har inkommit till förvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att beviljar bygglov för lokalisering av verksamheten och byggnaden för
densamma.
_____

Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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- beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov
- utsättning ska ske av person med kompetens enligt
mätningskungörelsen
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- anmälan ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet
påbörjas och då det avslutats

Sign

24

Sammanträdesprotokoll

Upplysningar:
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Sökande
Akten

BYGG 2010.452

§ 131
Förlängning av beviljat förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten ASPÖ 4:336
Handlingar: Ansökan (2010-02-08), karta
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut
2003-11-12 § 337 (Dnr 1438/03). Detta beslut förnyades 2006-03-08 §
101 (Dnr 4275/05) samt 2008-05-08 § 169 (Dnr 631/08).
Ansökan stämmer överens med de tidigare fattade besluten, och de
förutsättningar som låg till grund för dessa har inte förändrats.
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 verksamhetsområdet för kommunalt VA. Enligt
översiktsplanen för Aspö kan kompletteringsbebyggelse tillåtas.
Platsen har inga särskilda naturvärden, och bedöms inte vara av intresse
för allmänheten. Den ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, och
tillfart kan ske via befintlig väg. Förslaget får anses vara en naturlig
komplettering som saknar motsättningar med andra intressen, och
platsen får bedömas vara lämplig att bebygga med ett enbostadshus
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.
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BYGG 2009.1546

§ 132
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighetten
Lyckeby 3:7
Utgår.
_____
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Sökande
Akten

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-04-08

Miljö- och byggnadsnämnden

BYGG 2009.1177

§ 133
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Torhamns-Långören 1:9
Utgår.
_____
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Sökande
Akten
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Sökande
Akten

BYGG 2010.100

§ 134
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
ÖSTRA RÖDEBY 1:123
Handlingar: Ansökan (2010-01-12), karta
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs at 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 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
kulturvärden på platsen och att de inte medför betydande olägenheter för
omgivningen. Platsen utgörs av skog och ligger i närheten av befintlig
bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen. Infart kan ordnas från befintlig väg och
anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. Ett enbostadshus på
platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att 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 ska 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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Utgår.
_____
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§ 135
Inhägnad av uteservering samt markis Sheldon 29
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Utgår.
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§ 136
Inhägnad uteservering Sheldon 1
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Mahnus Johansson (S) ställde fråga angående om Karlskronahem är
delaktiga i framtagande av detaljplanen i Vedebylund. Ola Swärdh
meddelade att så är fallet.
Marcel Abedini (-) önskade en form av studieresa där nämnden kunde
titta på resultatet av de detaljplanen nämnde varit med att ta fram.
Michael Ryge (S) hade en förfrågning om det väntas in många ärende
angående uteserveringar. Hans Juhlin meddelade att det är främst
tekniska förvaltningen som är ansvarig för uteserveringarna.
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§ 137
Övriga frågor
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§ 138
Nytt datum för miljö- och byggnadsnämndens sammanträde
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att flytta nämndsammanträdet den 10 juni 2010 kl 0830 till den 14 juni
2010 kl 0830.
_____
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§ 149 Informationer
§ 150 Yttrande översyn av riksintressen trafikslagens anläggningar
§ 151 Medborgarförslag. Parkering under torget m m
§ 152 Medborgarförslag Sandhamns hamn
§ 153 Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
§ 154 Beslut fattande av miljö- och byggnadsnämndens ordförande
§ 155 Beslut fattade av tjänstemän.
§ 156 Meddelanden
§ 157 Överklagande ang Länsstyrelsens beslut om avslag för upphävande av strandskyddet för Torstäva 13:25
§ 158 Detaljplan Spårvägen 9
§ 159 Detaljplan Vedebylund 1:1
§ 160 Detaljplan Karlskrona 6:24 (Stadsträdgården)
§ 161 Ändring detaljplan Stuart 4
§ 162 Detaljplan för del av Målaren 10
§ 163 Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4
§ 164 Förhandsbesked 2 st bodar Aspö 5:68 och 5:64
§ 165 Förhandsbesked Frändatorp 25:59
§ 166 Förhandsbesked Färmanstorp 2:5
§ 167 Förhandsbesked Gunnetorp 4:4
§ 168 Förhandsbesked Hasslö 2:26
§ 169 Strandskyddsdispens Hasslö 5:253
§ 170 Bygglov telestation ostadgad mast 36 m samt teknikbodar Karlskrona 6:1
§ 171 Bygglov Persmåla 1:6
§ 172 Förhandsbesked Senoren 32:1 Utgår.
§ 173 Förhandsbesked Senoren 33:4
§ 174 Förhandsbesked Skällenäs 27:3
§ 175 Förhandsbesked Svanhalla 5:39
§ 176 Förhandsbesked Svanhalla 23:7
§ 177 Bygglov Tockatorp 15:6
§ 178 Förhandsbesked Torstäva 9:43
§ 180 Övriga frågor
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 maj 2010
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Miljö- och byggnadsnämnden
Plats och tid

Hotell Scandic.
Onsdagen den 12 maj 2010, kl.08.30—kl 11.14

Carl-Göran Svensson (M)
Marcel Abedini (-)
Magnus Johansson (S)

Ledamöter

Eva Öhman (S)
Katarina Möller (S)
Michael Ryge (S)
Morgan Mattsson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Anna Ottosson (M)
Margareta Rodin (FP)
Magnus Larsson (C)
Jan Spjuth (KD)
Per Björklund (SD)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare
Lotta Holgersson (S)
Gert Olsson (S)
Gert Bengtsson (S)
Veikko Pirkalainen (S)
Henik Larsen (M)
Peter Glimvall (M)
Eva Röder (FP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Plan- bygglovschef Ola Swärdh
Nämndsekreterare Håkan Aronsson
Planarkitekt Kerstin Johansson
Planarkitekt Sandra Högberg
Planarkitekt Anna Steinwandt

Utses att justera

Magnus Larsson (C)

Justeringens plats och tid

2010-05-19 kl 1100 kommunhuset Ruthensparre.
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Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
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………………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

………………………………………
Carl-Göran Svensson

Justeringsledamot

………………………………………
Magnus Larsson

Tillkännagivandet av justeringen av har den 19 maj 2010 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar:

Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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Sekreterare
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Ola Swärdh informerar om arbetet med detaljplanen Kölen 10.
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§ 149
Informationer
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Vägverket
Akten

DIA 2010.1749

§ 150
Yttrande över översyn av riksintressen för trafikslagens
anläggningar
Länsstyrelsen har på uppdrag av Trafikverken skickat ut en remiss
angående översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått förslaget på remiss där svar
önskas senast den 3 maj 2010. Remissen omfattar förändringar i
utpekade av riksintressen för trafikslagens anläggningar och förändrade
kriterier för utpekande av riksintressen för trafikslagens anläggningar.
De förändringar som berör Karlskrona kommun är att farleden
Utklippan- Kalmarsund samt farleden Utklippan- Gdansk tillkommit
som farleder av riksintresse och att väderradarn i Rödeby utgör ett
riksintresse för totalförsvaret. Karlskrona kommun har inga synpunkter
på ovanstående förändringar av riksintressen. Kommunen anser dock att
Sandhamn även borde utgöra ett riksintresse för hamn med hänvisning
till den hamnutredning som Karlskrona kommun tagit fram. Sandhamns
hamn har och förväntas få en mer framträdande roll. Vad gäller
tillhörande kartmaterial så bör riksintresset för trafik, planerad
utbyggnadssträcka av E22 mellan Lösen- Jämjö, uppdateras enligt
beslutad vägkorridor alternativ 1-2. Kartmaterialet bör även uppdateras
vad gäller riksintresset Karlskrona hamn som är markerat över delar av
Trossö, Saltö, Aspö och Tjurkö. Karlskrona kommun berörs i övrigt av
riksintressen för totalförsvaret med följande landområden: Bollö-Tjurkö,
Öppenskär, Ryssjön, Rosenholm, Torhamn, Karlskrona örlogshamn och
Karlskrona inre skärgård. Vidare berörs kommunen även av sju övningsoch skjutområden över hav som även utgör riksintressen för
totalförsvaret. Dessa områden ligger omkring Torhamn och Sturkö.
Karlskrona kommun har inga synpunkter på dessa riksintresseområden.
Utöver undertecknande har även Tore Almlöf,
kommunledningsförvaltningen, och Magnus Jacobsson, tekniska
förvaltningen, deltagit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.
____
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Kommunfullmäktige
Akten

§ 151
Parkering under torget m m medborgarförslag
I ett medborgarförslag föreslås att det skall anläggas parkering under
stortorget och utveckla stråket för fotgängare mellan Trossö och
Vämöparken.
Anläggande av parkering under Stortorget har undersökts tidigare. Det
har visat sig svårt att realisera då bergrummet inte håller lämpliga mått
för att anlägga parkering, samt at det är svårt och kostsamt att hålla
tillräcklig god luftkvalitet samt svårigheter att hantera fuktproblem.
Även trygghetsfrågorna är svåra att hantera med en sådan lösning.
Kommunen arbetar i stället aktivt med att hantera parkeringssituationen
på Trossö på andra sätt. Under våren 2010 har tekniska förvaltningen
arbetat fram en parkeringstategi som anses vara en del av underlagt vid
arbetet med den fortsatta utvecklingen av de offentliga miljöerna på
Trossö. I samband med översiktsplan 2030 har stråket mellan Trossö och
Wämöparken särskilts uppmärksammats. Ambitionerna är att den delen
av staden ska bli avsevärt mycket mer fotgängarvänlig. Bland annat
föreslås en förbättrad kajpromenad längsmed österleden, vilket avese
förverkligas i samband med Pottholmsprojektet. Oljehamnen avses
omvandlas till en ny stadsdel med fokus på rekreation och vattenkontakt.
Bryggareberget och dess kulturmiljöer avses framhävas ytterligare.
Motionärens ambitioner om en mer fotgängarvänlig del av staden
bedöms härmed tillgodoses om än med något andra medel än de
föreslagna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till svar på
medborgarförslag
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

§ 152
Medborgarförslag Sandhamns hamn
Sandhamns intresseförening föreslår i ett medborgarförslag 2008-08-20

Att ”hamnområdet som nu är klassat som industrimark bör helt eller
åtminstone delvis frisläpps för annan användning”
Den företagsetablering med vinterförvaring av fritidsbåtar inomhus som
var aktuell vid tiden för medborgarförslagets författande, är inte längre
aktuell i Sandhamn. I samband med att fiskenäringens förutsättningar
och framtid diskuterats, bl a i anslutning till arbetet med översiktsplan
2030 har Sandhamns potential som fiskehamn uppmärksammats.
Tekniska förvaltningen har som underlag till översiktsplanen under
våren 2010 färdigställts en hamnutredning som visar att Sandhamn kan
vara ett intressant alternativ för omlokalisering för fiskenäringen från
Saltö i samband med en framtida exploatering på Saltö. Detta avspeglas i
översiktsplanens föreslagna markanvändning. Kommunen har sedan
2008 vidareutvecklat sin syn på Sandhamn och betraktar den nu som en
viktig hamn för fisket, med särskild tyngdpunkt på lokalt kustnära fiske.
Då nu gällande plan för hamnen ger goda förutsättningar för en sådan
utveckling bedöms det inte lämpligt att idag ändra detaljplanen. Detta
hindra dock inte att även annan icke störningskänslig verksamhet som
kan få synergieffekter med en aktiv fiskehamn kan tillåtas etablera sig i
hamnen eller dess närområde under förutsättning att det inte försvårar en
utveckling av fiskenäringen. En sådan etablering har redan givits
tillstånd inom en mindre del av hamnområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till svar på
medborgarförslag
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
_____
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§ 153
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
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§ 154
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens ordförande

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
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§ 155
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

11

Sammanträdesprotokoll

§ 156MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter)
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2010-05-12
1.

Kommunfullmäktige, beslut 2010-03-25, Revidering av bilaga1 och 2 samt en ny bilaga till
miljöbalkstaxan.

2.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-03-16, Upphävande strandskydd Torstäva 13:25.

3.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-03-23. Dispens strandskyddsbestämmelserna
anläggning träbrygga fastigheterna Grönadal 14:1 och Skillinge 14:1

4.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-03-24. Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om klassning och årlig tillsynsavgift enl MB
Staffansbygd 1:70

5.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-03-23. Överklagande miljö- och
byggnadsnämnden delegationsbeslut Bygglov komplementbyggnad/garage Ö. Rödeby
2:241.

6.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-03-22, Överklagande miljö- och
byggnadsnämndens AU beslut om bygglov fastigheten Furen 2

7.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-03-22, Överklagande miljö- och
byggnadsnämndens AU beslut om tillbyggnad enbostadshus V.Nättraby 6:45

8.

Länsstyrelsen i Blekinge län, meddelande 2010-03-25, Ang vedeldning Hässlegården 1:13

9.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-03-25, Tillstånd enl förordningen om kemiska
produkter och biokemiska organismer.

10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-03-30, dispens från
biotopsskyddsbestämmelserna för åtgärder i stenmur på fastigheten Kättilsmåla 1:64
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-03-24, ansökan om strandskyddsdispens
uppförande bostadshus, garage och brygga samt anmälan om vattenverksamhet för brygga
på fastigheten Grönadal 15:30.
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-03-26, samråd enl 8:10 PBL avseende rivning av
byggnader på fastigheten Utlängan 1:27
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-04-13, Överklagande miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 10 dec 2009 om förslag till detaljplan för kv Kölen
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-04-15, dispens strandskyddsbestämmelserna
samt anmälan om vattenverksamhet fastigheten Aspö 5:271.
15. Förvaltningsrätten i Växjö 2010-04-21, dom, bygglov vindkraft enl PBL.
16. Förvaltningsrätten i Växjö 2010-04-19, dom, bygglov tillbyggnad enbostadshus fastigheten
Tjurkö 1:70.
17. Kammarrätten, beslut 2010-03-15, Fråga om prövningstillstånd
18. Svea hovrätt, miljööverdomstolen, beslut 2010-04-16, fråga om prövningstillstånd.
19. Skrivelse från enskild, 2010-03-23, Ang nybyggnad av sjöbod fastigheten Tjurkö 6:7.
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§ 157
Överklagande ang Länsstyrelsens beslut om avslag för upphävande
av strandskyddet för fastigheten Torstäva 13:25
Miljö- och byggnadsnämnden har i samband med utställning av
detaljplanen Torstäva 13:25, Torsnäs, ansökt om upphävande av
strandskydd för del av fastigheten. Syftet med detaljplanen är pröva
möjligheten för ny bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig
bebyggelse enligt den fördjupade översiktsplanen för
Trummenäsområdet. Den sydöstra delen av planområdet berörs av
strandskydd då området gränsar till Torsnäsviken. Strandskyddet inom
planområdet är utvidgat till 200-300 meter genom beslut från 1969.
Inom planområdet finns idag dock 16 friliggande varav 14 av dessa
ligger helt eller delvis inom område som omfattas av strandskyddet.
Kommunens ansökan om upphävandet av strandskyddet gällde befintliga
och föreslagna fastigheter samt för föreslagen teknisk anläggning,
pumpstation, inom planområdet. Länsstyrelsen har i beslut från 2010-0316 beviljat upphävande av strandskydd för befintliga hus samt den
tekniska anläggningen, pumpstation inom planområdet. I övrigt avslog
länsstyrelsen kommunens ansökan. Länsstyrelsens beslut om avslag för
samtliga nya tomter inom område med strandskydd innebär att 10 av de
29 föreslagna tomter skulle utgå ur förslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har omprövat utställningsförslaget och
gör bedömning att den mest värdefulla naturen inom område med
strandskydd är området närmast vattnet som i utställningen föreslogs
bebyggas med fem tomter. Med anledning av detta föreslås dessa fem
tomter att utgå. Miljö- och byggnadsnämnden föreslås överklaga del av
länsstyrelsens beslut till regeringen med en reducering av planförslaget.
Den tidigare föreslagna bebyggelsen inom ett område med värdefull
natur utgår och avståndet mellan strand och bebyggelse ökar därmed.
Pumpstationen, som länsstyrelsen har upphävt strandskyddet för föreslås
utgå och istället föreslås en mindre grusparkering med plats för sex bilar
tillkomma. Parkeringen bedöms dock vare sig hindra allmänhetens
tillträde till stranden eller påverka växt- och djurlivet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att överklaga del av länsstyrelsens beslut vad gäller upphävande av
strandskyddet för del av fastigheten Torstäva 13:25.
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Akten
Sökande

PLAN 2008.1910

§ 158
Detaljplan för Spårvägen 9 m fl (Gräsvik)
Planförslagets syfte är att ge möjlighet till bostadsbebyggelse, alternativt
kontor, handel och skolverksamhet. Planförslaget medger byggrätt i tre
och fyra våningar samt parkering i källare. Målsättningen är att uppnå en
attraktiv miljö för boende, kontor, skolverksamhet och
handelsverksamhet.
Detaljplanen har varit föremål för samråd. Under samrådstiden 2
oktober—30 oktober 2009 har handlingar funnits tillgängliga på
Karlskrona Kommun, Stadsbiblioteket samt på Karlskrona Kommuns
webbplats. Samrådet har även annonseras i ortstidningarna den 2 oktober
2009.
Detaljplanen har kompletterats med följande bestämmelser:
Ytan för handel har begränsats enligt följande:BH1SK bostäder, högst
300 kvm handel i bottenvåningen, skola/högskola och kontor. Inom
användningsområdet BH1SK skall bygglov villkoras med att
markföroreningar avhjälps senast i samband med exploateringen.
Parkeringsplats skall avskärmas mot avgränsade bostadsfastigheter. I de
fall bostäder inryms i byggnaden skall terassbjälklaget vara avsedd för
utevistelse. Balkonger får inte skjuta ut över mark som är punktprickad
eller ringprickad. Även möjligheten att anordna balkonger mot söder
inom byggrätten har begränsats. Detaljplanen har ändrats så att området
med beteckning BH1SK III har minskats så att gränsen ligger 7,5 meter
från fastigheten Spårvägen 1
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplan för Spårvägen 9 m fl, daterad april 2010 ställs ut för
allmän granskning samt
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan
_____
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§ 159
Detaljplan för Vedebylund 1:1 m fl
Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl har varit utställd för
granskning från den 29 januari 2010 till den 26 februari 2010.
kungörelse om utställningen har anslagits på kommunens anslagstavla
och införts i lokalpress fredagen den 29 januari 2010. detaljplanens syfte
är pröva möjligheten att uppföra ny bostadsbebyggelse i tre till sju
våningar genom komplettering och omvandling av befintlig stadsdel. Ett
särskilt boende för äldre, senior- och trygghetsboende samt service för
äldre boende för äldre boende i stadsdelen avses inrymmas i
nybyggnaderna. Planen medger även användning för kontor, handel och
vård. Lyckebyvägen, som har avlastas genom tillkomsten av Järavägen,
skiftar karaktär från trafikled till stadsgata. Korsningen med riksvägen
byggs om till cirkulationsplats. Trafikstörda lägen på båda sidor
Lyckebyvägen kan tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Planen anpassas
tillbefintlig bostadsbebyggelse inom Vedeby lunds gård och
skyddsbestämmelser införs för byggnaderna och gårdsmiljön som helhet.
En ny tomt för verksamhet tillskapas mot Stationsvägen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplan för del av Vedebylund 1:1 upprättad i december
2009 och reviderad i april 2010, samt att överlämna den till
kommunfullmäktige för antagande.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Vedebylund 1:1, upprättad i december 2009
och reviderad i april 2010-05-18
att godkänna ställningstagande om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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Akten

PLAN 2008.104

§ 160
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24 (Stadsträdgården)
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24 har varit föremål för samråd under
tiden den 26 februari 2010—den 26 mars 2010. Handlingarna funnits
tillgängliga på Karlskrona Kommun och på Stadsbiblioteket samt på
kommunens webbplats.
Planområdet är beläget i Vedeby 5,5 km norr om Karlskrona centrum
och gränsar till E22 och i öster Österleden. I söder gränsar området till
Lyckebyvägen och i väster till Gullbernavägen. Enligt gällande
översiktsplan för Karlskrona Kommun från 2002 är aktuellt planområde
utpekat som utvecklingsområde för verksamhetsområde/kontor.
Planområdet omfattar kommunens stadsträdgård och är beläget söder om
E22:an och i anslutning till Vedebykrysset. Fastigheten ägs av
Karlskrona Kommun. Planförslaget har upprättas i syfte att inom
området möjliggöra etablering av handel och kontor i enlighet med
översiktsplanen. Två större etableringar är aktuella. Inom området finns
sandödlor som är fridlyst enligt artskyddförordningen, vilket innebär att
det inte är tillåtet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden
eller viloplatser. Planförslaget innebär att en del av ytan där sandödlan
idag lever försvinner i och med den föreslagna byggnationen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplan för del av Karlskrona 6:24 ställs ut för allmän granskning
att kungöra ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Akten

PLAN 2009.4044

§ 161
Ändring av detaljplan för Stuart 4
Ändring av detaljplan för Stuart 4 har varit föremål för samråd den 19
mars 2010—23 april 2010. Handlingar har funnits tillgängliga på
Karlskrona Kommun och Stadsbiblioteket samt på kommunens
webbplats.
Ändringen av detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till att utöka
planbestämmelserna till att förutom kontor även tillåta bostäder.
Ändringen innebär att planbestämmelserna avseende användning av
kvartersmark utökas till att även innefatta bostäder.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta ändring av detaljplan för del av kvarteret Stuart på Trossö
(Stuart 4) daterad den 22 februari 2010 samt,
att godkänna ställningstagandet om att ändringen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
_____
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Akten

PLAn 2009.3931

§ 162
Detaljplan för del av Målaren 10
Detaljplan för del av Målaren 10 har varit föremål för samråd. Under
samrådstiden, 26 februari 2010—26 mars 2010 har handlingarna funnits
tillgängliga på Karlskrona Kommun, Stadsbiblioteket samt kommunens
webbplats. Ärendet har drivits med enkelt förfarande.
Detaljplanens syfte är att ändra befintligt bestämmelse, centrumändamål,
till bostadsändamål för befintlig pastorbostad i anslutning till
Mariedalskyrkan. Kyrkans har inte längre behov av den pastorbostad
som finns i anslutning till kyrkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan
för del av Målaren 10, Mariedal daterad 26 april 2010.
att kungöra ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan
_____
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Sökande
Akten

PLAN 2010.1140

§ 163
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Bastasjö)
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med en ansökan om
planändring i Bastasjö med anledning av att Montessori vill utöka
befintlig verksamhet med en språkskola i närområdet. Enligt gällande
detaljplan nr 650 laga kraft 2006-04-26 är området nordost om befintlig
förskola naturmark. Ansökan om ny detaljplan innebär att naturmarken
tas i anspråk som kvartersmark för att uppfylla verksamhetens behov av
utökning. Barn- och ungdomsförvaltningen är positiva till förlaget enligt
bilaga 1 till ansökan. Fastigheten är sedan tidigare ansluten till det
kommunala va-nätet och anslutningsvägar är sedan tidigare anlagda.
Fastigheten ägs av Karlskrona Kommun.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för del av fastigheten Spandelstorp 5:4.
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Akten

BYGG 2010.374

§ 164
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av 2 st bodar på fastigheten
ASPÖ 5:68 och 5:64
Handlingar: Ansökan 2010-05-03
Tidsbegränsat bygglov för bodarna har tidigare beviljats ett flertal
gånger, senast 2009-06-16, då tidsbegränsat bygglov för två år från
beslutsdatum lämnades. Denna ansökan gäller tidsbegränsat bygglov i
fem år.
Fastigheterna ligger inom detaljplanelagt område, där strandskyddet är
upphävt. Enligt detaljplanen utgör marken allmän plats torg, där bland
annat kiosk får uppföras. Enligt planbeskrivningen är syftet att möjlighet
ska finnas att uppföra kiosk, servering, vänthall etc. i byggnader
anpassade till platsen.
Vid ett kommande genomförande av detaljplanen, med en medveten
helhetsutformning av torgbildningen i enlighet med planens syfte, kan
bodarna med sin enkla och tillfälliga karaktär inte anses ha en placering
och utformning som uppfyller kraven enligt 3 kap 1 § plan- och
bygglagen (PBL). Det bedöms därför inte vara lämpligt att bevilja
tidsbegränsat bygglov för så lång period som fem år.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att beviljar tidsbegränsat bygglov med varaktighet i två år från
beslutsdatum.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

BYGG 2009.1388

§ 165
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
FRÄNDATORP 25:59
Handlingar: Ansökan 2009-05-18
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska
användas till 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. Det 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
tillfart, 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.
För platsen gäller riksintresse för kustzonen, miljöbalken kap 4 § 1,
vilket innebär att exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får
komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt
skadar områdets natur- och kulturvärden.
Enligt miljöbalken kap 3 § 4 är jordbruksmark av nationell betydelse och
får endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen. Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus i ett
plan.
Platsen för bostadshuset består av jordbruksmark och i dess direkta
närhet finns en högspänningsledning. Byggnadens placering saknar helt
stöd i landskapet och har inte heller någon anknytning till befintlig
bebyggelse. Platsen begränsas av stenmurar i öst och väst, vilket ger en
olämplig tomtstorlek för ett hus av dagens standard. Det finns ett servitut
för utfartsväg över Frändatorp 26:20 som tillkom år 1984 i samband med
en fastighetsreglering för jordbruksändamål.
Den föreslagna byggnationen bedöms inte vara en naturlig komplettering
av befintlig bebyggelse. Ett enbostadshus på den föreslagna platsen blir
ett onaturligt inslag i det öppna landskapet. Tillfarten bedöms som
olämplig då den passerar över en villatomt och i en smal passage mellan
en stenmur och ett bostadshus. Med hänsyn till detta får den föreslagna
lokaliseringen anses olämplig.
forts
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till vad som sägs i plan- och
bygglagen (PBL) kap 2 om att markområden ska användas för de
ändamål för vilka de är mest lämpade samt vad som sägs i PBL kap 3
om lämplighet med hänsyn till landskapsbilden.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sign
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Sökande
Akten

BYGG 2009.3414

§ 166
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten FÄRMANSTORP 2:5
Handlingar: Ansökan,2009.10.13
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. 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 avser lokalisering av ett enbostadshus
i ett plan . Byggnaden placeras enligt förslaget mitt ute på ett större,
öppet fält, som närmast har karaktären av strandäng/betesmark. Dess
placering saknar helt stöd i landskapet och har inte heller någon som
helst anknytning till befintlig bebyggelse. Någon naturlig vägförbindelse
till platsen finns inte heller, utan tillfarten föreslås gå över en villatomt
mellan två närliggande bostadshus.
Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig
komplettering av befintlig bebyggelse. Ett enbostadshus på den
föreslagna platsen skulle komma att bli ett onaturligt inslag i det öppna
landskapet. Med hänsyn till detta får den föreslagna lokaliseringen anses
vara olämplig. Sökande har givits möjlighet att yttra sig över förslaget
tiden löper ut 2010.04.26. Yttrande har inkommit samt ett reviderat
förslag där tillfarten till tomten flyttats och istället går mitt över
ängsmarken via ett nytt brott i en befintlig stenmur. Revideringen
föranleder ingen annan bedömning från förvaltningens sida. Sökanden
har fått upplysning om att en placering av en normalstor villatomt i
direkt anslutning till befintliga tomter skulle kunna bedömas annorlunda.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till vad som sägs i plan- och
bygglagens (PBL) kap 2 om att markområden ska användas för de
ändamål för vilka de är mest lämpade samt vad som sägs i PBL kap 3
om lämplighet med hänsyn till landskapsbilden.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-05-12
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Sökande
Akten

BYGG 2009.3649

§ 167
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
GUNNETORP 4:4
Handlingar: Ansökan (2009-10-29), 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 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
kulturvärden på platsen och att de inte medför betydande olägenheter för
omgivningen. Platsen utgörs av en mindre hagmark som omgärdas av
ekskog. I anslutning till den föreslagna tomtgränsen i öster går en
stenmur och där finns även två äldre husgrunder. I direkt anslutning till
den föreslagna platsen i norr finns en större förrådsbyggnad. Platsen
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen. Infart kan ordnas från befintlig väg. Vatten- och
avloppförsörjning sker genom egen anläggning. Ett enbostadshus på
platsen får anses vara en lämplig komplettering på en plats som tyder på
att den tidigare varit bebyggd. Berörda grannar har getts möjlighet att
yttra sig över ansökan till och med 2010-05-03.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen med följande villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval ska bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
Forts

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden
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Forts § 167

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.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden
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Akten

BYGG 2009.3846

§ 168
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt
fabrik/snickeri för tillverkning av utemöbler på fastigheten
HASSLÖ 2:26
Handlingar: Ansökan (2009-11-10), 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 eller anläggningar lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet bland annat med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och
avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är
lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och natur- och
kulturvärdena på platsen, och så att de eller deras avsedda användning
inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Ansökan gäller
nybyggnad av fabrik för tillverkning av utemöbler samt i anslutning till
denna ett enbostadshus. Platsen utgörs av slyig och snårig småskog, som
är helt igenvuxen och otillgänglig. Den får anses sakna naturvärden samt
andra allmänna intressen. Trafikfrågan föreslås bli löst genom en ny
utfart mot allmänna vägen 703. Denna måste godkännas av Vägverket.
Anslutning ska göras till kommunalt VA-nät. Platsen bedöms vara
lämplig för det sökta ändamålet. Berörda grannar har getts möjlighet att
yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har inkommit.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus och
snickerifabrik 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 från Vägverket att anordna ny utfart mot väg 703 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.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden
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Sökande
Akten
Vägverket
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Lantmäterimyndigheten

BYGG 2010.1115

§ 169
Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten
HASSLÖ 5:253
Handlingar: Ansökan (2010-03-10), karta
Bygglov för nybyggnad av garage beviljades 2010-01-18 § 53
delegation.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7
kap 13, 14 och 15 §§. Miljö- och byggnadsnämnden hade vid denna
tidpunkt inte rätt att bevilja strandskyddsdispens på platsen, varför
sökanden hänvisades till länsstyrelsen för detta beslut.
Länsstyrelsen har därefter fattat sådant beslut som innebär att
dispensgivningen övergått till miljö- och byggnadsnämnden, varför detta
ärende översänts till miljö- och byggnadsnämnden för beslut.
Fastigheten är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål,
vilket innebär att marken saknar betydelse för strandskyddets syften.
Detta är enligt 7 kap 18 c § punkt 1 MB ett särskilt skäl att ge dispens
från strandskyddet.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Den avstyckade fastigheten får tas i
anspråk som tomt.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden
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Sökande
Akten

BYGG 2009.1361

§ 170
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av telestation ostagad
mast 36 m samt teknikbodar på fastigheten KARLSKRONA 6:1
Handlingar: Ansökan (2009-05-14), situationsplan, ritningar
Beskrivning: Fastigheten är belägen inom ett område där endast planoch bygglagens generella regler gäller. Masten, som har en höjd av 36
m, avses uppföras i ett skogsområde öster om Rosenholm på fastigheten
Karlskrona 6:1, ca 60 m norr om E22. Masten bedöms inte medföra
någon olämplig inverkan på landskapsbilden eller i övrigt någon
betydande olägenhet för omgivningen. Kungörelse om ansökan har varit
införd i lokalpressen 2010-04-09, 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 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.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-05-12

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

28

Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

BYGG 2010.1313

§ 171
Rivningsanmälan samt Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten PERSMÅLA 1:6
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar (2010.03.23)
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus som ersättning för ett
befintligt som rivs. Den nya byggnaden är i ett plan och har en
bygggnadsyta om 173m². Fastigheten är en mindre jordbruksfastighet
och tomten är helt ianspråktagen för bostadsändamål. Tillstånd att
anordna enskilt avlopp finns och befintlig tillfart används.
Fastigheten ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller.
Enligt 8 kap 12 § skall bygglov beviljas för åtgärder inom områden som
inte omfattas av detaljplan om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap samt
uppfyller kraven som ställs i 3 kap 1,2 och 10-18 kap, inte skall föregås
av detaljplan enligt bestämmelserna i 5 kap 1 § eller strider mot
områdesbestämmelser. Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig
över förslaget. Då tomten redan är ianspråktagen för ändamålet bedöms
kraven 2 vara uppfyllda och kravet på detaljplan enligt 5 kap §1 är inte
aktuellt.
Byggnaden bedöms uppfylla kraven på lämplig placering och
utformning som ställs i 3 kap 1,2 , Tomtplatsen bedöms uppfylla kraven
som ställs i 15 och 16 §§.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att beviljar bygglov enligt ansökan
Upplysningar:
- skall anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden innan arbetet
påbörjas samt när det avslutats.
- utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen.
- beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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BYGG 2009.3783

§ 172
Förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus på fastigheten
Senoren 32:1
Utgår.
_____

Sign

Blad
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Sign
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BYGG 2009.1352

§ 173
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
SENOREN 33:4
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att företa syn med sitt arbetsutskott.
_____
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Sign

Sign
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Sökande
Akten

BYGG 2009.2457

§ 174
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
SKÄLLENÄS 27:3
Handlingar: Ansökan 2009-08-20, 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, med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 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
kulturvärden på platsen och att de inte medför betydande olägenheter för
omgivningen. I den norra delen av fastigheten finns ekar som utgör
naturminne enligt miljöbalken 7 kap 10 §. Det innebär att träden och dess
rotsystem inte får skadas. Platsen omfattas även av riksintresse för
friluftsliv. Den föreslagna platsen för byggnation utgörs av en klippt
gräsyta och söder därom finns ett mindre fritidshus. Platsen ligger i
anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms inte vara av allmänt
intresse. Infart kan ordnas från befintlig väg. Kommunalt vatten- och
avlopp är planerat för fastigheten och en preliminär dragning finns
framtagen. 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 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 ska 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.
Sign

Sign

Sign
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Sökande
Akten

BYGG 2009.3324

§ 175
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
SVANHALLA 5:39
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2009.10.07)
Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus i ett plan om ca 150m²
samt ett garage om ca 50m² på en tomt om ca 2000m².
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 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. Vid bedömningen gäller också vad som
sägs i miljöbalken (MB) kapitel 4. Enligt MB 4 kap 4 § ligger platsen
inom det kust- och skärgårdsområde där fritidshus endast får
tillkomma som kompletteringar inom befintliga bebyggelsegrupper.
Fastigheten ligger inom ett förtätat område och den aktuella tomten
ligger mitt i bebyggelsegruppen som en väl avgränsad sk. lucktomt.
Platsen är bevuxen med blandskog med inslag av bla. ek och en. Tomten
gränsar i öster till öppen odlings- eller betesmark och i väster till
befintlig väg. Norr och söder om tomten finns ianspråktagna tomter med
bostadshus. Platsen beskrivs som ekologiskt känsligt naturområde.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
rekreationsvärden som gör den viktig att bevara tillgänglig för
allmänheten. Fler enskilda avlopp kan dock på såväl kort som lång sikt
riskera den ekologiskt känsliga miljön. Tomtens storlek och placering
gör den lämplig för kompletterande bebyggelse under förutsättning att
antalet enskilda avlopp inte ökar. Enligt den av Karlskrona kommuns
miljö- och byggnadsnämnd antagna policyn (2006-12-13 § 435) kan
kompletterande bebyggelse tillkomma endast under förutsättning att en
samordnad avloppsanläggning anordnas.

forts
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Forts § 175

Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
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 gemensam avloppsanläggning anordnas i enlighet med miljö-och
byggnadsnämndens policy (2006-12-13 § 435) 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 2009.2731

§ 176
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
SVANHALLA 23:7
Handlingar: Ansökan (2009.09.04), flygfoto, förslag på
avloppsanläggning (2009.09.04)
Ansökan avser lokalisering av ett 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
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. Vid bedömningen gäller också
vad som sägs i miljöbalken (MB) kapitel 4. Enligt MB 4 kap 4 § ligger
platsen inom det kust- och skärgårdsområde där fritidshus endast får
tillkomma som kompletteringar inom befintliga bebyggelsegrupper.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7
kap. Den föreslagna platsen utgörs av orörd naturmark, en glest
bevuxen skogsdunge med tall och en. Platsen är allemansrättsligt
tillgänglig och innehar såväl rekreationsvärden som
landskapsbildsmässiga värden. Den tilltänkta byggnationen kan inte
ses som en komplettering inom en befintlig bebyggelsegrupp.
Förslaget bedöms inte uppfylla kraven i MB 3 och 4 kap eller i 2 kap
PBL. Anordnande av enskilt avlopp bedöms inte lämpligt med
avseende på markens beskaffenhet. Ytterligare enskilda avlopp
riskerar att på såväl kort som lång sikt att äventyra det ekologiskt
känsliga naturområdet. En ökad privatisering inom strandskyddat
område begränsar allmänhetens tillträde till området och riskerar att
minskar områdets rekreationsvärde.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar negativt förhandsbesked till lokalisering av ett fritidshus på
den föreslagna platsen med hänvisning att förslaget strider mot 2 kap i
plan- och bygglagen.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

BYGG 2009.3606

§ 177
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten TOCKATORP 15:6
Handlingar: Ansökan (2009-11-18), 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 med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är
av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna
trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och
kulturvärdena på platsen.
Platsen utgör en del av en öppen betesmark, och ligger i direkt
anslutning till ett befintligt bostadshus på samma fastighet. Den bedöms
inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas från befintlig väg och anslutning kan göras till
kommunalt VA-nät.
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Den föreslagna byggnaden har en utformning som bedöms uppfylla
kraven i 3 kap 1 § PBL. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att beviljar bygglov.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Forts § 177

Upplysningar:
- senast i samband med byggsamrådet ska måttsatt nybyggnadskarta
inlämnas som lägger fast byggnadens läge och visar vilken yta som är
avsedd att tas i anspråk som tomtplats
- anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet
påbörjas och då det avslutats
- utsättning ska ske av person med kompetens enligt
mätningskungörelsen
- anslutning ska göras till kommunalt VA
- tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
- bygglovet upphör att gälla om byggnationen inte påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år
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Sökande
Akten
Fastighetsägare Torstäva 9:43
Fastighetsägare Torstäva 9:42 och 9:48
Torsnäs intresseförening
Torsnäs vägar samfällighetsförening
Fastighetsägare Torstäva 6:6
Fastighetsägare Torstäva 6:8

BYGG 2009.4449

§ 178
Förhandsbesked för nybyggnad av 6 enbostadshus på fastigheten
TORSTÄVA 9:43
Handlingar: Ansökan (2009-12-09), karta
De föreslagna nya tomterna ligger i anslutning till sammanhållen
bebyggelse på den sydvästra delen av Torsnäs. Kommunalt vatten och
avlopp är under utbyggnad i området. I den fördjupade översiktsplanen
för Trummenäsområdet är platsen utpekad som möjligt
förtätningsområde för ca 5-7 nya bostäder.
Planavdelningen har gjort en förstudie i form av en planutredning. Denna
har utgjort underlag vid bedömningen av ansökan. I planutredningen görs
en närmare analys av förutsättningarna på platsen. Vägstandarden vid en
exploatering har särskilt studerats, såväl vad gäller nyttjande av
Torsnäsvägen för tillfart som utförande av nya vägar inom området och
utbyggnad av gång- och cykelväg längs Torsnäsvägen. Detta har skett i
samråd med Tekniska förvaltningen.
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
och så att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen. Den
aktuella delen av fastigheten utgörs av ett större öppet gräsfält klassat
som åkermark. Landskapet är flackt och sluttar svagt åt sydväst, och ute
på fältet finns en större träddunge som bevaras. Marken bedöms inte
inrymma några sådana naturvärden eller andra allmänna intressen som
gör att den är betydelsefull ur allemansrättslig synpunkt. Området
gränsar i öster till befintlig bebyggelse. Denna är av skiftande karaktär,
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men genomgående relativt lågmäld, och består till stor del av trähus i ett
plan. Enligt den fördjupade översiktsplanen ska ny bebyggelse ha samma
karaktär som anslutande befintlig bebyggelse vad gäller hustyp,
tomtstorlek och placering. Bebyggelse högre än 1 våning bedöms inte
vara lämplig på de aktuella tomterna. Tillfart kan ske via den befintliga
Torsnäsvägen. Nya vägar inom området bör hålla en standard på 6.5 m
belagd köryta, och vändplan ska anläggas vid exploateringen. Gång- och
cykelväg ska utföras från Friggas väg vid det nya exploateringsområdet
på Torstäva 13:25 fram till infarten till nybyggnadsområdet på Torstäva
9:43. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. Bedömningen
som görs i planutredningen är, att ingen detaljplaneläggning krävs. Den
föreslagna exploateringen är utpekad i den fördjupade översiktsplanen
för Trummenäsområdet, och överensstämmer med tomtstrukturen i
området. Förslaget får anses vara en lämplig komplettering av befintlig
bebyggelse. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över
ansökan, och sju skrivelser har inkommit. Bland annat framförs
synpunkter på antalet avstyckningar, husens karaktär och storlek. Vidare
framförs vikten av att utblickar över landskapet bevaras. Vissa av
grannarna anser att exploateringen bör prövas genom
detaljplaneläggning. I två av skrivelserna påpekas att en äldre soptipp
finns i området, vilket i den ena skrivelsen preciseras till tomt 2 och 3.
De eventuella markföroreningarna måste undersökas innan bygglov kan
beviljas. Sökanden har inkommit med en skrivelse med kommentarer till
de inkomna synpunkterna.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar positivt förhandsbesked för
lokalisering av sex enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor
att byggnaderna ska vara i en våning, och övrig utformning, storlek och
placering på tomten, samt utvändigt färg- och materialval skall
bestämmas i samband med bygglovprövningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att innan byggnationen på de nya styckningslotterna får påbörjas, skall
gång- och cykelvägen vara utbyggd från Friggas väg vid det nya
exploateringsområdet på Torstäva 13:25 fram till infarten till
nybyggnadsområdet på Torstäva 9:43.
att innan bygglov kan beviljas ska markprover på tomt 2 och 3 tas och
godkännas, på sådant sätt som anvisas av samhällsbyggnadsförvaltningen
att befintliga p-platser för allmänheten ska bevaras och bör utökas
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 179
Övriga frågor
Michael Ryge (S) meddelade att det gjorts hoppbackar för moped och
cyklar inne i naturreservaten Ekebacken. Han ställde frågan vilken
myndighet som har tillsynen över reservatet. Anders Klar meddelade att
det är miljö- och byggnadsnämnden.
Vidare ställde Michael Ryge (S) frågan om hur det går med arbetet med
återvinningsstationerna på Trossö.
Magnus Larsson (C) uppmanade nämnden att inkomma med förslag till
2010 års miljöpris. Vidare ställdes Magnus Larsson frågan om huruvida
det finns en sammanställning på ansökningar avseende bygglov för
vindkraftverk.
_____
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Ruthensparre
Måndagen den 14 juni 2010, kl.08.30—kl 11.17

Carl-Göran Svensson (M)
Marcel Abedini (-)
Magnus Johansson (S) Jäv § 201 och § 225

Ledamöter

Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S)
Morgan Mattsson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Anna Ottosson (M)
Margareta Rodin (FP)
Magnus Larsson (C) Närvarande under föredragningarna ej beslut
Jan Spjuth (KD)

Tjänstgörande ersättare
Lotta Holgersson (S)
Gert Olsson (S) § 201 och § 225
Henrik Larsen (M) Under besluten
Närvarande ersättare
Gert Olsson (S)
Gert Bengtsson (S)
Veikko Pirkalainen (S)
Henik Larsen (M)
Eva Röder (FP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Plan- bygglovschef Ola Swärdh
Nämndsekreterare Håkan Aronsson
Planarkitekt Kerstin Johansson
Planarkitekt Morgan Mattsson
Planarkitekt Helene Persson
Miljöchef Anders Klar

Utses att justera

Eva Öhman (S)

Justeringens plats och tid

2010-06-17 kl 0845 kommunhuset Ruthensparre.
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Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
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………………………………………
Håkan Aronsson

Ordförande

………………………………………
Carl-Göran Svensson

Justeringsledamot

………………………………………
Eva Öhman

Tillkännagivandet av justeringen av har den 17 juni 2010 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar:

Håkan Aronsson
Nämndsekreterare
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Personalnyckeltal över samhällsbyggnadsförvaltningen presenteras.
Mercedes Assarsson redogör för projektet ”Fastighetsägarnas
egenkontroll”.
_____
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§ 198
Informationer
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PLAN 2010.2098

§ 199
Yttrande angående del av översiktsplan för Torsås kommun och
tematiskt tillägg till översiktsplan avseende vindkraft
Torsås kommun har skickat ut en remiss angående del av översiktsplan
och tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan avseende vindkraft
och kustnära bebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått
förslaget på remiss där svar önskas senast den 12 juni 2010. Torsås
kommuns översiktsplan har reviderats i avsnittet och kustnära
bebyggelse samt i vissa ställningstaganden och till viss del i innehåll
om vindkraft och strandskydd. De sidor som väsentligen ändrats i sitt
innehåll ställs därför ut igen. Torsås kommun har även tagit fram en
vindkraftsstrategi i syfte att undersöka vilka områden i Torsås
kommun som lämpar sig bäst för etablering av vindkraft.
Vindkraftsstrategin utgör ett tillägg till kommunens översiktsplan och
ställs ut i sin helhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat
synpunkter på hela Torsås kommuns översiktsplan våren 2008.
Karlskrona kommun framförde då synpunkter rörande
mellankommunala frågor. Då det tematiska tillägget för kustnära
bebyggelse inte behandlar dessa frågor har Karlskrona kommun inget
ytterligare att tillföra. Vindkraftsstrategin för Torsås kommun är
framtagen tillsammans med Karlskrona kommun med hjälp av
konsultföretaget WSP. Det gemensamma dokumentet är dock
redovisat i två delar för respektive kommun. Då Karlskrona kommun
och Torsås kommun har arbetat tillsammans i framtagandet av
vindkraftsstrategin så har Karlskrona kommun inget ytterligare att
erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att antaga samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget.
_____
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Torsås Kommun
Akten
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PLAN 2010.2098

§ 200
Yttrande angående vindkraftsplan, tematiskt tillägg för
Borgholms kommun och Mörbylånga kommun
Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har skickat ut en
remiss angående vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan för
Borgholms kommun och Mörbylånga kommun. Vindkraftsplanens
syfte är att påvisa lämpliga områden för vindkraftsetablering men även
områden som bör lämnas helt fria från etableringar. Då alla föreslagna
områden är landbaserade bedöms Karlskrona kommun inte påverkas
nämnvärt varav Karlskrona kommun inte har något att erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att antaga samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget.
_____
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Borgholms Kommun
Mörbylånga Kommun
Akten
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Justitieombudsmannen
Akten

BYGG 2007.3273

§ 201
Yttrande till JO angående Lyckeby 4:85, nybyggnad av garage
Samhällsbyggnadsförvaltningen har anmälts till JO av Ulf Andersson.
Anmälan gäller en skrivelse från Ulf Andersson till samhällsbyggnadsförvaltningen om avvikelse från bygglovet för nybyggnad av garage på
fastigheten Lyckeby 4:85. Ulf Andersson anmärker på att den inskickade
skrivelsen inte har föranlett att beslut fattats i frågan.
Anmälan gäller också en begäran från Ulf Andersson att få sig tillsänt,
som det får förstås, all skriftlig information och alla handlingar som
upprättats i ärendet i den del som gäller hans anmälan om avvikelse från
det beviljade bygglovet. Ulf Andersson anmärker på att denna begäran
inte blivit föremål för någon åtgärd. JO har anmodat miljö- och
byggnadsnämnden att yttra sig över det som framförs i anmälan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-05-08 att bevilja bygglov
för nybyggnad av garage på fastigheten med placering en meter från
gränsen mot grannen. Grannen gavs möjlighet att yttra sig över ansökan
och motsatte sig att bygglov skulle beviljas närmare gränsen än 4.5 m.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut motiverades bland annat med att
garaget inte skulle medföra betydande olägenhet för omgivningen.
Grannen överklagade beslutet till länsstyrelsen, länsrätten och
kammarrätten, men nämndens beslut stod fast.
Samhällsbyggnadsförvaltningen godtog 2009-03-12 en revidering i
ärendet, som innebar att formell byggnadshöjd ökade från 2.7 m till
3.2 m. Grannen överklagade detta till länsstyrelsen som avslog
överklagandet.
Sökanden lämnade 2009-06-09 in en ny revidering för godkännande,
vilken innebar att byggnadens yttermått ökade från 10x7 m till 10.8 x 7.2
m, och att taklutningen blev brantare så att nockhöjden ökar med ca 0.5
m. Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelade sökanden i brev att
revideringen bedömdes vara mindre lämplig, men den blev inte föremål
för något formellt beslut.
Grannen inkom 2009-09-18 med en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen om att garagebyggnaden uppfördes på ett sätt som avvek
från det beviljade bygglovet vad avsåg längd, bredd, höjd samt avstånd
till fastighetsgräns. Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde inspektion på
platsen och konstaterade att anmälan var riktig utom vad gällde avståndet
till fastighetsgränsen. Förvaltningen tillskrev 2009-09-29 sökanden och
gav denne möjlighet att inkomma med en förklaring. En skrivelse från
sökanden inkom 2009-10-15.
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Ett e-mail inkom från grannen 2009-10-05 med en påminnelse om den
inlämnade anmälan. Detta besvarades 2009-10-06 med en redovisningen
av den dittills utförda handläggningen. Grannen inkom 2009-11-05 med
en skriftlig begäran om att få del av all skriftlig kommunikation och alla
handlingar som upprättats i ärendet.
Ärendet har handlagts korrekt fram till och med samhällsbyggnadsförvaltningens brev till sökanden 2009-09-29 med begäran om förklaring
till avvikelserna från bygglovet samt e-mailet till grannen 2009-10-06
med redovisning av handläggningen. Därefter har ärendet inte kunnat
prioriteras och någon ytterligare handläggning har inte skett.
Anmälan om avvikelse från bygglovet har inte förts till beslut, vilket
borde ha skett. Grannens begäran om att få ta del av handlingar har inte
besvarats, vilket också borde ha skett.
Den 2009-06-09 inlämnade revideringen har nu godkänts i beslut av
miljö- och byggnadsnämnden. Grannen har fått del av beslutet med
besvärshänvisning.
De handlingar som 2009-11-05 efterfrågades har nu översänts till Ulf
Andersson.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att antaga samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande såsom sitt eget.
_____

Magnus Johansson (S) anmäler jäv och deltar varken i beredning eller i
beslut av ärendet.
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
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§ 202
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 203
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
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§ 204MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter)
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2010-06-14
1.

Kommunfullmäktige, beslut 2010-04-22, Kontrollansvaret enl lag om handel med vissa
receptfria läkemedel.

2.

Kommunfullmäktige, beslut 2010-04-22. Kommunala val

3.

Kommunfullmäktige, beslut 2010-04-22. Avsägelse av kommunala uppdrag.

4.

Kommunfullmäktige, beslut 2010-04-22. Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring
av kvarvarande investeringsmedel.

5.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-05-12. Överklagande miljö- och
byggnadsnämnden AU: brslut fråga om bygglov Enen 1.

6.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-04-20, Dispens från biotopsbestämmelserna för
kulvetering av dike Inglatorp 1:2 och 22 i samband ombyggnad väg 28.

7.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-04-27, Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 m fl.

8.

Länsstyrelsen i Blekinge län, meddelande 2010-04-28, Överklagande miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov tillbyggnad enbostadshus Mastkorgen 32.

9.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-04-26, Dispens från strandskyddsbestämmelserna
m m för anläggning av brygga fastigheten Kristianopel-Bredavik 1:5.

10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-04-28, Överklagande miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov nybyggnad soprum Psilander 49.
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-04-28, Särskild utredning av del fastigheten
Torhamn 9:2.
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-04-13, Dispens från biotopsbestämmelserna för
rörläggning av dike Olsäng 17:1.
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-04-20, Dispens från biotopsbestämmelserna för
anläggande ny sträckning av E 22 Sölve – Stensnäs i Sölvesborgs och Karlshamns
Kommuner.
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-04-30, Anmälan vattenverksamhet enl 11 kap 9 a
§ i miljöbalken – anläggande mindre stenkant fastigheten Trossen 12.

15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-04-30. Beslut ang anmälan om grov avvikelse
från erhållit bygglov och reviderat bygglov och ev svartbygge Lyckeby 4:85.
16. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-05-06. Detaljplan del av V. Nättraby 10:3.
17. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-05-11. Dispens från strandskyddsbestämmelserna
samt anmälan om vattenverksamhet fastigheten Fäjö 1:63.
18. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-05-06. Överklagande miljö- och
byggnadsnämndens AU:s beslut bygglov nybyggnad carport fastigheten Gängletorp 14:27.
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19. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-05-04. Överklagande miljö- och
byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked nybyggnad bostadshus fastigheten Senoren
34:7.
20. Polismyndigheten, Beslut 2010-04-26. Tillståndsbevis enl ordningslagen
Valborgsmässofirande Toras väg, Verkö.
21. Polismyndigheten, Beslut 2010-04-26. Tillståndsbevis enl ordningslagen
Valborgsmässofirande Holmsjö.
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§ 205
Detaljplan för detaljplan för ÖSTRA NÄTTRABY 2:18 m fl
Detaljplanens syfte är att uppföra bostäder i en till två våningar i
bostadsrättsform, ca 20 lägenheter. En förtätning inom området
bedöms innebära en naturlig komplettering av bebyggelse och har stöd
i gällande översiktsplan 2002.
Detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18 m fl har varit föremål för
samråd. Under samrådstiden, 26 mars—23 april 2010 har
samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun,
stadsbiblioteket, Nättraby bibliotek samt på Karlskrona Kommuns
webbplats. Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen den 26
mars 2010. ärendet har drivits med enkelt planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationbeslut anta
detaljplanen för del av Östra Nättraby 2:18 m fl upprättad i februari
2010 och reviderad i maj 2010,
att anta ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Akten
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PLAN 2009.4228

§ 206
Detaljplan för del av TORSTÄVA 14:1
En ansökan har kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen om
ändring av detaljplan för del av Torstäva 14:1 på Trummenäs. Det
aktuella området ligger strax söder om golfbanan, i korsningen
Trummenäsvägen och Albatrossvägen. Markområdet har fram till
2007-12-31 nyttjats av Trummenäs VA förening för en
reningsanläggning. Sedan området anslöts till kommunalt vatten och
avlopp finns inte längre behovet av att behålla tomten för
reningsändamål och arrendeavtalet för tomten har upphört. Området
omfattas av detaljplan från 2000 (599) vilken tillåter teknisk
anläggning, reningsanläggning. Syftet med ändringen är att pröva
möjligheten att använda marken för bostadsändamål. Tomten ligger i
direkt anslutning till befintlig villabebyggelse. Ärendet bedöms vara av
relativt enkel karaktär, och bör därför kunna inledas med enkelt
planförfarande. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra
betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag
till detaljplan för del av fastigheten Torstäva 14:1,
att planarbetet inleds med enkelt förfarande,
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Akten
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PLAN 2008.1437

§ 207
Begäran om detaljplan för del av SKAVKULLA 1:2 m.fl
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen inkom 2010-04-29 en ansökan
om ny detaljplan för rubricerat område. Syftet med förslaget är att
pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse. Ansökan har inkommit
från Skavkulla Fastigheter AB och förslaget innefattar 15 nya tomter i
anslutning till befintlig bebyggelse. Förslaget är förenlig med
översiktsplanen som utpekar området som tilltänkt bostadsområde.
Området är beläget sydväst om Nättraby och består idag av naturmark
med varierande vegetation med inslag av både lövträd och barrträd.
Delar av planområdet är svåromkomligt med tät vegetation medan
andra delar har en mer öppen terräng. En befintlig stenmur sträcker sig
från norr till söder i planområdets östra sida. Ett ställningstagande
angående denna kommer att göras i ett fortsatt arbete. Området ägs av
privata fastighetsägare. I det inkommande förslaget kommer 5 av de 15
nya tomterna att beröras av strandskydd. En prövning för upphävning
av strandskydd kommer att göras i samband med upprättandet av
detaljplan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny
detaljplan för Skavkulla 1:2 m.fl.
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
_____
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Akten
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PLAN 2008.1437

§ 208
Detaljplan för del av STUMHOLMEN 2:22 m fl
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en tillbyggnad till Marinmuseum
med ca 1 400 kvm. Vidare medges en mindre ändring av
fastighetsgränsen i norr så att museets byggnad helt kommer att ingå i
Stumholmen 2:22. Syftet är också att ändra tillåten användning på
Laboratorieholmen från bostäder till museiverksamhet. Befintliga
byggrätter på Laboratorieholmen som inte är ianspråktagna utgår.
Arbetet med detaljåplanen avses ske med normalt planförfarande utan
program eftersom förslaget är förenligt med översiktsplanen 2002.
Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 har varit föremål för samråd.
Under samrådstiden, 19 mars till den 23 april2010 har
samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun,
stadsbiblioteket, på Karlskrona Kommuns webbplats. Samrådet har
annonserats i lokalpressen den 19 mars 2010.. Ett samråds- och
informationsmöte har hållits den 29 mars 2010.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplan för del av Stumholmen 2:22 daterad maj 2010 ställs ut
för allmän granskning,
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan.
_____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Sökande
Akten
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PLAN 2009.1660

§ 209
Detaljplan för HÄSTKVARNEN 7
Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 har varit föremål för
utställning. Under utställningstiden, 26 mars till den 23 april2010 har
handlingar funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun,
stadsbiblioteket, på Karlskrona Kommuns webbplats. Samrådet har
annonserats i lokalpressen den 26 mars 2010.
Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten Hästkvarnen 7
möjliggöra för bostadsbebyggelse och kontorsändamål. Förslaget
innebär en förtätning av bebyggelsen på Trossö och en komplettering i
känslig stadsmiljö vilket ställer krav på byggnadens anpassning,
gestaltning och utförande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga
detaljplan för Hästkvarnen 7, Trossö, daterad 24 maj 2010-06-07
att antaga ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan
_____
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PLAN 2006.2593

§ 210
SANDHAMN 13:1, Sandhamn - avskrivning av planuppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2006-09-13 § 318 att ge
samhällsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
ändring av detaljplan för Sandhamn 13:1. Syftet med planen var att
skapa förutsättningar för vinterverksamhet med inomhusförvaring och
servning av båtar. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2006-11-08
§ 394 att låta detaljplanen bli föremål för samråd. Sökanden
meddelade samhällsbyggnadsförvaltningen 2009-02-26 att de återtar
sin ansökan om planändring i Sandhamn. Detta betraktas som ett
samtycke av sökanden och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår
därmed att planarbetet avbryts och avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden förslås besluta
att planarbetet för Sandhamn 13:1 avbryts och avskrivs.
_____
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PLAN 2000.3879

§ 211
BORÅKRA 12:1, Nättraby - avskrivning av planuppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2001-01-10 § 3 att ge
samhällsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för Boråkra 12:1. Syftet med planen var att skapa
förutsättningar för totalt 105 tomter uppdelade i två delområden. Med
hänvisning till ärendets ålder samt att ingen kontakt förekommit på
lång tid bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte
längre är aktuell. Kommu-nikation med mottagningsbevis har skett
med sökanden med möjlighet att yttra sig fram till en månad efter
mottagandet av försändelsen. Något skriftligt besked har inte inkommit
från sökanden om önskan att få ansökan vidare behandlad. Detta
betraktas som ett samtycke av sökanden och
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås därmed att planarbetet avbryts
och avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för Boråkra 12:1 avbryts och avskrivs.
_____
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Sökande
Akten

BYGG 2009.3115

§ 212
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadhus på fastigheten
ASPÖ S:4 (3)
Handlingar: Ansökan (2009-09-28), karta
En ansökan om att få placera en byggnad på samma plats har tidigare
behandlats 2001-04-02 § 147, då miljö- och byggnadsnämnden lämnade
negativt förhandsbesked. Vidare behandlades en likadan ansökan av
miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträde 2004-06-07 § 251.
Förvaltningen föreslog ett negativt förhandsbesked. Nämnden beslutade
att återremittera ärendet för hörande av grannar. Denna ansökan
återkallades av sökanden 2004-08-18. För tredje gången behandlades en
likadan ansökan av miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-14 § 244.
Nämnden beslutade att lämna negativt förhandsbesked. Detta beslut
överklagades till länsstyrelsen som 2006-11-07 avslog överklagandet.
Länsstyrelsens beslut överklagades till länsrätten som i dom 2007-04-19
beslutade att lämna avslag på överklagandet. Sökanden överklagade detta
till kammarrätten, men återkallade sitt överklagande 2007-06-28.
Jämfört med tidigare ansökningar har den redovisade tomten gjorts
mindre. Vad gäller förutsättningarna i övrigt har
strandskyddslagstiftningen ändrats 2009-07-01. Utifrån de nu gällande
förutsättningarna gör förvaltningen samma bedömning som då de
tidigare ärendena behandlades.
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 natur- och kulturvärdena på platsen.
Fastigheten ligger inom det kustområde som enligt 4 kap 1 § miljöbalken
(MB) i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns i området.
Fastigheten är också i sin helhet belägen inom strandskyddsområde enligt
7 kap MB.
Platsen består av oexploaterad naturmark bevuxen med lövskog som
övergår i ett strandområde ner mot havet. Området är väl tillgängligt för
allmänheten och nyttjas som strövområde för att vandra vidare längs
stranden eller ner till havet. Den föreslagna platsen utgör inte någon
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lucktomt då marken öster och söder om är helt obebyggd. Det får
bedömas vara av vikt att området i sin helhet även fortsättningsvis hålls
allemansrättsligt tillgängligt, och att den öppna kontakten med
strandområdet bibehålls helt oförändrad. Enligt den nya
strandskyddslagstiftningen får dispens från nybyggnadsförbudet endast
lämnas om något av de tydligt definierade särskilda skälen i MB 18 c §
föreligger. Inget av dessa särskilda skäl kan tillämpas på denna ansökan.
Platsen bedöms inte vara lämpad för bostadsbebyggelse. Sökanden har
getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Yrkanden
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är negativt
förhandsbesked.
Marcel Abedini (-) och Carl-Göran Svensson (M) yrkar på återmiss för
hörande av grannar samt upprättande av förslag till beslut rörande
strandskydd.
Propositioner och beslut
Ordförnade ställer proposition på om ärendet skall återmitteras enligt
Marcel Abedinis (-) och Carl-Göran Svenssons (M) yrkande eller
avgöras idag och finner att ärendet skall återmitteras enligt Marcel
Abedinis (-) och Carl-Göran Svenssons (M) yrkande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för
hörande av grannar samt upprättande av förslag till beslut rörande
strandskydd.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

22

Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

BYGG 2008.2165

§ 213
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
ASPÖ 1:37
Handlingar: Ansökan (2008-08-25), karta
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2008-12-11 §
440 att lämna negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
på platsen. I beslutsförslaget sades bland annat följande: 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. 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. Detta överklagades till länsstyrelsen som i
beslut 2009-06-15 upphävde nämndens beslut och lämnade positivt
förhandsbesked. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att den föreslagna
lokaliseringen kunde ses som en naturlig komplettering. En av grunderna
för miljö- och byggnadsnämndens beslut var att anordnande av enskilt
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avlopp på platsen var olämpligt. Denna fråga berördes överhuvudtaget
inte i länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen underlät också att lämna
berörda grannar möjlighet att yttra sig över ansökan. Miljö- och
byggnadsnämnden överklagade länsstyrelsens beslut till länsrätten, med
hänvisning såväl till lokaliseringens lämplighet i sig som till
underlåtenheten att utreda avloppsfrågan och att låta berörda grannar
yttra sig. Länsrätten upphävde 2010-01-15 länsstyrelsens beslut och
visade målet åter till länsstyrelsen för ny handläggning. Något
ställningstagande i själva lokaliseringens lämplighet eller utredandet av
avloppsfrågan gjordes inte av länsrätten. Länsstyrelsen beslutade 201002-17 återigen att upphäva miljö- och byggnadsnämndens beslut, och
visade denna gång ärendet åter till nämnden för fortsatt handläggning.
Länsstyrelsen upprepade sin tidigare gjorda bedömning att lokaliseringen
kan ses som en naturlig komplettering. Men inte heller denna gång
berördes frågan om lämpligheten att anordna enskilt avlopp på platsen.
Enligt PBL 2 kap 3 § första stycket punkt tre ska bebyggelse lokaliseras
till mark som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till
möjligheterna att ordna avlopp. Då denna bedömning inte har berörts av
överinstanserna återstår den fortfarande att göra, och måste således ingå i
miljö- och byggnadsnämndens fortsatta handläggning av ärendet i
enlighet med länsstyrelsens beslut 2010-02-17.
Den aktuella fastigheten ligger inom ett förtätat område, inom vilket
såväl avlopp, som vattenförsörjning lösts med enskilda anläggningar.
Utförda inventeringar inom ett antal likartade områden d.v.s. med
likartad ålder på fastigheterna, uppvisar en mycket hög andel
avloppsanläggningar som inte fungerar tillfredsställande, med åtföljande
negativ påverkan på miljön. Enskilda avloppsanläggningar har endast
berättigande i utpräglad glesbygd, där tillräckliga skyddsavstånd kan
uppnås. Miljöavdelningen anser, mot denna bakgrund, att det är
nödvändigt att bibehålla nuvarande oexploaterade ytor som buffertzoner.
Nya tillstånd till enskilda avlopp kan därför inte medges. Endast när
förutsättning för gemensamt avlopp, kommunalt eller likvärdigt,
framledes kan komma att föreligga, bör tomten kunna bebyggas. För
detta område finns också ett speciellt beslut fattat avseende
avloppsfrågan. I beslut 2002-06-05 § 179 ställde sig miljö- och
byggnadsnämnden bakom ett principiellt ställningstagande ang. VAstrategi 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.
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Yrkande
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är negativt
förhandsbesked.
Henrik Larsen (M) yrkar på återremis till samhällsbyggnadsförvaltningen
för utredning om avloppsfrågan går att lösa.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras i dag eller
återemitteras enligt Henrik Larsens och finner att ärendet skall
återremitteras enligt Henrik Larsens (M) yrkande
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för
undersökande om avloppsfrågan går att lösa..
_____
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Sökande
Akten
Naturvårdsverket
Trafikverket
Länsstyrelsen
Lantmäteriet

BYGG 2010.1454

§ 214
Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus på fastigheten ASPÖ 2:26
Handlingar: Ansökan (2010-03-30)
Positivt förhandsbesked har tidigare lämnats av miljö- och
byggnadsnämnden i beslut 2008-05-08 § 178, dnr 3282/07. En
avstyckning har därefter gjorts av den nu aktuella tomten, Aspö 2:26 lott
2. Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de
förutsättningar som låg till grund för detta har inte förändrats.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7
kap. Länsstyrelsen lämnade dispens från strandskydds- bestämmelserna i
beslut 2008-10-02. Sökanden önskar få förnyad dispens.
Marken är väl avskild från området närmast strandlinjen genom en väg.
Detta är enligt 7 kap 18 c § punkt 2 MB ett särskilt skäl att lämna dispens
från strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar positivt förhandsbesked och lämnar med stöd av 7 kap 18 b §
MB dispens från strandskyddsbestämmelserna, varvid den avstyckade
fastigheten Aspö 2:26 lott 2 får tas i anspråk som tomt.
Villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
att godkänt förslag till anordnande av avloppsanläggning ska föreligga
före byggstart
att tillstånd från Vägverket att anordna 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 samma handlingar i övrigt som i det tidigare ärendet ska gälla
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökande
Akten
Fastighetsägare Aspö 4:313

BYGG 2009.2280

§ 215
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
ASPÖ 4:340
Handlingar: Ansökan (2009-08-07), 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 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 lokalisera ett nytt enbostadshus till en större tomt
som redan är bebyggd med ett fritidshus. Tomtytan är 3242 m2, och en
delning bedöms vara möjlig. Platsen ligger mitt inne i ett bebyggt
område 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 har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till
den föreslagna platsen med villkor
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

BYGG 2010.1278

§ 216
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus samt förråd
på fastigheten ASPÖ 5:27
Handlingar: Ansökan (2010-03-23), ritningar, nybyggnadskarta
(2010-05-21).
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse där de generella reglerna i
plan- och bygglagen (PBL) gäller.
I PBL 2 kap 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 lämpIigt bl.a. med hänsyn till landskapsbilden
och natur- och kulturvärdena på platsen.
I tidigare ansökan om förhandsbesked gjordes en bedömning att 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 gjorde
en bedömning att anordnande av enskild avloppsanläggning på
fastigheten inte var 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.
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade negativt förhandsbesked 200808-14, § 286 med hänvisning till att marken inte är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att anordna enskild avloppsanläggning.
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus 85,6 kvm. Fastigheten ska
anslutas till kommunalt VA. Anslutningen beräknas vara klar under maj
2010.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Upplysningar:
• anmälan skall göras till miljö- och byggnadsnämnden innan arbetet
påbörjas samt när det avslutats

Sign
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•

utsättning sker av person med kompetens enligt
mätningskungörelsen

•

byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid
byggsamrådet

•

beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov
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Sökande
Akten

BYGG 2009.3376

§ 217
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten ASPÖ
24:1
Handlingar: Ansökan (2009-10-09), karta
I princip samma ansökan har tidigare behandlats av miljö- och
byggnadsnämnden (dnr 130/05). Nämnden beslutade vid sammanträde
2005-06-09 § 230 att lämna negativt förhandsbesked. Inga
förutsättningar har förändrats, varför förvaltningen gör samma
bedömning nu som vid det tidigare beslutstillfället.
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 bland
annat med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik.
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.
Byggnaden föreslås placerad en bit ut på det öppna Maden-området, mitt
för den tidigare beviljade maskinhallen, och befintlig tillfartsväg till
hallen avses användas. Placeringen i närheten av maskinhallen bedöms
inte vara lämplig med tanke på de störningar som kan uppkomma från
denna verksamhet. Den befintliga grusvägen har låg standard, och det
kan inte anses vara lämpligt att belasta den ytterligare utan att detta
föregås av en utredning i frågan. Den föreslagna byggnationen kan inte
bedömas vara en enkel, naturlig komplettering av befintlig bebyggelse.
Frågan om ytterligare bebyggelse och lämplig trafikföring på Maden
måste studeras på ett planmässigt sätt, och ses i ett större sammanhang,
som omfattar hela Madenområdet med kringliggande bebyggelse. Med
hänsyn till vad som sägs ovan bedöms den föreslagna lokaliseringen vara
olämplig. 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.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökande
Akten
Fastighetsägare Aspö 5:71
Fastighetsägare Aspö 4:131
Fastighetsägare Aspö 5:115

BYGG 2010.667

§ 218
Förhandsbesked för nybyggnad av gäststuga på fastigheten ASPÖ
5:116
Handlingar: Ansökan (2010-02-19), situationsplan, ritning
Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av en gäststuga i1 ½ plan
med en byggnadsyta på 50 m2. Byggnaden har en storlek, höjd och
placering som gör att den i sammanhanget inte kan betraktas som en
vanlig komplettering.
Tomten får anses ha en storlek som kan tillåta en gäststuga med den
föreslagna utformningen och storleken. Som upplysning ska emellertid
sägas, att det inte bedöms vara möjligt att göra en lämplig avstyckning så
att byggnaden kan betraktas som ett självständigt fritidshus.
Med denna förutsättning får den föreslagna byggnaden anses vara
lämplig.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7
kap. Särskilt skäl att lämna dispens får anses finnas. Frågan om
strandskyddsdispens kommer att behandlas formellt i samband med
bygglovansökan.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av en gäststuga till
den föreslagna platsen med villkor
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall
anpassas till byggnadstraditionen i trakten
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart, vilket behandlas av
miljö- och byggnadsnämnden i samband med bygglovansökan
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

BYGG 2010.1533

§ 219
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport
på fastigheten BJÄLKATORP 1:2
Handlingar: Ansökan (2010-04-07)
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs at 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 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 kulturvärden
på platsen och att de inte medför betydande olägenheter för
omgivningen.
Platsen utgörs av gles blandskog och ligger i närheten av befintlig
bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen.
Infart kan ordnas från befintlig väg. Anslutning kan göras till det
kommunala avloppsnätet. 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 ska bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala avloppsnätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

BYGG 2010.775

§ 220
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av ridhus på fastigheten
GRÖNADAL 1:33
Handlingar: Ansökan 2010-02-26, situationsplan.
I skrivelse 2010-03-04 uppmanades sökanden att inkomma med
kompletterande handlingar, situationsplan, plan och fasadritningar, senast
2010-05-04 för att handläggningen av ärendet skulle kunna påbörjas och
avslutas. Några handlingar har inte inkommit till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sökanden har underrättats om att vid utebliven komplettering kommer
ansökan att avskrivas och en avgift enligt gällande taxa kommer att tas
ut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslår ansökan med hänvisning till ofullständiga handlingar.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökande
Akten
Fastighetsägare Grönadal 15:6
Fastighetsägare Grönadal 8:1
Fastighetsägare Grönadal 15:30
Fastighetsägare Grönadal 15:28

BYGG 2009.2652

§ 221
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och
garage samt pool på fastigheten GRÖNADAL 15:30
Handlingar: Ansökan (2009-08-31), nybyggnadskarta, ritningar
Positivt förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på platsen
lämnades av miljö- och byggnadsnämnden 2006-06-14 § 256. Detta
förlängdes i beslut 2008-06-12 § 239. Ärendet illustrerades med en
relativt liten byggnad i två våningar, med en byggnadsyta på under 100
m2. Den inlämnade bygglovansökan avser en byggnad av en helt annan
storleksordning, varför det gällande förhandsbeskedet inte direkt kan
anses ge rätt att få bygglov beviljat för byggnaden. Ursprungligen gällde
denna ansökan en huvudbyggnad i en våning på ca 400 m2 plus
garage/carport på ca 80 m2. Efter revideringar är huvudbyggnaden nu på
ca 330 m2 plus förråd/carport på ca 55 m2.
Tomten är relativt stor, ca 3000 m2, och får anses rymma en byggnad av
den föreslagna storleken. Byggnaden är relativt låg med plant tak. Den
har en enkel och återhållsam utformning och kan inte anses få någon
olämplig inverkan på landskapsbilden. Inte heller bedöms den medföra
någon sådan betydande olägenhet för omgivningen som avses i 3 kap 2 §
plan- och bygglagen (PBL). På platsen gäller strandskyddsförordnande
enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Länsstyrelsen har lämnat
strandskyddsdispens i beslut 2010-03-24. Berörda grannar har getts
möjlighet att yttra sig över ansökan vid två tillfällen. Från tre av
grannarna har yttranden med negativa synpunkter inkommit. Dessa har
gällt byggnadens storlek, placering och utformning samt dess inverkan o
form av skymd utsikt. Sökanden har tagit del av synpunkterna och har
vid två tillfällen reviderat ansökan, dels vad gäller placering och dels vad
gäller storlek. Förvaltningens bedömning är att den föreslagna
byggnaden inte strider mot kraven i 3 kap 1 och 2 §§ vad gäller
placering, utformning och omgivningspåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med sitt arbetsutskott företa syn på platsen.
_____
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Sökande
Akten

BYGG 2010.1079

§ 222
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten HASSLÖ 4:238
Handlingar: Ansökan (2010.03.08), situationsplan(2010.04.21) ritningar.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och är inte tidigare bebyggd.
2007.03.17 meddelade miljö och byggnadsnämnden positivt
förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på den aktuella
fastigheten. Då förhandsbeskedet gäller endast i två år ingår
lokaliseringsprövning i den nu aktuella bygglovansökan.
Ansökan avser uppförande av ett enbostadshus i ett plan med inredd
vind. Fastighetens yta uppgår till 1520 m² och den sammanlagda
byggnadsytan uppgår till 114m². Tvärs fastigheten löper en
tryckavloppsledning och söder om fastigheten finns en nätstation till
vilka skyddsavstånd måste hållas om 2, 5 meter respektive 5 meter.
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. Förutsättningarna har inte förändrats från det
meddelade förhandsbeskedet 2007. Platsen bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan
anordnas till befintlig väg och anslutning kan göras till kommunalt
vatten och avlopp. Den tilltänkta byggnationen bedöms vara en
lämplig komplettering till befintlig bebyggelse och skyddsavstånd till
ledning och nätstation hålls enligt rekommendation. Befintlig
infrastruktur och kommunal service utnyttjas. Byggnaden bedöms
uppfylla kraven som ställs i 3 kap på lämplig placering och
utformning. Tomten kan anordnas så att tillgänglighet uppnås. Berörda
granna har givits möjlighet att yttra sig i ärendet men inga yttranden
har inkommit till förvaltningen.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

att bevilja bygglov för det föreslagna enbostadshuset samt lämnar
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Upplysningar:
- anslutning skall ske till kommunalt vatten och avlopp.
- utsättning skall ske av person med kompetens enligt
mätningskungörelsen.
- anmälan skall göras till samhällsbyggnadsförvaltningen innan
byggnation påbörjas samt när den avslutats.
- tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg skall föreligga byggstart,
vilket ombesörjes av sökanden.
- beviljat lov upphör att gälla om byggnation inte påbörjats inom 2 år
och avslutats inom 5 år från beslutsdatum.

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

BYGG 2009.2821

§ 223
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Höryda 20:1
Utgår.
____

Sign

36

Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad
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Sökande
Akten
Naturvårdsverket
Trafikverket
Länsstyrelsen
Lantmäteriet

BYGG 2010.1269

§ 224
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad
av enbostadshus och garage/carport och brygga på fastigheten
KARLSKRONA 6:9
Handlingar: Ansökan (2010-03-22), situationsplan, ritningar,
grannemedgivanden (2010-05-21)
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2008-09-11, §
329 att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
på platsen med villkoret att anslutning skulle ske till det kommunala VAnätet. Detta villkor överklagades till länsstyrelsen, som 2008-12-08
ändrade nämndens beslut på så sätt att villkoret upphävdes. Länsstyrelsen
hänvisade till att fastigheten var delägare i en befintlig
gemensamhetsanläggning dimensionerad för ytterligare bebyggelse, till
vilken anslutning kunde göras.
Ett villkor i förhandsbeskedet var att innan bygglov beviljas ska en
redovisning göras av bullervärdena i förhållande till gällande riktlinjer.
Sökanden har inlämnat en rapport över utförd ljudnivåmätning.
Miljöavdelningen har tagit del av denna och tillstyrker ansökan.
Sökanden rekommenderas dock att montera fönster med hög
ljudisolering.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7
kap. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften. Detta utgör enligt MB 7 kap 18 c §
punkt 1 särskilt skäl att lämna dispens från strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att beviljar bygglov samt lämnar med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken
dispens från strandskyddsbestämmelserna. Som tomt får den avstyckade
fastigheten tas i anspråk. För bryggan får endast den yta tas i anspråk för
ändamålet som bryggan upptar inom vattenområdet.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

- utsättning ska ske av person med kompetens enligt
mätningskungörelsen
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid
byggsamrådet
- anslutning ska göras till befintlig gemensam avloppsanläggning
- anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet
påbörjas och då det avslutats

Sign
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Upplysningar:

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad
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Sökande
Akten
Fastighetsägare Lyckeby 4:29

BYGG 2009.3783

§ 225
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage på fastigheten
LYCKEBY 4:85, revidering
Handlingar: Ansökan (2009-06-09), ritning
En begäran om godkännande av revidering inkom 2009-06-09. Denna
avsåg en ökning av byggnadens yttermått från 10 x 7 m till 10.8 x 7.2 m,
samt en ökning av taklutningen så att nockhöjden ökar från 4.9 m till 5.4
meter.
.I brev 2009-06-18 avvisades begäran, utan att någon bedömning enligt
plan- och bygglagen (PBL) gjordes.
En bedömning har nu gjorts vad gäller kraven på placering och
utformning respektive omgivningspåverkan enligt 3 kap 1 och 2 §§ PBL.
Den begärda revideringen kan inte anses strida mot kraven på placering
och utformning eller medföra sådan fara eller betydande olägenhet för
omgivningen som avses i dessa lagrum, varför den ska godkännas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna revideringen.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
Magnus Johansson (S) anmäler jäv och deltar varken i beredning eller i
avgörandet av ärendet.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

BYGG 2009.3783

§ 226
Förhandsbesked för nybyggnad på fastigheten SENOREN 32:1
Utgår.
_____

Sign
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Sökande
Akten

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

BYGG 2009.1352

§ 227
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
SENOREN 33:4
Handlingar: Ansökan (2009-05-13), 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.
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 vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för
friluftsliv . 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.
Ansökan gäller att dela en avstyckning som är bebyggd med ett
bostadshus. Avstyckningen är idag hävdad som tomt endast i den del
som ansluter till det befintliga huset, vilket har visst stöd i landskapet i
sin placering i direkt anslutning till ett parti med trädvegetation.
Tomtplatsen är också kringgärdad av ett staket. Den del som ansökan
gäller består i huvudsak av naturmark som har karaktären av
hagmark/betesmark. Platsen ger intryck av att i närtid ha varit föremål
för skogsavverkning. Den är en del av ett större, öppet hagmarksområde.
Det typiska mönstret i detta gamla odlingslandskap är att bebyggelsen
ligger väl samlad längs byvägen. En byggnad här, ute i det öppna
hagmarkslandskapet, skulle medföra en icke önskvärd förändring av
kulturmiljön och landskapsbilden. Även med tanke på de ovan nämnda
riksintressena bedöms den föreslagna lokaliseringen vara olämplig. I
översiktsplanen för skärgården ges under rubriken ”boende/bebyggelse”
den rekommendationen, att ny bebyggelse på Senoren kan tillkomma
som varsamma kompletteringar av befintliga bybildningar. Den aktuella
platsen är belägen ca 200 m från bybildningen. Sökanden har getts
möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Två skrivelser har
inkommit. Dessa innehåller inga sådana sakargument som ger anledning
att ändra förvaltningens bedömning.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i
översiktsplanen för skärgården och vad som sägs i PBL 2 kap om att
markområden ska användas
för de ändamål för vilka de är mest lämpade och i 3 kap 1 § om hänsyn
till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, samt vad
som sägs i MB 3 kap 6 § om skydd av riksintressen.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad
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Sökande
Akten

BYGG 2010.785

§ 228
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten STORA HAMMAR 2:13
Handlingar: Ansökan (2010-03-02), situationsplan, ritningar
Då ansökan gäller bygglov på en äldre avstyckning som inte är bebyggd
med bostadshus, belägen 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. 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.
Platsen är bebyggd med två uthusbyggnader och gränsar till en fastighet
som är bebyggd med ett bostadshus. Marken upplevs närmast som en del
av bostadsfastigheten och får anses vara helt privatiserad. Den bedöms
inte inrymma några allmänna intressen.Infart kan anordnas från befintlig
väg och miljöavdelningen har bedömt att enskild avloppsanläggning
gemensam med grannfastigheten går att anordna.
Ett fritidshus 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 beviljar bygglov.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad
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Upplysningar:
- utsättning ska ske av person med kompetens enligt
mätningskungörelsen
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid
byggsamrådet
- anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet
påbörjas och då det avslutats
- giltigt tillståndsbevis för anordnande av enskild avloppsanläggning ska
föreligga före byggstart
- tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad
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Sökande
Akten

BYGG 2009.3834

§ 229
Bygglov och bygganmälan för anläggande av två stycken
tennisbanor på fastigheten KARLSKRONA 3:19
Handlingar: Ansökan (2009-11-06), situationsplan
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Ansökan gäller
uppförande av två grästennisbanor, mindre läktare, altan samt staket.
Föreslagna tennisbanor ligger i direkt anslutning till detaljplan med
reglering för de befintliga tennisbanorna, varför planbestämmelserna får
anses kunna tillämpas även för denna ansökan. I gällande detaljplan
nämns att utomhusbanor är att räknas som störningskänslig verksamhet
och därmed kan komma i konflikt med buller från Försvarsmaktens
verksamhet på Rosenholm. Detaljplanen föreskriver därför att
bullerskyddande åtgärder måste uppföras. Några sådana har dock inte
uppförts för de befintliga tennisbanorna. Försvarsmakten har hörts och
påpekar att de nya föreslagna tennisbanorna är bullerstörda av deras
verksamhet på Rosenholm och att de inte kommer att ta någon hänsyn till
klagomål från spelare i störningshänseende.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör också bedömningen att området är
bullerstört och därmed inte är lämpligt för utbyggnad av ytterligare
tennisbanor.
Yrkande
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är avslag.
Magnus Johansson (S) och Carl-Göran Svensson (M) yrkar på bifall på
ansökan om bygglov.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt
Magnus Johanssons (S) och Carl-Göran Svenssons (M) yrkande eller
enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar enligt Magnus Johanssons (S) och Carl-Göran Svenssons (M)
yrkande
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bifalla ansökan om bygglov.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Sign
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Upplysningar

Sign

Blad

-

anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet
påbörjas och då det avslutats

-

Försvarsmakten har hörts och påpekar att de nya föreslagna
tennisbanorna är bullerstörda av deras verksamhet på Rosenholm
och att de inte kommer att ta någon hänsyn till klagomål från
spelare i störningshänseende.

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad
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Sökande
Akten
Fastighetsägare Trolleboda 5:3
Fastighetsägare Trolleboda 1:12

BYGG 2009.4110

§ 230
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av häststall på fastigheten
TROLLEBODA 10:1
Handlingar: Ansökan (2009-11-20), situationsplan ritningar
Ansökan gäller ett större häststall för travändamål. Det föreslås bli
placerat i anslutning till en större lantbruksanläggning i utpräglat lantlig
miljö, och bedöms kunna upplevas som ett naturligt inslag på platsen.
Befintlig väg kan nyttjas för tillfart, och miljöavdelningen tillstyrker vad
gäller anordnande av avlopp.
Förprövning av anläggningen har gjorts av länsstyrelsen.
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över ansökan. Två
skrivelser med synpunkter har inkommit. Den ena avhandlar
huvudsakligen frågor kring nyttjande av vägen vilket sökanden måste
utreda med väghållaren före byggstart.
Den andra skrivelsen kommer från en närboende granne som uttrycker
farhågor vad gäller störningar från hästhållningen bland annat vad gäller
doft och transporter.
Den föreslagna anläggningen får anses vara ett sådant naturligt inslag i
utpräglat lantlig miljö som får accepteras av närboende i ett sådant
sammanhang.
Båda grannarna har föreslagit en alternativ placering. Sökanden har
förklarat att han håller fast vid den föreslagna placeringen då den
lokaliseringsmässigt har stora fördelar vad gäller den praktiska
hanteringen av verksamheten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att beviljar bygglov.
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
Upplysningar:
- tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot samt nyttja befintlig
väg för ändamålet ska föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av
sökanden
- godkänt förslag till anordnande av avloppsanläggning ska föreligga
före byggstart
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet
påbörjas och då det avslutats
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

BYGG 2010.516

§ 231
Förhandsbesked nybyggnad fritidshus fastigheten Senoren 9:9
Utgår.
_____

Sign
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Sökande
Akten

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad
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Sökande
Akten

BYGG 2010.1009

§ 232
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
YASJÖ 1:4
Handlingar: Ansökan (2010.03.13), situationsplan (2010.03.13)
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.
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus på en tomt om ca
6000m². Marken är röjd stenig skogsmark där låg sly vuxit upp. Tomten
ligger i en svacka mellan befintlig bebyggelse och tillfart kan anordnas
mot befintlig väg.
Områdets sammanhållna bebyggelse, vilken f.n. baseras på enskilda
avloppsanläggningar innebär en ökad risk för grundvattnet för varje ny
anläggning som beviljas. Ytterligare byggnation kan därför inte medges,
förrän gemensamt avloppssystem och längre gående rening än
slamavskiljning och infiltration kommit till stånd, enligt
miljöavdelningens bedömning.

Yrkande
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är avslag.
Magnus Johansson (S) yrkar på återremis för hörande av grannar.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt
Magnus Johanssons (S) yrkande på återremiss eller om ärendet skall
avgöras idag och finner att nämnden beslutar enligt Magnus
Johanssons (S) yrkande
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för hörande av grannar.
_____
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

BYGG 2010.1628

§ 233
Delårsbokslut april 2010
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall
förvaltningarna lämna delårsbokslut med prognos för årets utfall per
april månads utgång. Rapporterna bifogas. Rapporterna har
överlämnats till kommunledningsförvaltningen 2010-05-12.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per 2010-04-30 med helårsprognos
enligt bilagda handlingar.
______

Sign
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad
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§ 234
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
MÖLLEHALL 1:5
Handlingar: Ansökan (2010-01-04), 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. 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.
Markområdet är bebyggt med ett enbostadshus med tillhörande
komplementbyggnader, och platsen upplevs som privatiserad. Den
bedöms inte inrymma några särskilda allmänna intressen.
Ansökan gäller att få ta i anspråk och inreda en av de befintliga
byggnaderna till fritidshus. Fastighetens storlek och byggnadens
placering gör det möjligt att göra en självständig avstyckning för det
föreslagna fritidshuset.
Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet, och befintlig infart
från väg 757 kan användas. Ett fritidshus enligt förslaget får anses vara
en lämplig komplettering.
Inga grannar har ansetts vara berörda av den föreslagna åtgärden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till
den föreslagna platsen med villkor
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från Trafikverket att använda befintlig in- och utfart mot väg
757 ska föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
_____
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Utgår

Sign
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§ 235
OVK – besiktning för Reception, Kontor, Redaktion.
System: FTX. TA/FA1, FA6. på fastigheten DAHLBERG 38

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Utgår

Sign
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§ 236
OVK – besiktning för Tidnings- Kontor.
System: F. FF1, FF2. på fastigheten DAHLBERG 38

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Utgår

Sign
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§ 237
OVK- besiktning för Kontor, Omklädning.
System: FTX. TA/FA2. på fastigheten DAHLBERG 38

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Ordföranden önskar nämnden en trevlig sommar.

Sign
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§ 238
Övriga frågor

Sign

Blad

Sign

Ärendeteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 augusti 2010
§ 258
§ 259
§ 260
§ 261
§ 262
§ 263
§ 264
§ 265
§ 266
§ 267
§ 268
§ 269
§ 270
§ 271
§ 272
§ 273
§ 274
§ 275
§ 276
§ 277
§ 278
§ 279
§ 280
§ 281
§ 282
§ 283
§ 284

Informationer
Nybyggnadspris
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens ordförande
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
Meddelanden (skrivelser och rapporter)
Ändring av byggnadsplan för Fäjö 1:12 m fl, Fäjö, Karlskrona kommun
Detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna, Karlskrona kommun
Upphävande av del av detaljplan för Idehult 1:26, 2:40 m fl (Sb 394), Strömsberg, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona kommun, Blekinge län
Ändring av detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Spårvägen 9 m fl Gräsvik, Karlskrona kommun, Blekinge län
Ansökan om tillstånd till förmultnings-/urinseparerande toalett samt urinspridning på fastigheten Skavkulla 1:4
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Bastasjö 1:18
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:33 Utgår!
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage samt pool på fastigheten Grönadal 15:30
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus och garage på fastigheten Hasslö 1:256
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Hasslö 1:256, del av
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten Hasslö 8:145
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Höryda 20:1 Utgår!
Förhandsbesked för nybyggnad av stuga på fastigheten Mästaremåla 1:41
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 7:11
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 9:9
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Strömsberg 1:38
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 10:2
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Yasjö 1:4
Övriga frågor

_____________________

Plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, sammanträdesrum Freden
Torsdagen den 12 augusti 2010, kl.08.30 — 11.33
Ajournering 10.50 – 10.53

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Carl-Göran Svensson (M)
Marcel Abedini (-)
Magnus Johansson (S)

Ledamöter

Eva Öhman (S)
Morgan Mattsson (S)
Ulla Ohlsson (S)
Margareta Rodin (FP)
Magnus Larsson (C)
Jan Spjuth (KD)
Per Björklund (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lotta Holgersson (S)
Gert Olsson (S)
Eva Röder (FP)

Närvarande ersättare

Gert Bengtsson (S)
Veikko Pirkalainen (S)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planarkitekt Kerstin Johansson
Planarkitekt Helene Persson
Planarkitekt Morgan Mattsson
Planarkitekt Victoria Nordholm
Planarkitekt Anna Steinwandt
Bygglovarkitekt Leif Larsson
Miljöinspektör Hanna-Maria Frankman
Nämndsekreterare Birgitta Larsson

Utses att justera

Magnus Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 19 augusti 2010,
kl 08.00

Sekreterare

………………………………………
§§ 258 - 284
Birgitta Larsson
(§ 267 omedelbart justerad )

Ordförande

………………………………………
Carl-Göran Svensson

Justeringsledamot

………………………………………
Magnus Johansson

Tillkännagivandet av justeringen har den 19 augusti 2010 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Nämndsekreterare

§ 258
Informationer
Presentation av ny livsmedelsinspektör; Hanna-Maria Frankman som började på
förvaltningen den 1 augusti 2010. Hanna-Maria hälsas välkommen av nämnden.
Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om svartbygge i Öljersjö. Förvaltningen
har tillskrivit ägaren. Barackerna skall vara borta innan nästa nämndsammanträde
den 9 september. Vite är utdömt.
Beträffande nedbrunnet hus i Brömsebro återkommer förvaltningen till nämndens
septembersammanträde.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____

Pristagaren
Akten

DIA.2010.3313

§ 259
Nybyggnadspris
Juryn för miljö- och byggnadsnämndens nybyggnadspris presenterar sitt förslag till
pristagare. 2010 års pris på 15.000:- kronor föreslås gå till Kruthusen
Företagsfastigheter AB för uppförandet av en ny entrébyggnad till Blekinge
Tekniska Högskola, på fastigheten Grenadjären 62.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att dela ut 2010 års nybyggnadspris i enlighet med juryns förslag.
_____

§ 260
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____

§ 261
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens ordförande
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____

§ 262
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____

§ 263
MEDDELANDEN (Skrivelser och rapporter)
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 augusti 2010
1.

Kommunfullmäktige, beslut 27 maj 2010, § 72; Policy för arbetsinriktad rehabilitering

2.

Kommunfullmäktige, beslut 27 maj 2010, § 76; Näringslivspolitiskt program 2010

3.

Kommunfullmäktige, beslut 27 maj 2010, § 84; Svar på motion om studentbostäder

4.

Kommunfullmäktige, beslut 27 maj 2010, § 86; Svar på medborgarförslag om en levande
stadsmiljö och att knyta Wämöparksområdet till staden

5.

Kommunfullmäktige, beslut 27 maj 2010, § 87; Svar på medborgarförslag om att upphäva
detaljplanen för kv Axel 1, Gasverkstomten

6.

Kommunfullmäktige, beslut 27 maj 2010, § 88; Svar på medborgarförslag om att anlägga
nöjespark i dagens oljehamn

7.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-04-13; Detaljplan för Sjövik 1:1 och Hälleviksäng 1:14 i
Karlskrona kommun

8.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-05-04; Bildande av naturreservatet Rollsö i Karlskrona
kommun

9.

Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-05-05; Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a
§ miljöbalken – renovering av bryggor vid 9-områdets samfällighet i Finskan, Tjurkö, Karlskrona
kommun

10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-05-12; Beslut om betydande miljöpåverkan för väg E 22 –
ny avfartsramp vid trafikplats Karlskrona öst, Karlskrona kommun. Objektnr 87 933 184
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-05-24; Beslut om betydande miljöpåverkan avseende ny
el-förbindelse mellan Sverige och Litauen - Nordbalt
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-05-25; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens
beslut om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 10:15 i Karlskrona
kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-05-26; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskotts beslut om tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum) på fastigheten Stora Vörta
1:58 i Karlskrona kommun
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-05-27; Överklagande av Samhällsbyggnadsförvaltningens i Karlskrona kommun bedömning av meddelandeplikt avseende vidkraftsverksamhet på
fastigheterna Sturkö-Bredavik 21:27 och 21:45
(forts.)

§ 263 (forts.)
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-05-31; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskotts beslut i fråga om tillbyggnad av enbostadshus med carport på fastigheten Draggen 3
i Karlskrona kommun
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-05-31; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskotts beslut i fråga om nybyggnad av komplementbyggnad/dubbelgarage på fastigheten
Kompassen 21 i Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-01; Ändring av detaljplan för del av kv Stuart på
Trossö (Stuart 4) i Karlskrona kommun
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-02; Yrkande om ändring i villkor i tillståndsbeslut
avseende Eolus Vind AB:s vindkraftsanläggning på fastigheterna Sturkö-Bredavik 21:27 och
21:45 i Karlskrona kommun
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-08; Detaljplan del av Målaren 10, Mariedal i
Karlskrona kommun
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-09; Överklagande av beslut om bygglov enligt planoch bygglagen (1987:10, PBL) för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Aspö S:26,
Karlskrona kommun
21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-14; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens
beslut angående bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport på fastigheten Allatorp 4:37 i
Karlskrona kommun
22. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-21; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens
delegationsbeslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av garage på
fastigheten Hasslö 5:253 i Karlskrona kommun
23. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-22; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens
beslut om bygglov för tillbyggnad av gårdsmejeri på fastigheten Orranäs 2:3 i Karlskrona kommun
24. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-23; Tillstånd till affischering inom Blekinge län inför
det allmänna valet den 19 september 2010
25. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-24; Ansökan om strandskyddsdispens m m för
uppförande av bod på fastigheten Torhamns-Långören 1:36 i Karlskrona kommun
26. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-28; Detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18 m fl,
Nättraby i Karlskrona kommun
27. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-28; Detaljplan för del av Hästkvarnen 7 i Karlskrona
kommun
(forts.)

§ 263 (forts.)
28. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-30; Beslut med anledning av överklaganden avseende
detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl fastigheter, Nättraby, Karlskrona kommun
29. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-30; Dispens från strandskyddsbestämmelserna för
stabiliserande vinge på brygga vid fastigheterna Färmanstorp 1:21 och 1:34 i Karlskrona kommun
30. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-07-06; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens
delegationsbeslut om bygglov m m på fastigheten Hasslö 4:306 i Karlskrona kommun
31. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-07-08; Detaljplan för Vedebylund 1:1 m fl, Karlskrona
kommun
32. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-07-13; Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a §
miljöbalken – anläggande av båttvätt vid fastigheten Karlskrona 2:1
33. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-07-13; Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens
beslut om bygglov på fastigheten Svarttärnan 7 i Karlskrona kommun; nu fråga om inhibition
34. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-07-14; Särskild utredning av delar av fastigheterna Säby
4:14 m fl Trummenäs, Karlskrona kommun
35. Kammarrätten i Jönköping, Protokoll 2010-06-28; Överklagande av Förvaltningsrätten i Växjös
dom den 21 april 2010 i mål nr 587-10. Saken: Bygglov för vindkraftverk enligt plan- och
bygglagen (1987:10); fråga om prövningstillstånd
36. Växjö Tingsrätt, DOM 2010-07-02; Sökande: Karlskrona kommun, Näringslivsenheten, 37183
Karlskrona. Saken: Ansökan om tillstånd att få uppföra ett dämme i Nättrabyån inom Karlskrona
kommun för att bibehålla normalvattennivå sommartid i Björkerydssjön samt att i ändamålsenlig
omfattning få röja vass och vide i sjön
37. Växjö Tingsrätt, DOM 2010-07-15; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 200911-04 i ärende nr 521-10191-08. Saken: Strandskyddsdispens för uppförande av staket
38. Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2010-05-20; Överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge läns
beslut den 10 augusti 2009. Mål nr 563-10 Saken: Bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) för
tillbyggnad av flerbostadshus
39. Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2010-06-04; Överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge läns
beslut den 17 september 2009. Saken: Bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL)
40. Svea Hovrätt, DOM 2010-06-02; Överklagat avgörande: Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom
2009-02-11 i mål nr M 3023-06. Saken: Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, dels enligt 9 kap.
att bedriva befintlig och utökad hamnverksamhet i Verköhamnen, dels enligt 11 kap avseende
muddring och utbyggnad av ny kaj samt dispens från förbudet i 15 kap 31 § miljöbalken avseende
dumpning av schaktmassor vid ny deponiplats, Karlskrona kommun, Blekinge län
(forts.)

§ 263 (forts.)
41. Regeringskansliet, Finansdepartementet, skrivelse 2010-05-28; Delning av förordning.
Förordningen (2007:108) om lägenhetsregister
42. Polismyndigheten, 2010-05-20 tillståndsbevis enl. ordningslagen (1993:1617) att anordna
fyrverkeri i samband med 50-årsjubileum, Dynapac företagsområde, Backabo, Karlskrona
43. Åklagarmyndigheten, underrättelse 2010-07-13; Brott mot områdesskydd. MALM 2010.2885.
Förundersökning inleds inte
44. Statens Konstråd, skrivelse 2010-05-10; Beslut om utredning av intresseanmälan för samverkan
om gestaltning av offentliga miljöer
45. Åklagarmyndigheten, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål. Strafföreläggande – företagsbot
2010-06-23; Granngården AB, Miljöfarlig kemikaliehantering (K3163-10)
_____

Sökande
Akten

PLAN.2008.1149

§ 264
Ändring av byggnadsplan för Fäjö 1:12 m fl, Fäjö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
I en skrivelse har en fastighetsägare på södra Fäjö framfört önskemål om att utöka
befintliga byggrätter inom området. På södra Fäjö finns en äldre byggnadsplan från
1950-talet framtagen för sportstugebebyggelse. Det finns idag ett stort intresse för att
använda sin bostad för permanentboende och en planändring efterfrågas i likhet med
de tillägg till planbestämmelser som gjorts till bygg-nadsplanerna i Trummenäs.
Syftet med ändringen av planen är att tillåta utökade byggrätter, under förutsättning
att anslutning görs till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Enligt gällande byggnadsplan L 30, fastställd 28 oktober 1954, får huvudbyggnad
inte uppta större areal än 100 kvm. Uthus och andra gårdsbyggnader får ha en
sammanlagd areal om högst 40 kvm.
Planområdet är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet och
anslutningsvägar till de aktuella fastigheterna är anlagda sedan tidigare.
Planområdet är beläget på södra Fäjö och den del som är planlagd för bostäder är
cirka 6,5 ha. Ändringen omfattar 20 fastigheter vilka är privatägda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av
byggnadsplan för Fäjö 1:12 m fl.
att planarbetet inleds med enkelt förfarande, samt
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
_____

Sökande
Akten

PLAN 2009.4220

§ 265
Detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 december 2009, § 357 att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för del av
Gullbernahult 1. Området är beläget i den östra delen av Gullberna Park. Området
omfattas idag av detaljplan nr 510, Gullberna Park från 1992. Marken kring de
gamla vårdbyggnaderna får enligt detaljplanen inte bebyggas, vilket innebär att det
inte är möjligt att uppföra tillbyggnader.
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny aulabyggnad,
för Litorina Folkhögskola, i anslutning till befintlig bebyggelse inom planområdet.
En ny byggnadsvolym tillåts sammanbyggas med den befintliga byggnadens södra
gavel. Byggrättens utbredning har anpassats efter befintliga siktlinjer mellan husen
och tillbyggnadens totalhöjd har begränsats till
5 meter. Den nya tillbyggnaden ska underordna sig befintlig byggnad och anpassas
till befintliga markhöjder. Utformningen av den nya aulabyggnaden ska ske med
särskild hänsyn till omgivningens egenart.
Planarbetet inleds med enkelt planförfarande. Ett genomförande av planen bedöms
inte medföra betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna bli föremål för
samråd, samt
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____

Sökande
Akten

PLAN 2009.3938

§ 266
Upphävande av del av detaljplan för Idehult 1:26, 2:40 m fl
(Sb 394), Strömsberg, Karlskrona kommun, Blekinge län
Till samhällsbyggnadsförvaltningen inkom den 11 november 2009 en ansökan om
upphävande för del av detaljplan som omfattas av rubricerat område. Syftet med
upphävandet av del av detaljplan (Sb 394) är att underlätta en utveckling av
samhället. Den gällande planen för Idehult 1:26, 2:40 m fl anger en omfattande
bebyggelse och i dagens läge förväntas inte samhället byggas ut i den omfatt-ningen
eller för den användningen som planen anger. Planen har inte slutförts och med tiden
blivit inaktuell, vilket försvårar en utveckling av annan markanvänd-ning.
Aktuellt område är beläget i sydöstra delen av Idehult cirka 8 km norr om Rödeby
samhälle. Idag används marken som betesmark och upphävandet av del av detaljplan har för avsikt att säkerställa tillgången till beteshagar. Delar av området har en
låg marknivå och är av detta geologiska skäl inte lämpligt för bostäder som gällande
plan anger.
Den del av planen som upphävs föreslås ej omfattas av ny detaljplan eller ingå i
samlad bebyggelse.
Berörda fastigheter ägs av Karlskrona kommun.
Upphävandet av del av gällande detaljplan förväntas inte medföra betydande
miljöpåverkan, vilket innebär att en miljöbedömning genom en miljökonsekvensbeskrivning inte kommer att genomföras.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till upp-hävande
för del av gällande plan för ovan angett område
att ärendet handläggs med enkelt planförfarande, samt
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____

Kommunfullmäktige
Akten

PLAN 2008.104

§ 267
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24 har varit utställd för allmän granskning. Under
utställningen fr o m den 21 maj t o m den 18 juni 2010 har samråds-handlingar
funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun, stadsbiblioteket och Lyckeby bibliotek
samt på Karlskrona Kommuns webbplats: www.karlskrona.se. Utställningen har
annonserats i lokalpressen fredagen den 21 maj 2010.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för ny handels- och kontorsetablering inom den så kallade stadsträdgården i enlighet med gällande
översiktsplan. Avsikten är att skapa 10.000 kvm för sällanköpshandel.
Detaljplanen kommer även att pröva möjligheten till ny avfart från E22 till
Österleden samt en cirkulationsplats i korsningen Gullbernavägen – Lyckebyvägen.
Planområdet är beläget i Vedeby, ca 5,5 km norr om Karlskrona centrum, och
gränsar i norr till E22 och i öster till Österleden. I söder gränsar området till
Lyckebyvägen och i väster till Gullbernavägen.
Planområdets areal är ca 75 ha och ägs av Karlskrona kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplanen för del av Karlskrona 6:24, Karlskrona, upprättad i juni 2010
att godkänna ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen inte
bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Sökande
Kommunens anslagstavla
Akten

PLAN.2009.1890

§ 268
Ändring av detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Ändring av detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken, har varit föremål för
samråd. Under samrådstiden, 23 april – 24 maj 2010, har samrådshandlingar funnits
tillgängliga på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns
webbplats: www.karlskrona.se/detaljplaner. Samrådet har annonserats i lokalpressen
fredagen den 23 april 2010. Ärendet har drivits med enkelt plan-förfarande.
Fastigheten är belägen i de centrala delarna av bostadsområdet Kungsmarken.
Marken utgörs idag av flerbostadshus i sex våningar.
Ändringen av detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utöka planbestämmelsen till att förutom bostäder även tillåta kontor. Ändringen ställer högre krav på
tillgängliga parkeringsplatser.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta ändring av detaljplan
för Smörblomman 2, Kungsmarken, Karlskrona kommun, Blekinge
län
att anta ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan.
_____

Sökande
Kommunens anslagstavla
Akten

PLAN.2008.1910

§ 269
Detaljplan för Spårvägen 9 m fl. Gräsvik, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplanen för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik, har varit utställd för granskning från den
28 maj 2010 till den 9 juli 2010. Kungörelse om utställningen har anslagits på
kommunens anslagstavla och införts i lokalpressen fredagen den 28 maj 2010.
Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse alternativt kontor, handel
och skolverksamhet. Planförslaget medger byggrätt i tre och fyra våningar samt
parkering i källare. Målsättningen är att uppnå en attraktiv miljö för boende, kontor,
skolverksamhet och handelsverksamhet med närhet till centrum, Blekinge Tekniska
Högskola och havet, i en miljö med fungerande infrastruktur och ser-vice. Den
föreslagna bebyggelsen skapar ett mer slutet gaturum längs Polhems-gatan. Planen
möjliggör även ett öppnande av Grenadjärgatan för genomgående trafik genom att
parkmark överförs till gatumark . Även en byggrätt för trans-formatorstation inom
kvarteret Grenadjären får ett ändrat läge.
Spårvägen 9 är belägen i den västra delen av Karlskrona med närhet till bland annat
Blekinge Tekniska Högskola och havet. Området avgränsas av Polhems-gatan i
öster, kvarteret Grenadjären i norr och befintlig bebyggelse i väster och söder.
Planområdets areal är cirka 0,43 ha. Marken inom Spårvägen 9 är i privat ägo,
övriga delar så som Grenadjärgatan, Polhemsgatan och transformatorstationen ligger
på kommunalägd mark.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplanen för
Spårvägen 9 m fl, Gräsvik, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad april 2010,
samt
att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära betydande
miljöpåverkan.
_______

Sökande
Akten

MHA.2010.2296

§ 270
Ansökan om tillstånd till förmultnings-/urinseparerande toalett samt
urinspridning på fastigheten Skavkulla 1:4
Fastigheten har för närvarande latrinhämtning genom tekniska förvaltningens
renhållningsavdelning. Då taxorna för detta höjts har fastighetsägaren ansökt om en
annan lösning. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och inom kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Fastigheten är ännu inte ansluten, men
möjlighet till detta finns via servis vid tomtgräns.
Kommunicering har skett med grannfastigheterna. Samtliga befarar att olägenhet
kommer att uppstå.
Samhällsbyggnadsförvaltningens motivering är att fastigheten Skavkulla 1:4 ligger
inom detaljplanelagt område med närhet till grannfastigheterna. Det anses inte
lämpligt att tillåta urinavskiljande toalett samt urinspridning inom tätbe-byggda
detaljplanelagda områden. Det finns en risk att närliggande grannar kan uppleva en
olägenhet av lukt från urin. Då Skavkulla 1:4 ligger inom kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp, innebär detta att fastigheten framöver kan
anslutas till kommunalt avlopp.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om tillstånd till förmultnings-/urinseparerande toalett samt
urinspridning på fastigheten Skavkulla 1:4.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.3065

§ 271
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Bastasjö 1:18
Handlingar: Ansökan 2010-07-05, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken MB 7 kap 13, 14 och
15 §§. Ansökan gäller uppförande av en sjöbod i anslutning till båtplats.
Marken utgörs av en del av en lågländ betesmark som numera inte betas. Stranden är
sumpig med normal vegetation för denna typ av sjöar. Området är allemans-rättsligt
tillgängligt men lite svåråtkomligt med ett brett dike i väster och lite snårig skog i
öster.
Enligt 7 kap 18 b § MB får dispens från strandskyddet lämnas endast om det finns
särskilda skäl.
Yrkande
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är avslag.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till strandskyddsdispens med motiveringen att en
sjöbod för sin funktion måste ligga i kanten av en sjö. Detta är enligt 7 kap 18 c §
punkt 3 MB ett särskilt skäl att lämna dispens från strandskyddet.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till Magnus Johanssons (S) yrkande.
Per Björklund (SD) stödjer förvaltningens förslag och yrkar avslag till ansökan.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt förvaltningens
och Per Björklunds (SD) förslag eller enligt Magnus Johanssons (S) med flera
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Magnus Johanssons (S) med flera
yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att med hänvisning till 7 kap § 18 b MB lämna strandskyddsdispens för uppförande
av sjöbod i anslutning till båtplats varvid endast den yta som sjöboden upptar på
marken får tas i anspråk som tomt.
_____
Mot detta beslut reserverar sig Per Björklund (SD)

Akten

BYGG.2009.1421

§ 272
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:33
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sökande
Akten

BYGG.2009.2652

§ 273
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage samt
pool på fastigheten Grönadal 15:30
Handlingar: Ansökan (2009-08-31), nybyggnadskarta, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Positivt förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på platsen lämnades av
miljö- och byggnadsnämnden den 14 juni 2006, § 256. Detta förlängdes i beslut den
12 juni 2008, § 239. Ärendet illustrerades med en relativt liten byggnad i två
våningar, med en byggnadsyta på under 100 kvm.
Den inlämnade bygglovansökan avser en byggnad av en helt annan storleks-ordning,
varför det gällande förhandsbeskedet inte direkt kan anses ge rätt att få bygglov
beviljat för byggnaden.
Ursprungligen gällde denna ansökan en huvudbyggnad i en våning på ca 400 kvm
plus garage/carport på ca 80 kvm. Efter revideringar är huvudbyggnaden nu på ca
330 kvm plus förråd/carport på ca 55 kvm.
Tomten är relativt stor, ca 3000 kvm, och får anses rymma en byggnad av den
föreslagna storleken.
Byggnaden är relativt låg med plant tak. Den har en enkel och återhållsam utformning och kan inte anses få någon olämplig inverkan på landskapsbilden. Inte heller
bedöms den medföra någon sådan betydande olägenhet för omgivningen som av-ses i
3 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL).
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Länsstyrelsen har lämnat strandskyddsdispens i beslut den 24 mars 2010.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan vid två tillfällen. Från
tre av grannarna har yttranden med negativa synpunkter inkommit. Dessa har gällt
byggnadens storlek, placering och utformning samt dess inverkan och form av skymd
utsikt. Sökanden har tagit del av synpunkterna och har vid två tillfällen reviderat
ansökan, dels vad gäller placering och dels vad gäller storlek.
(forts.)

§ 273 (forts.)

BYGG.2009.2652

Förvaltningens bedömning är att den föreslagna byggnaden inte strider mot kraven i
3 kap 1 och 2 §§ vad gäller placering, utformning och omgivningspåverkan.
Arbetsutskottet har den 12 augusti 2010 företagit syn på platsen.
Sammanträdet ajourneras för diskussion i partigrupperna.
Yrkande
Magnus Johansson och övriga i S-gruppen yrkar på återremiss för ytterligare
beredning av ärendet.
Marchel Abedini (-) yrkar avslag till bygglov och bygganmälan på grund av att
ansökan bryter markant mot lämnat förhandsbesked.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar återremiss av ärendet.
Ordföranden ställer fråga om ärendet skall avgöras i dag eller återremitteras och
finner att nämnden beslutar återremittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.
_____

Sökande
Akten

Bygg.2010.2161

§ 274
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus och garage på
fastigheten Hasslö 1:256
Handlingar: Ansökan, 2010-05-19, nybyggnadskarta, ritningar, kvalitetsansvarig,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Positivt förhandsbesked lämnades av miljö- och byggnadsnämnden den 12 november
2009, § 311.
Strandskyddsdispensen behandlas i separat ärende. Marken är väl avskild från
området närmast strandlinjen genom en väg. Detta är enligt 7 kap 18 c § punkt 2 MB
ett särskilt skäl att lämna dispens från strandskyddet.
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus 159 kvm, garage 67,2 kvm samt
installation av eldstad.
Berörda grannar hade inget att erinra mot byggnation i förhandsbeskedet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
_____
Upplysningar:
- Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet
- Tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ombesörjs av sökanden
- Anmälan skall göras till miljö- och byggnadsnämnden innan arbetet påbörjas
samt när det avslutats
- Utsättning sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
- Byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet
- Utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.2743

§ 275
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Hasslö 1:256, del av
Handlingar: Ansökan 2010-06-29, karta, foton, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade förhandsbesked den 12 november 2009,
§ 311 för nybyggnad av enbostadshus alt. fritidshus .
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Marken är väl avskild från området närmast strandlinjen genom en väg. Detta är
enligt 7 kap 18 c § punkt 2 MB ett särskilt skäl att lämna dispens från strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna,
varvid den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt.
_____

Sökande
Akten

BYGG.2009.3901

§ 276
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten Hasslö
8:145
Handlingar: Ansökan (2009-11-11), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Ansökan avser avstyckning av fem tomter om vardera ca 2000 kvm för enbostadshus.
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 före-liggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. 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 ända-målet med
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
På platsen gäller delvis strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Enligt PBL 5 kap 1§ ska detaljplan upprättas vid tillkomsten av ny samlad
bebyggelse eller vid enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på
omgivningen eller ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på
mark, om tillkomsten av byggnaden inte kan beslutas i ansökan om bygglov eller
förhandsbesked.
Platsen utgörs av relativt tät lövskogsbevuxen hagmark med inslag av enebuskage
och används som bete för hästar.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen anses den föreslagna byggnationen vara
tillkomst av ny samlad bebyggelse där det finns oklarheter som inte kan klaras ut i ett
förhandsbesked. Framförallt är den föreslagna vägdragningen till de fem nya
tomterna olämplig och behöver ses i ett större sammanhang.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till PBL 5 kap 1§.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Akten

BYGG.2009.2821

§ 277
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Höryda 20:1
På sökandens begäran utgår ärendet från dagordningen.
_____

Sökande
Akten

BYGG.2010.790

§ 278
Förhandsbesked för nybyggnad av stuga på fastigheten Mästaremåla 1:41
Handlingar: Ansökan (2010-03-02), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Ansökan gäller en stuga, utan vatten och avlopp, som ska användas vid skötsel
av julgransodling. Stugan kommer inte att vara ett fritidshus eller för permanentboende.
Platsen utgörs av tät trädvegetation på en platå som lutar brant ner mot Lyckebyån
och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den föreslagna platsen för stugan
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av en stuga till den föreslagna
platsen med villkor:
att inga VA-installationer görs i huset,
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval ska bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.

Sökande
Akten

BYGG.2010.1635

§ 279
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 7:11
Handlingar: Ansökan (2010-04-13), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt före-liggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemans-rättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen (och så att de
inte medför betydande olägenheter för omgivningen).
Fastigheten ligger också inom det kustområde som enligt 4 kap 1 § miljöbalken
(MB) i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som
finns i området.
Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar och platsen utgörs av
en ianspråktagen tomt omgiven av befintlig bebyggelse.
Miljöavdelningen avstyrker ansökan med hänvisning till att enskild avloppsanläggning är en teknik som endast hör hemma i utpräglad glesbygd. Nu aktuell
ansökan avser byggnation inom en redan tätbebyggd och känslig del av skär-gården.
Förutsättningarna för privata eller mindre gemensamma avloppslösningar är
begränsade på grund av stort inslag av berg, ett stort antal vattentäkter och ett flertal
lokala utsläpp. Något som innebär risk för närsaltbelastning på kustvattnet och
förorening av grundvattnet. Inom dessa områden kan därför endast sam-ordnade VAlösningar accepteras. Med samordnad lösning avses kommunalt eller likvärdigt
avloppsnät. Utgångspunken är att det aktuella området inte ska belastas av lokala
avloppsvattenutsläpp.
(forts.)

§ 279 (forts.)

BYGG.2010.1635

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har inkom-mit
med en skrivelse där han emotser en dialog med förvaltningen för att anpassa
avloppslösningen. Yttrandet påverkar ej förvaltningens beslutsförslag.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är negativt förhandsbesked.
Magnus Johansson (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för
ytterligare diskussion med sökande beträffande avloppsfrågan.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Magnus Johanssons
(S) förslag om återremiss och finner att nämnden beslutar återremittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för att upp en diskussion med sökande
beträffande avloppslösningen.
_____

Sökande
Akten

BYGG.2010.516

§ 280
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 9:9
Handlingar: Ansökan, orienteringskarta/situationsplan (2010.02.11), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt före-liggande
behov. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ända-målet 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.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 4. Enligt MB 4
kap 4 § ligger platsen inom det kust- och skärgårdsområde där fritidshus endast får
tillkomma som kompletteringar inom befintliga bebyggelsegrupper.
Platsen omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet och riksintresse för
försvaret, dessutom är området utpekat som kulturmiljö av särskilt intresse.
Ansökan avser lokalisering av ett enkelt och litet fritidshus i en våning utan källare
och utan inredd vind. Den föreslagna tomten ligger avskilt från övrig bebyggelse på
betad hagmark med stengärdesgårdar och gamla ekar. En väg dras genom hagmarken
för att nå tomtplatsen.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är lokaliseringen inte att betrakta
som någon komplettering inom en befintlig bebyggelsegrupp och strider därmed mot
MB 4 kap 4§.
(forts.)

§ 280 (forts.)
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Platsen bedöms äga höga kulturmiljömässiga värden, höga rekreationsvärden och
höga naturvärden. Platsen och området är allemansrättsligt tillgänglig och utgör
en naturlig passage vidare ut i naturområdet. En privatisering kan försvåra och
förhindra allmänhetens tillträde vilket innebär en försämring för det rörliga friluftslivet vilket kan skada riksintresset.
Det faktum att förslaget anger en mycket liten och enkel byggnad har inte någon
avgörande betydelse för lokaliseringsprövningen utan snarare själva ianspråktagande av marken.
Lokaliseringen bedöms inte uppfylla kraven i 2 kap i PBL.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked för den föreslagna lokaliseringen med hänvis-ning
att den striden mot 2 och 3 kap i plan- och bygglagen samt mot Miljöbalken 4 kap
4§.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Akten

BYGG.2009.2188

§ 281
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Strömsberg 1:38
Handlingar: Ansökan (2009-07-16), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Vid sammanträde den 14 februari 2008, § 64, beslutade miljö- och byggnadsnämnden att inte medge strandskyddsdispens för lokalisering av ett fritidshus till den
föreslagna platsen, med motiveringen att något särskilt skäl som motiverade detta
inte kunde anses föreligga. Detta överklagades till länsstyrelsen som den
11 april 2008 upphävde beslutet med motiveringen att ingen ansökan om strandskyddsdispens förelåg.
Ansökan om strandskyddsdispens föreligger nu, diarieförd den 16 juli 2009. Ny
strandskyddslagstiftning trädde ikraft den 1 juli 2009, varför de nya bestämmel-serna
ska tillämpas vid behandlingen av detta ärende.
Platsen ligger i direkt anslutning till Lyckebyån, och strandskyddsförordnande gäller
enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Marken utgörs av en glänta av naturmarkskaraktär, som är allemansrättsligt
tillgänglig. Åbrinken är lätt tillgänglig, och detta får bedömas vara ett attraktivt ställe
för allmänheten att kunna ta sig ner till och uppehålla sig vid Lyckebyån.
Enligt 7 kap 18 b § MB får dispens från strandskyddet lämnas endast om det finns
särskilda skäl.
Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § beakta endast om det område som
upphävandet eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
(forts.)

§ 281 (forts.)
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Inget av dessa särskilda skäl föreligger, och några andra särskilda skäl får enligt den
nu gällande lagstiftningen inte åberopas vid strandskyddsdispenser i det aktuella
fallet.
På platsen har tidigare en byggnad funnits, som revs år 2002. Vad gäller rätten till
ersättningsbyggnad inom strandskyddsområde hänvisas till Miljödomstolens vid
Växjö tingsrätt dom den 30 november 2001 i mål nr M 366-01, samt
Miljööverdomstolens dom i samma ärende den 19 augusti 2003 i mål nr M 20-02.
Här fastslås att tomten under åtminstone ett år varit övergiven och allemansrätts-ligt
tillgänglig, och att det därmed saknas skäl att medge dispens för en ersättningsbyggnad. Den nu aktuella tomten har stått övergiven och allemansrättsligt
tillgänglig under längre tid än så.
Inga skäl finns till att medge strandskyddsdispens i det nu aktuella ärendet.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har in-kommit
med skrivelser. Yttrandena påverkar ej förvaltningens bedömning.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan.
Magnus Larsson ( C ) yrkar att strandskyddsdispens lämnas.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Magnus Larssons
bifallsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt Magnus Larssons yrkande.
Votering
Votering begärs och verkställes. Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja.
Den som bifaller Magnus Larssons ( C ) yrkande röstar nej.
Röstar ja gör: Marcel Abedini (-), Magnus Johansson (S), Eva Öhman (S), Morgan
Mattsson (S), Lotta Holgersson (S), Gert Olsson (S), Ulla Ohlsson (S) och Per
Björklund (SD).
Röstar nej gör: Eva Röder (FP), Margareta Rodin (FP), Magnus Larsson ( C ), Jan
Spjuth (KD) och Carl-Göran Svensson (M).
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att avslå ansökan om strandskyddsdispens.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att avslå ansökan om strandskyddsdispens.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Akten

BYGG.2010.1484

§ 282
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 10:2
Handlingar: Ansökan (2010-04-01), karta, yttrande från sökande (2010-07-23),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan slutligt ställningstagande görs skall arbetsutskottet företa besök på platsen.
_____

Sökande
Akten

BYGG.2010.1009

§ 283
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Yasjö 1:4
Handlingar: Ansökan (2010.03.13), situationsplan (2010.03.13), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
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 ända-mål
för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgäng-lig ur
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt annan samhällsservice. Enligt PBL 3 kap ska byggnader
placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och
natur- och kulturvärdena på platsen.
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus på en tomt om ca 6000 kvm.
Marken är röjd stenig skogsmark där låg sly vuxit upp. Tomten ligger i en svacka
mellan befintlig bebyggelse och tillfart kan anordnas mot befintlig väg.
Områdets sammanhållna bebyggelse, vilken f.n. baseras på enskilda avloppsanläggningar innebär en ökad risk för grundvattnet för varje ny anläggning som
beviljas. Ytterligare byggnation kan därför inte medges, förrän gemensamt
avloppssystem och längre gående rening än slamavskiljning och infiltration kommit
till stånd, enligt miljöavdelningens bedömning.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att lämna negativt förhandsbesked.
Presidiet; Carl-Göran Svensson (M), Magnus Johansson (S) och Marchel Abedini (), yrkar att positivt förhandsbesked lämnas.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot presidiets yrkande och
finner att nämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked.
(forts.)

§ 283 (forts.)
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Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen och godkännas innan bygglov kan beviljas
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.

§ 284
Övriga frågor
Magnus Larsson ( C ) tar upp frågan om miljöpriset. Kommittén emotser förslag på
lämpliga kandidater. I annat fall får utdelning av priset stå över till nästa år.
_____

Ärendeteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 9 september 2010
§ 291 Informationer
§ 292 Policy för solpaneler, Karlskrona kommun
§ 293 Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämnden arbetsutskott
§ 294 Beslut fattade av tjänstemän
§ 295 Meddelanden
§ 296 Gullvivan 1- Upphävande av tomtindelning
§ 297 Detaljplan för del av kvarteret Dahlberg m m på Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 298 Ändring genom tillägg till byggnadsplan på Fäjö 1:12 m fl, Fäjö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 299 Begäran om detaljplan för Hasslö 1:152, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 300 Detaljplan för del av Kv Clerk m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 301 Detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 302 Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 303 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö S:4 (3)
§ 304 Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd på fastigheten Aspö 1:20
§ 305 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 1:37
§ 306 Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fast. Berntorp 1:1
§ 307 Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Frändatorp 25:32
§ 308 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:33
§ 309 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage samt pool på fastigheten Grönadal 15:30
§ 310 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hallarum 4:20
§ 311 Strandskyddsdispens för förläggning av optokabel på fastigheten Hasslö S
§ 312 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 1:155
§ 313 Strandskyddsdispens på fastigheten Hasslö 5:294 och 5:295
§ 314 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lyckeby 3:7
§ 315 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus på fastigheten Lösen 4:3
§ 316 Förlängning av beviljat förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Milasten 1:24 (1:69)
§ 317 Strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för nyb. av prefabricerad transformatorkiosk på fast. Möcklö 7:1
§ 318 Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fast. Sanda 1:70
§ 319 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 23:2. Utgår!
§ 320 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 32:1
§ 321 Strandskyddsdispens för förläggning av optokabel på fastigheten Sjuhalla 2:1
§ 322 Strandskyddsdispens för förläggning av optokabel på fastigheten Skillinge 14:74
§ 323 Olovlig uppställning av serveringsvagn på fastigheten Stumholmen 2:22. Utgår!
§ 324 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av flytbrygga på fastigheten Säby 19:7
§ 325 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sälleryd 1:29
§ 326 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 10:2
§ 327 Strandskyddsdispens samt bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 1:109
§ 328 Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Verstorp 3:14
§ 329 Olovligt byggande på fastigheten Öljersjö 13:4
§ 330 Övriga frågor
_____________________

Plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, sammanträdesrum Freden
Torsdagen den 9 september 2010, kl.08.30 — 10.05.

Ordförande
1:e vice ordförande

Carl-Göran Svensson (M)
Marcel Abedini (-)

Ledamöter

Eva Öhman (S)
Morgan Mattsson (S)
Michael Ryge (S)
Ulla Ohlsson (S)
Anna Ottosson (M)
Margareta Rodin (FP)
Magnus Larsson (C)
Jan Spjuth (KD)

Tjänstgörande ersättare

Lotta Holgersson (S)
Gert Olsson (S)
Janne Johansson (SD)

Närvarande ersättare

Gert Bengtsson (S)
Veikko Pirkalainen (S)
Henrik Larsen (M)
Peter Glimvall (M)
Eva Röder (FP)
Ingmarie Söderblom (MP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Plan- och bygglovchef Ola Swärdh
Miljöchef Anders Klar
Planarkitekt Helene Persson
Planarkitekt Anna Steinwandt
Bygglovarkitekt Leif Larsson
Nämndsekreterare Birgitta Larsson

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Eva Öhman (S)
Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 15 september 2010,
kl. 08.00.

Sekreterare

………………………………………
§§ 291 - 330
Birgitta Larsson
(§ 302 omedelbart justerad)

Ordförande

………………………………………
Carl-Göran Svensson

Justeringsledamot

………………………………………
Eva Öhman

Tillkännagivandet av justeringen har den 15 september 2010 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Nämndsekreterare

§ 291
Informationer
Inga informationer föreligger vid dagens sammanträde.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2010.3173

§ 292
Policy för solpaneler, Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av miljö- och byggnadsnämndens
ordförande att föreslå åtgärder för att stimulera ökad användning av solenergi på eller
i anslutning till bostadsfastigheter. I uppdraget har även ingått att utreda kostnadsfri
hantering.
Förvaltningen har upprättat följande förslag till policy för hantering av solpaneler:
För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är solfångare bygglovsbefriade.
För byggnader inom detaljplanelagt område gäller bygglovsbefrielse för en- och
tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under förutsättning att:
Byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull kulturmiljö, t ex riksintresse, eller omfattas av bestämmelser om förvanskning enligt PBL 3:12.
Solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och inte är större än 8 kvm.
Solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till policy för solpaneler.
_____

§ 293
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Se förteckning över fattade beslut.

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

§ 294
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____

§ 295
MEDDELANDEN (Skrivelser och rapporter)
1.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-06-15; Dispens från
strandskyddsbestämmelserna samt anmälan om vattenverksamhet avseende uppförande av brygga och vågbrytare på fastigheten Tjurkö 3:41
i Karlskrona kommun

2.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-07-26; Dispens från strandskyddsbestämmelserna, anmälan om vattenverksamhet och anmälan om samråd
avseende kabelförläggning och byggnation av transformatorstation på
Sturkö samt i sundet mellan Sturkö och Tjurkö i Karlskrona kommun

3.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-07-29; Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut om ändrat bygglov
avseende garage på fastigheten Lyckeby 4:85

4.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-08-02; Tillsyn av vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken – brygga vid fastigheten Aspö 2:59 i
Karlskrona kommun

5.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-08-09; Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut i fråga om bygglov för
fönsterbyte på fastigheten Riksbanken 12 i Karlskrona kommun

6.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-08-17; Förprövning enligt djurskyddsförordningen, Fridlevstad 5:2

7.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-08-18; Förprövning enligt djurskyddsförordningen, Långenabben 1:18 och 1:13

8.

Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2010-08-11; Överklagande av
Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut 2010-05-27 i ärende nr 505-1539-10.
(Meddelandeplikt avseende vindkraftsverksamhet på fastigheterna SturköBredavik 21:27 och 21:45) Saken: Överklagande av avvisningsbeslut.
Miljödomstolen avslår överklagandet.

9.

Regeringsrätten, protokoll 2010-07-27; Överklagat avgörande: Kammarrätten i Jönköpings beslut den 21 maj 2010 i mål nr 534-10. Saken; Bygglov; fråga om prövningstillstånd. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd

_________________

Lantmäterimyndigheten
Akten

DIA 2010.2930

§ 296
Gullvivan 1- Upphävande av tomtindelning
En ansökan om avstyckning från fastigheten Gullvivan 1 har inkommit till lantmäterimyndigheten. Fastigheten ligger inom Kungsmarksområdet. Ny detaljplan
antogs av miljö- och byggnadsnämnden den 8 oktober 2009.
Åtgärden strider mot gällande tomtindelning, men stämmer med gällande detaljplan. Fastighetsägaren har yrkat att den gällande tomtindelningen upphävs.
Förvaltningen har i samråd tillstyrkt att gällande tomtindelning upphävs.
Förslag till upphävande har upprättats av lantmäterimyndigheten och handlagts
genom enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 § plan- och bygglagen.
Samtliga berörda fastighetsägare har skriftligen godkänt förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta förslaget till upphävande av tomtindelning för Gullvivan 1.
_____

Sökande
Akten

PLAN.2010.1206

§ 297
Detaljplan för del av kvarteret Dahlberg m m på Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Fastighetsägaren till Dahlberg 38 och Dahlberg 62 har inkommit med en ansökan om
ändrad detaljplan. Utöver ovan nämnda fastigheter har önskemål framförts att del av
Bååths gränd ska ingå i planområdet för att pröva möjligheten att utöka kvarteret.
Detaljplanen syftar till att anpassa planbestämmelserna till rådande förhållanden
avseende bebyggelsens omfattning och användning.
Pågående användning, som är kontor och handel samt skola som tillfällig
användning, överensstämmer delvis inte med gällande detaljplan. Gällande
detaljplan, som vann laga kraft den 10 februari 1956, anger bostäder och handel i
gatuhusen, småindustri i gårdsbebyggelsen samt gata. Byggrätten avseende
bebyggelsens omfattning har i vissa fall överskridits och i andra inte utnyttjats.
Den 4 juni 2009 beviljade miljö- och byggnadsnämnden tidsbegränsat bygglov med
varaktighet i två år för ändrad användning av kontorshus till idrottsgymnasium på
Dahlberg 62. Den 5 november 2009 beviljade miljö- och byggnadsnämnden tidsbegränsat bygglov med varaktighet i fem år för ändrad användning från kontors/
/industrilokaler till gymnasieskola på Dahlberg 38. Den nya detaljplanen syftar
bland annat till att pröva möjligheten att permanenta pågående användning som
skola. Planområdet innehåller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för del av kvarteret Dahlberg m m på Trossö, samt
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
_____

Sökande
Akten

PLAN.2008.1149

§ 298
Ändring genom tillägg till byggnadsplan för Fäjö 1:12 m fl, Fäjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 augusti 2010 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av byggnadsplan för
Fäjö 1:12 m fl.
Syftet med ändringen av planen är att tillåta utökade byggrätter, under förutsättning
att anslutning görs till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det finns idag ett
stort intresse för att använda sin bostad för permanentboende och en planändring
efterfrågas i likhet med de tillägg till planbestämmelser som gjorts till byggnadsplanerna i Trummenäs.
På södra Fäjö finns en äldre byggnadsplan, L 30 fastställd den 28 oktober 1954,
framtagen för sportstugebebyggelse. Enligt gällande byggnadsplan får huvudbyggnad inte uppta större areal än 100 kvm. Uthus och andra gårdsbyggnader får ha en
sammanlagd areal om högst 40 kvm. Förslaget till ändring innebär att dessa bestämmelser utgår och ersätts av en bestämmelse att 20% av tomten får bebyggas, dock
högst 300 kvm. Vid nybyggnation av huvudbyggnad samt vid tillbyggnation större
än 30 kvm skall gällande riktlinjer för byggnads placering i förhållande till havs- och
grundvattennivåer följas. Bestämmelser föreslås även angående byggnadernas placering samt hänsyn till landskapsbilden.
Planområdet är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet och anslutningsvägar till de aktuella fastigheterna är anlagda sedan tidigare. Planområdet är
beläget på södra Fäjö och den del som är planlagd för bostäder är cirka 6,5 hektar.
Ändringen omfattar 18 bostadsfastigheter vilka är privatägda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till ändring av byggnadsplan för Fäjö 1:12 m fl bli föremål för
samråd, samt
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____

Sökande
Akten

PLAN.2010.1199

§ 299
Begäran om detaljplan för Hasslö 1:152, Hasslö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om att upprätta detaljplan för fastigheterna Hasslö 1:152-1 och Hasslö 1:152-2. Området är beläget på
den östra sidan av Hasslö i anslutning till befintlig bebyggelse.
Planområdet består idag av ungefär 34 500 kvm obebyggd mark i direkt anslutning
till Fiskaregårdsvägen. Syftet är att möjliggöra bostadsbebyggelse med omkring 15
– 20 tomter samt grönområde. Området ska försörjas med kommunalt vatten och avlopp.
Det aktuella planområdet omfattas ej av detaljplan. En liten del av området ligger
inom strandskydd. Planområdet nämns inte i kommunens översiktsplan från 2010
eller i fördjupningen av översiktsplanen över skärgården från 1999. I kommunens
översiktsplan från 2010 finns däremot generella rekommendationer för byggande
gällande landsbygden. Ny bebyggelse ska främst uppföras som komplettering och
förtätning av redan befintliga samhällen, byar och bebyggelsegrupper.
Planärendet bedrivs med normalt förfarande. Ett genomförande av planen bedöms
inte medföra betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Hasslö
1:152, Hasslö,
att planarbetet bedrivs med normalt förfarande, samt
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____

Sökande
Akten

PLAN.2010.3630

§ 300
Detaljplan för del av Kv Clerk m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
I kommunens översiktsplanering ingår förtätning som ett av ledorden. Syftet är att
utnyttja mark effektivt och att skapa förutsättningar för kompletterande bebyggelse
som uppfyller behov och förstärker stadsbilden.
Fisktorget har vitaliserats genom tillskapande av det nya hotellet och torget som rum
har fått en välgörande avgränsning mot väster samtidigt som Styrmansgatans
sträckning mot Fisktorget och Borgmästarefjärden har förstärkts. Kvarteret Clerk har
tidigare sträckt sig från Hantverkaregatan ända ner till vattnet men har genombrutits
av Skeppsgossegatan. I Kv Clerk syns tydligt spåren av ett avskuret kvarter med
brandgavlar som vetter mot norr. En tidigare sträckning av Skeppsgossegatan ligger
kvar parallellt med nuvarande sträckning och fungerar som parkering.
Gaturummet är väl tilltaget och domineras av trafikanläggningar. Utrymme finns att
förstärka kvartersstrukturen och skapa frontfasader mot såväl Skeppsgossegatan som
mot Styrmansgatan vilket betonar stadsmässighet med kvarter, gator och torg.
Det aktuella området är i gällande plan allmän plats gata, och ägs av Karlskrona
kommun.
Den gamla vägsträckningen kan på ett naturligt sätt ersättas med bebyggelse i 3 – 4
våningar där parkering löses i markplan med bostäder ovanpå. Gårdarna i den södra
delen av kvarteret kan integreras men en nybyggnation. Mot Fisktorget skulle
eventuellt möjlighet för kommersiella verksamheter kunna inrymmas i bottenplan.
Området bedöms kunna rymma cirka 20 – 30 bostäder vilket är ett värdefullt tillskott
på Trossö.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
del av Kv Clerk m fl samt
att detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____

Sökande
Akten

PLAN.2010.991

§ 301
Detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge
län
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om att upprätta
detaljplan för fastigheten Västra Nättraby 6:94. Sökande som äger fastigheten önskar
få tillgång till mer byggbar yta då de är i behov av ytterligare lagerbyggnader.
Planområdet ligger norr om väg E22 i Nättraby. Området avgränsas i söder av E22, i
väster av Blekinge Kustbana, i norr av Gamla Landsvägen och i öster av
fastighetsgränsen till Västra Nättraby 1:71. Hela planområdet är ungefär 44.500 kvm
stort och omfattas av en detaljplan laga kraftvunnen 1971som anger användningen
småindustriändamål. En stor del fastigheterna närmast väg E22 omfattas idag av
prickmark då gällande detaljplan innehåller ett markreservat för framtida utbyggnad
av E22 till fyrfilig väg. Då vägen numera är utbyggd utreds möjligheten att minska
andelen prickmark på fastigheterna som berörs av vägreservatet. En dialog har förts
med Trafikverket som inte har några invändningar mot förändringen.
Planarbetet inleds med enkelt planförfarande. Ett genomförande av planen bedöms
inte medföra betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Västra
Nättraby 6:94 m fl Nättraby,
att låta detaljplanen för Västra Nättraby 6:94 m fl, Nättraby, bli föremål för samråd,
samt
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____

Kommunfullmäktige
Sökande
Akten

PLAN.2008.1437

§ 302
Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Detaljplanen för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum, har varit utställd för
granskning från den 18 juni 2010 till den 30 juli 2010. Kungörelse om utställningen
har anslagits på kommunens anslagstavla och införts i lokalpressen fredagen den 18
juni 2010.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en tillbyggnad till Marinmuseum med cirka
1400 kvm. Vidare medges en mindre ändring av fastighetsgränsen i norr, så att
museets byggnad helt kommer att ingå i Stumholmen 2:22. Syftet är också att
ändra tillåten användning på Laboratorieholmen från bostäder till museiverksamhet.
Befintliga byggrätter på Laboratorieholmen som inte är ianspråktagna utgår.
Stumholmen ligger öster om Trossö som är stadens centrum. Laboratorieholmen utgör den nordöstra delen av Stumholmen. Planområdet omfattar Laboratorieholmen,
området mellan Laboratorieholmen och befintlig museibyggnad samt en del av
strandparken.
Planområdets areal är 0,7 hektar.
Marken ägs dels av Karlskrona kommun och dels av Statens fastighetsverk.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för del av Stumholmen 2:22 m fl upprättad i maj 2010 och
reviderad i september 2010, samt
att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära betydande
miljöpåverkan.
_______
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sökande
Berörda grannar
Akten

BYGG.2009.3115

§ 303
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö S:4 (3)
Handlingar: Ansökan (2009-09-28), karta, Yttrande från sökande (2010-08-26),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
En ansökan om att få placera en byggnad på samma plats har tidigare behandlats
den 2 april 2001, § 147, då miljö- och byggnadsnämnden lämnade negativt förhandsbesked. Vidare behandlades en likadan ansökan av miljö- och byggnadsnämnden vid
sammanträde den 7 juni 2004, § 251. Förvaltningen föreslog ett negativt förhandsbesked. Nämnden beslutade att återremittera ärendet för hörande av grannar. Denna
ansökan återkallades av sökanden den 18 augusti 2004.För tredje gången
behandlades en likadan ansökan av miljö- och byggnadsnämnden den 14 juni 2006, §
244. Nämnden beslutade att lämna negativt förhandsbesked. Detta beslut
överklagades till länsstyrelsen som den 7 november 2006 avslog överklagandet.
Länsstyrelsens beslut överklagades till länsrätten som i dom den 19 april 2007
beslutade att lämna avslag på överklagandet. Sökanden överklagade detta till
kammarrätten, men återkallade sitt överklagande den 28 juni 2007.
Jämfört med tidigare ansökningar har den redovisade tomten gjorts mindre. Vad
gäller förutsättningarna i övrigt har strandskyddslagstiftningen ändrats den 1 juli
2009. Utifrån de nu gällande förutsättningarna gör förvaltningen samma bedömning
som då de tidigare ärendena behandlades.
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 bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen.
Fastigheten ligger inom det kustområde som enligt 4 kap 1 § miljöbalken (MB) i sin
helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i
området.
(forts.)

§ 303 (forts.)
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Det får bedömas vara av vikt att området i sin helhet även fortsättningsvis hålls
allemansrättsligt tillgängligt, och att den öppna kontakten med strandområdet
bibehålls helt oförändrad.
Enligt den nya strandskyddslagstiftningen får dispens från nybyggnadsförbudet
endast lämnas om något av de tydligt definierade särskilda skälen i MB 18 c §
föreligger. Inget av dessa särskilda skäl kan tillämpas på denna ansökan.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut, men har inte
inkommit med någon skrivelse.
Vid sammanträde den 14 juni 2010, beslutade miljö- och byggnadsnämnden att
återremittera ärendet till förvaltningen för hörande av grannar samt för att upprätta
förslag till beslut rörande strandskydd.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Fyra skrivelser har
inkommit från de berörda grannarna. I samtliga yttranden betonas vikten av att hålla
det strandskyddade området obebyggt. Det framhålls också bland annat att den befintliga stigen är välfrekventerad av såväl boende som besökande för att ta sig ner
till strandområdet, och att det är av stort allmänt intresse att den allemansrättsliga
tillgängligheten inte inskränks.
Sökanden har getts möjlighet att bemöta grannarnas skrivelser. Yttrandet påverkar
ej förvaltningens bedömning.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är negativt förhandsbesked.
Marcel Abedini (-) yrkar att positivt förhandsbesked lämnas. Carl-Göran Svensson
(M) yrkar bifall till Marcel Abedinis (-) yrkande.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Marcel Abedinis och
eget bifallsyrkande och finner att nämnden beslutar att positivt förhandsbesked
lämnas.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med bedömningen
att byggnaden är en komplettering till befintlig bebyggelsegrupp, vilket är ett av
målen för bebyggelselokalisering på landsbygden i kommunens översiktsplan.
Tomten avgränsas så att allmänheten har tillträde till strandområdet. Villkor:
att sökanden inkommer med ansökan om strandskyddsdispens
(forts.)

§ 303 (forts.)
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att anslutning skall göras till det kommunala VA-nätet,
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
_____

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.1116

§ 304
Strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd på fastigheten Aspö 1:20
Handlingar: Ansökan (2010-03-10), karta, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 15 §§.
Bygglov för nybyggnad av förråd beviljades och dispens från strandskyddsbestämmelserna medgavs av miljö- och byggnadsnämnden i beslut den 12 november 2009,
§ 308.
Länsstyrelsen beslutade därefter att överpröva beslutet om strandskyddsdispens enligt 19 kap 3b § MB. Man konstaterade att miljö- och byggnadsnämnden vid beslutstillfället den 12 november 2009 inte hade behörighet att fatta beslut om undantag från
strandskyddsbestämmelserna eftersom den berörda fastigheten vid detta tillfälle omfattades av landskapsbildsskydd. Fastighetsägaren ansökte därför om strandskyddsdispens hos länsstyrelsen.
Landskapsbildsskyddet har emellertid nu upphävts av länsstyrelsen, varför nämnden
numera är behörig att pröva strandskyddsfrågan. Länsstyrelsen har därför lämnat
tillbaka ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för att nämnden återigen ska pröva
frågan om strandskyddsdispens.
Fastigheten är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål, vilket innebär att
marken saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta är enligt 7 kap 18 c § punkt
1 MB ett särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt.
_____

Sökande
Akten

BYGG.2008.2165

§ 305
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 1:37
Handlingar: Ansökan (2008-08-25), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 11 december 2008,
§ 440, att lämna negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på platsen.
I beslutsförslaget sades bland annat följande:
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 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 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.
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 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, och förslaget uppfyller inte villkoren i det principiella ställningstagandet.
(forts.)

§ 305 (forts.)
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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.
Detta överklagades till länsstyrelsen som i beslut den 15 juni 2009 upphävde nämndens beslut och lämnade positivt förhandsbesked. Länsstyrelsen gjorde bedömningen
att den föreslagna lokaliseringen kunde ses som en naturlig komplettering. En av
grunderna för miljö- och byggnadsnämndens beslut var att anordnande av enskilt
avlopp på platsen var olämpligt. Denna fråga berördes överhuvudtaget inte i länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen underlät också att lämna berörda grannar möjlighet
att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden överklagade länsstyrelsens beslut till länsrätten, med
hänvisning såväl till lokaliseringens lämplighet i sig som till underlåtenheten att utreda avloppsfrågan och att låta berörda grannar yttra sig.
Länsrätten upphävde den 15 januari 2010 länsstyrelsens beslut och visade målet åter
till länsstyrelsen för ny handläggning. Något ställningstagande i själva
lokaliseringens lämplighet eller utredandet av avloppsfrågan gjordes inte av
länsrätten.
Länsstyrelsen beslutade den 17 februari 2010 återigen att upphäva miljö- och byggnadsnämndens beslut, och visade denna gång ärendet åter till nämnden för fortsatt
handläggning. Länsstyrelsen upprepade sin tidigare gjorda bedömning att lokaliseringen kan ses som en naturlig komplettering. Men inte heller denna gång berördes
frågan om lämpligheten att anordna enskilt avlopp på platsen.
Enligt PBL 2 kap 3 § första stycket punkt tre ska bebyggelse lokaliseras till mark
som är lämpad för ändamålet bland annat med hänsyn till möjligheterna att ordna
avlopp. Då denna bedömning inte har berörts av överinstanserna återstår den fortfarande att göra, och måste således ingå i miljö- och byggnadsnämndens fortsatta
handläggning av ärendet i enlighet med länsstyrelsens beslut den 17 februari 2010.
Enligt miljöavdelningen ligger den aktuella fastigheten inom ett förtätat område,
inom vilket såväl avlopp, som vattenförsörjning lösts med enskilda anläggningar.
Utförda inventeringar inom ett antal likartade områden d.v.s. med likartad ålder på
fastigheterna, uppvisar en mycket hög andel avloppsanläggningar som inte fungerar
tillfredsställande, med åtföljande negativ påverkan på miljön. Enskilda avloppsanläggningar har endast berättigande i utpräglad glesbygd, där tillräckliga skyddsavstånd kan uppnås. Miljöavdelningen anser, mot denna bakgrund, att det är
nödvändigt att bibehålla nuvarande oexploaterade ytor som buffertzoner.
(forts.)

§ 305 (forts.)
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Nya tillstånd till enskilda avlopp kan därför inte medges. Endast när förutsättning
för gemensamt avlopp, kommunalt eller likvärdigt, framledes kan komma att föreligga, bör tomten kunna bebyggas.
För detta område finns också ett speciellt beslut fattat avseende avloppsfrågan. I beslut den 5 juni 2002, § 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.
Vid sammanträde den 14 juni 2010 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för att undersöka om
avloppsfrågan går att lösa.
En utförlig utredning av möjligheterna att lösa avloppsfrågan har emellertid redan
gjorts av miljöavdelningen. Förvaltningen har inte något därutöver att tillägga i detta
avseende.
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

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.1174

§ 306
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av
transformatorstation på fastigheten Berntorp 1:1
Handlingar: Ansökan (2010-03-16), karta, ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
I närheten av den föreslagna byggnadsplatsen finns en mindre göl, varför
strandskydd gäller enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 15 §§.
Ansökan gäller bygglov och strandskyddsdispens för transformatorbyggnad.
Allmänhetens tillträde till området kan inte anses påtagligt försämras genom den
föreslagna byggnationen. Åtgärden är ett angeläget allmänt intresse, och kan inte
genomföras utanför strandskyddsområdet. Detta är enligt 7 kap 18 c § punkt 5 MB
ett särskilt skäl för att lämna dispens från strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov och med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna. Endast den yta som transformatorkiosken upptar på marken
får tas i anspråk för ändamålet.
_____
Upplysningar:
- Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov
- Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.1114

§ 307
Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Frändatorp
25:32
Handlingar: Ansökan (2010-03-10), karta, ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Bygglov för nybyggnad av gäststuga beviljades den 14 december 2009, § 1662,
delegation.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 15 §§. Miljö- och byggnadsnämnden hade vid denna tidpunkt inte rätt att bevilja strandskyddsdispens på platsen, varför sökanden hänvisades till länsstyrelsen
för detta beslut.
Länsstyrelsen har därefter fattat sådant beslut som innebär att dispensgivningen
övergått till miljö- och byggnadsnämnden, varför detta ärende översänts till miljöoch byggnadsnämnden för beslut.
Fastigheten är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål, vilket innebär
att marken saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta är enligt 7 kap 18 c §
punkt 1 MB ett särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt.
_____

Sökande
Akten

BYGG.2009.1421

§ 308
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:33
Handlingar: Ansökan (2009-05-22), kompletterande handlingar (2010-03-12) och
reviderade handlingar (2010-08-16), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.
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 öppen betesmark med en tydlig avgränsning mot bebyggelse med
en tät trädridå. En byggnad på föreslagen plats skulle bryta en tydlig linje i
landskapet. Den föreslagna platsen för byggnaden ligger dessutom mycket lågt i
förhållande till befintlig väg och en omfattande markhöjning skulle krävas för att
uppnå en godtagbar marknivå. En sådan markhöjning skulle inverka synnerligen
negativt på landskaps-bilden.
Förslaget kan inte anses vara en enkel, naturlig komplettering och med hänsyn till
detta bedöms den föreslagna lokaliseringen vara olämplig.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och inkommit med
reviderade handlingar. Den reviderade ansökan innebär att den befintliga ladugården
rivs och ett bostadshus med tillhörande garage byggs på platsen.
Den reviderade ansökan ändrar inte samhällsbyggnadsförvaltningens tidigare
bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2 om
att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade samt vad
som sägs i PBL kap 3 om lämplighet med hänsyn till landskapsbilden.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Akten

BYGG.2009.2652

§ 309
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage samt
pool på fastigheten Grönadal 15:30
Handlingar: Ansökan (2009-08-31), nybyggnadskarta, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Positivt förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på platsen lämnades
av miljö- och byggnadsnämnden den 14 juni 2006 § 256. Detta förlängdes i beslut
den 12 juni 2008, § 239. Ärendet illustrerades med en relativt liten byggnad i två
våningar, med en byggnadsyta på under 100 kvm.
Den inlämnade bygglovansökan avser en byggnad av en helt annan storleksordning,
varför det gällande förhandsbeskedet inte direkt kan anses ge rätt att få bygglov beviljat för byggnaden. Handläggningen av ärendet omfattar därför även en ny lokaliseringsprövning.
Platsen för byggnationen utgörs av en del av trädgården till det befintliga
bostadshuset och upplevs som helt privatiserad. Den ligger i anslutning till befintlig
bebyggelse och bedöms inte inrymma några allmänna intressen. Infart kan ordnas
från befintlig väg och anslutning till det kommunala VA-nätet kan göras. Ett
enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Ursprungligen gällde denna ansökan en huvudbyggnad i en våning på ca 400 kvm
plus garage/carport på ca 80 kvm. Efter revideringar är huvudbyggnaden nu på ca
330 kvm plus förråd/carport på ca 55 kvm.
Tomten är relativt stor, ca 3000 kvm, och får anses rymma en byggnad av den föreslagna storleken.
Byggnaden är relativt låg med plant tak. Den har en enkel och återhållsam
utformning och kan inte anses få någon olämplig inverkan på landskapsbilden. Inte
heller bedöms den medföra någon sådan betydande olägenhet för omgivningen som
avses i 3 kap 2 § plan- och bygglagen (PBL).
(forts.)

§ 309 (forts.)

BYGG.2009.2652

På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Länsstyrelsen har lämnat strandskyddsdispens i beslut den 24 mars 2010.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan vid två tillfällen. Från
tre av grannarna har yttranden med negativa synpunkter inkommit. Dessa har gällt
byggnadens storlek, placering och utformning samt dess inverkan och form av
skymd utsikt. Sökanden har tagit del av synpunkterna och har vid två tillfällen
reviderat ansökan, dels vad gäller placering och dels vad gäller storlek.
Förvaltningens bedömning är att den föreslagna byggnaden inte strider mot kraven i
3 kap 1 och 2 §§ vad gäller placering, utformning och omgivningspåverkan.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 5 augusti 2010 företagit syn på
platsen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov.
_____
Upplysningar:
- Utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
- Färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- Anslutning ska göras till kommunalt VA
- Byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet
- Tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
- Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.

Sökande
Akten

BYGG.2010.1498

§ 310
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Hallarum 4:20
Handlingar: Ansökan (2010-04-01), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Då ansökan gäller bygglov på en tidigare obebyggd tomt utanför detaljplanelagt
område omfattar handläggningen även lokaliseringsprövning.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut den 8 september 2004, § 320 (Dnr
2004/2213 ).
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar
som låg till grund för detta har inte förändrats.
Marken är redan avstyckad (1985) och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.
Idag är den en del av den privatiserade tomten till bostadshuset på stamfastigheten
Hallarum 4:5. Den gränsar i övrigt till ett jordbruksområde, och saknar intresse ur
allmän synpunkt. En byggnad på platsen skulle utgöra en lämplig komplettering.
Ett servitut finns som säger att styckningslotten är skyldig att tåla all sorts inverkan
som kan följa av jordbruksdriften på de kringliggande jordbruksfastigheterna.
Miljöavdelningen har tillstyrkt att avlopp anordnas genom en ny enskild gemensamhetsanläggning tillsammans med bostadshuset på Hallarum 4:5.
Inga grannar är berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov.
_____
Upplysningar:
- Utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
- Färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- Byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet
- Godkänt förslag till anordnande av gemensam avloppsanläggning tillsammans
med bostadshuset på Hallarum 4:5 ska föreligga före byggstart
- Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.2578

§ 311
Strandskyddsdispens för förläggning av optokabel på fastigheten
Hasslö S
Handlingar: Ansökan (2010-06-11), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Affärsverken avser att förlägga fiberkabel i syfte att möjliggöra bredbandsuppkoppling för boende i kustbandet och skärgårdsöarna utanför Karlskrona. Kabeln
är 3-4 cm i diameter. På dyig botten sjunker kabeln ner i dyn av sin egen vikt. På
hårda bottnar ligger den fri, utan sänken. Vid landfästena spolas eller schaktas
kabeln ner till 1-1,5 meter för att skyddas mot islossning. På land läggs kabeln på
ca 0,6 meters djup. Vid schaktning i strandkanten kommer vattnet att grumlas men
grumlingen blir mycket lokal och tillfällig.
På fastigheten Hasslö S avses kabeln angöras vid Horn. Området omfattas av
strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken (MB). Området är även särskilt ekologiskt känsligt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att förläggning av fiberkabel
är ett angeläget allmänt intresse som inte kan genomföras utanför strandskyddsområdet. Det är enligt 7 kap 18 c § punkt 5 MB ett särskilt skäl för att lämna dispens från strandskyddet.
En nerläggning av fiberkabel kommer inte att påverka allmänhetens tillträde till
platsen eller påverka livsvillkoren för djur- och växtlivet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna.
_____
Upplysning till sökande
Dispensen från strandskyddsbestämmelserna börjar gälla tre veckor från att beslutet
mottagits av den överprövande myndigheten, i det här fallet Länsstyrelsen i Blekinge
län.
Dispensen från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som
dispensen avser inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från
dispensbeslutet.

Sökande
Akten

BYGG.2010.1243

§ 312
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 1:155
Handlingar: Ansökan (2010-03-19), karta, yttrande från sökande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller en mindre, avstyckad tomt bebyggd med en sjöbod. Den gränsar
i norr till en ännu mindre tomt bebyggd med ett litet fritidshus med gäststuga.
Tillsammans är de båda tomterna 886 kvm. Bredden på den tomt som ansökan
gäller är knappt 16 meter. Båda fastigheterna ägs av sökanden.
Den aktuella avstyckningen kan inte anses ha sådan storlek, varken vad gäller yta
eller bredd, att den är lämplig att bebygga med ett självständigt fritidshus med normala nutida krav på yta och avstånd till tomtgränser.
Båda avstyckningarna avviker påtagligt från gängse tomtstorlekar i omgivningen.
Om en sammanslagning gjordes skulle emellertid förutsättningar skapas för att
utveckla sökandens boende på platsen, antingen genom en större tillbyggnad på
befintligt fritidshus eller genom en nybyggnad.
Tomten bedöms inte vara lämpad för bostadsbebyggelse.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.1363

§ 313
Strandskyddsdispens på fastigheten Hasslö 5:294 och 5:295
Handlingar: Ansökan (2010-03-24), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
På platsen gäller strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 15 §§.
Ansökan gäller nedgrävning av elkablar som ersättning för befintlig luftledning.
Detta är ett angeläget allmänt intresse, och kan inte genomföras utanför strandskyddsområdet.
Detta är enligt 7 kap 18 c § punkt 5 MB ett särskilt skäl för att lämna dispens från
strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna.
_____

Sökande
Berörda grannar
Akten

BYGG.2009.1546

§ 314
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lyckeby 3:7
Handlingar: Ansökan (2009-06-02), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Fastigheten är bebyggd med ett mindre fritidshus och ett par komplementbyggnader.
Den är en naturtomt som är ganska kuperad och blockig och till stor del bevuxen
med ganska stora träd. Platsen är en del av ett område med gles bebyggelse på tomter
av samma karaktär av orörd naturmark.
Den föreslagna exploateringen avviker helt från bebyggelsesättet i omgivningen, och
skulle innebära stora ingrepp på mark och vegetation. Byggnationen skulle bryta det
mönster av byggnader väl anpassade till naturförhållandena och delvis dolda i
vegetationen som ger området dess speciella karaktär. De naturvärden som idag
karaktäriserar området skulle påverkas negativt.
Den föreslagna byggnationen kan inte anses vara en enkel, naturlig komplettering av
befintlig bebyggelse. Det får bedömas vara olämpligt att uppföra fyra bostadshus på
den aktuella platsen.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har inkommit
med en skrivelse samt en reviderad situationsplan. Denna omfattar nu bara tre enbostadshus. Vid besök på platsen kunde konstateras att de föreslagna husen har en
placering som är anpassad till topografin och befintlig vegetation på ett helt annat sätt
än det ursprungliga förslaget.
Med ett noggrant studium av marksektioner och med hänsynstagande till
vegetationen vid bygglovprövningen bedöms en tillfredsställande anpassning till
naturförhållandena kunna uppnås med det reviderade förslaget.
En förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas är att anslutning görs till det
kommunala avloppsnätet. Utfart kan anordnas via befintlig väg.
(forts.)

§ 314 (forts.)

BYGG.2009.1546

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan, och en skrivelse
undertecknad av ägarna till två fastigheter har inkommit. Grannarna framför bland
annat att byggnation som påverkar allmänhetens tillträde till strandområdet inte ska
tillåtas.
Förvaltningens bedömning är att marken är lämpad för bebyggelse enligt det
reviderade förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadernas utformning, storlek och exakta placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval skall bestämmas i samband med bygglovprövningen
att anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet
att strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart, vilket behandlas av miljö- och
byggnadsnämnden i samband med bygglovsansökan
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Akten

BYGG.2010.2931

§ 315
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus på fastigheten
Lösen 4:23
Handlingar: Ansökan (2010-07-12), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. 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 tätt 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, 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 byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet, samt
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.

Sökande
Akten

BYGG.2010.1217

§ 316
Förlängning av beviljat förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten Milasten 1:24 (1:69)
Handlingar: Ansökan (2010-03-18), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut den 13 december 2007, § 404
(Dnr 2007.2564 ).
En avstyckning enligt detta förhandsbesked har genomförts med den nya fastighetsbeteckningen Milasten 1:69.
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar
som låg till grund för detta har inte förändrats.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 15 §§. Strandskyddsdispensen behandlas i samband med bygglovansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus hus till den
föreslagna platsen med villkor:
att handlingarna i beslutet den 13 december 2007, § 404 ska gälla (Dnr 2007.2564)
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg- och
materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att en förutsättning för att bygglov ska beviljas är att skriftligt avtal om att ansluta till
den allmänna avloppsanläggningen har tecknats med huvudmannen för Karlskrona
kommuns allmänna VA-anläggning; ingen form av enskilt avlopp kan påräknas
att strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart, vilket behandlas av miljö- och
byggnadsnämnden i samband med bygglovansökan, samt
att tillstånd från Trafikverket att anordna utfart mot väg 757 ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.1379

§ 317
Strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för nybyggnad av prefabricerad transformatorkiosk på fastigheten Möcklö 7:1
Handlingar: Ansökan (2010-03-26), karta, ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
På platsen gäller strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 15 §§.
Ansökan gäller bygglov och strandskyddsdispens för transformatorbyggnad och
strandskyddsdispens för nedgrävning av elkabel. Allmänhetens tillträde till området
kan inte anses påtagligt försämras genom den föreslagna byggnationen. Åtgärden är
ett angeläget allmänt intresse, och kan inte genomföras utanför strandskyddsområdet.
Detta är enligt 7 kap 18 c § punkt 5 MB ett särskilt skäl för att lämna dispens från
strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov och med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna. Endast den yta som transformatorkiosken upptar på marken
får tas i anspråk för ändamålet.
_____
Upplysningar:
- Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov
- Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.1466

§ 318
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av
transformatorstation på fastigheten Sanda 1:70
Handlingar: Ansökan (2010-03-31), situationsplan, ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
På platsen gäller strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 15 §§.
Ansökan gäller bygglov och strandskyddsdispens för transformatorbyggnad.
Allmänhetens tillträde till området kan inte anses påtagligt försämras genom den
föreslagna byggnationen. Åtgärden är ett angeläget allmänt intresse, och kan inte
genomföras utanför strandskyddsområdet. Detta är enligt 7 kap 18 c § punkt 5 MB
ett särskilt skäl för att lämna dispens från strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov och med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna. Endast den yta som transformatorbyggnaden upptar på
marken får tas i anspråk för ändamålet.
_____
Upplysningar:
- Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov
- Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.

Sökande
Akten

BYGG.2010.356

§ 319
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 23:2

Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sökande
Berörda grannar
Akten

BYGG.2009.3783

§ 320
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 32:1
Handlingar: Ansökan (2009-11-05), kartor, yttrande från sökande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Vid bedömningen gäller 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.
Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen inne i ett större, orört naturmarksområde
som är allemansrättsligt tillgängligt. Platsen saknar anknytning till befintlig bebyggelse och den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig
komplettering.
Med tanke på riksintresset får det också anses vara av betydelse att den
allemansrätts-liga tillgängligheten i området bevaras opåverkad.
Det typiska mönstret i detta gamla odlingslandskap är att bebyggelsen ligger väl
samlad längs byvägen. I översiktsplanen för skärgården ges under rubriken
”boende/bebyggelse” den rekommendationen, att ny bebyggelse på Senoren kan
tillkomma som varsamma kompletteringar av befintliga bybildningar. Den föreslagna lokaliseringen utgör inte någon sådan komplettering.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut, och har inkommit
med en skrivelse. En reviderad situationsplan har även inkommit där den föreslagna
byggnaden placeras i anslutning till vägen och den befintliga bebyggelsen. Detta är
dock inte en renodlad komplettering utan en mindre utvidgning längs vägen av den
befintliga bybildningen. Enligt förvaltningens bedömning kan detta accepteras
förutsatt att byggnaden placeras i direkt anslutning till vägen och den bebyggda
tomten. En ytterligare utvidgning därutöver bedöms inte vara lämplig.
(forts.)

§ 320 (forts.)

BYGG.2009.3783

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig, och en skrivelse med synpunkter
har inkommit.
Miljöavdelningen och sökanden har fört resonemang om avloppsfrågan, men någon
lösning enligt miljö- och byggnadsnämndens policy har inte kunnat presenteras.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är negativt förhandsbesked.
Ordföranden yrkar att positivt förhandsbesked lämnas.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot eget yrkande och
finner att nämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till den föreslagna
platsen då nämnden anser att platsen är lämplig och att sökande får återkomma med
förslag på lämplig avloppslösning. Villkor:
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen och godkännas innan bygglov kan beviljas
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.2577

§ 321
Strandskyddsdispens för förläggning av optokabel på fastigheten Sjuhalla 2:1
Handlingar: Ansökan (2010-06-11), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Affärsverken avser att förlägga fiberkabel i syfte att möjliggöra bredbandsuppkoppling för boende i kustbandet och skärgårdsöarna utanför Karlskrona. Kabeln är 3-4
cm i diameter. På dyig botten sjunker kabeln ner i dyn av sin egen vikt. På hårda
bottnar ligger den fri, utan sänken. Vid landfästena spolas eller schaktas kabeln ner
till 1-1,5 meter för att skyddas mot islossning. På land läggs kabeln på ca 0,6 meters
djup. Vid schaktning i strandkanten kommer vattnet att grumlas men grumlingen blir
mycket lokal och tillfällig.
På fastigheten Sjuhalla 2:1 gäller strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken (MB).
Området för förläggningen av fiberkabeln tangerar även ett område som är av
riksintresse för naturvård enligt 3 kap MB och område som är särskilt ekologiskt
känsligt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att förläggning av fiberkabel är
ett angeläget allmänt intresse som inte kan genomföras utanför strandskyddsområdet.
Det är enligt 7 kap 18 c § punkt 5 MB ett särskilt skäl för att lämna dispens från
strandskyddet.
En nerläggning av fiberkabel kommer inte att påverka allmänhetens tillträde till
platsen eller påverka livsvillkoren för djur- och växtlivet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna.
_____
Upplysningar:
Dispensen från strandskyddsbestämmelserna börjar gälla tre veckor från att beslutet
mottagits av den överprövande myndigheten, i det här fallet Länsstyrelsen i Blekinge
län.
Dispensen från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som
dispensen avser inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från
dispensbeslutet.

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.2576

§ 322
Strandskyddsdispens för förläggning av optokabel på fastigheten
Skillinge 14:74
Handlingar: Ansökan (2010-06-11), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Affärsverken avser att förlägga fiberkabel i syfte att möjliggöra bredbandsuppkoppling för boende i kustbandet och skärgårdsöarna utanför Karlskrona. Kabeln är 3-4
cm i diameter. På dyig botten sjunker kabeln ner i dyn av sin egen vikt. På hårda
bottnar ligger den fri, utan sänken. Vid landfästena spolas eller schaktas kabeln ner
till 1-1,5 meter för att skyddas mot islossning. På land läggs kabeln på ca 0,6 meters
djup. Vid schaktning i strandkanten kommer vattnet att grumlas men grumlingen blir
mycket lokal och tillfällig.
På fastigheten Skillinge 14:74 avses kabeln förläggas norr om planerad småbåtsmarina, längs befintlig väg. På platsen gäller strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken (MB).
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att förläggning av fiberkabel är
ett angeläget allmänt intresse som inte kan genomföras utanför strandskyddsområdet.
Det är enligt 7 kap 18 c § punkt 5 MB ett särskilt skäl för att lämna dispens från
strandskyddet.
En nerläggning av fiberkabel kommer inte att påverka allmänhetens tillträde till
platsen eller påverka livsvillkoren för djur- och växtlivet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna.
_____
Upplysningar:
Dispensen från strandskyddsbestämmelserna börjar gälla tre veckor från att beslutet
mottagits av den överprövande myndigheten, i det här fallet Länsstyrelsen i Blekinge
län.
Dispensen från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som
dispensen avser inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från
dispensbeslutet.

Fastighetsägaren
Akten

BYGG.2010.3091

§ 323
Olovlig uppställning av serveringsvagn på fastigheten Stumholmen 2:22
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.1259

§ 324
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av flytbrygga på fastigheten
Säby 19:7
Handlingar: Ansökan (2010-03-22), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller en 26 kvm stor flytbrygga och platsen utgörs av en vassbevuxen vik.
På platsen gäller strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken (MB). Platsen omfattas
även av riksintresse för naturvård, riksintresse för friluftsliv och riksintresse för
kulturvård. Platsen ingår i ett våtmarksområde och är ekologiskt särskilt känsligt.
Parallellt med strandkanten finns en väg till ett fritidshus som avgränsas med träd
och buskage och på andra sidan buskaget är det brukade åkrar. Vägen är en naturlig
passage för det rörliga friluftslivet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att bryggan för sin funktion måste
ligga vid vattnet och att behovet inte kan tillgodoses utanför området. Det är, enligt 7
kap 18 c § punkt 3 MB, ett särskilt skäl för att lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna. Det finns inga andra bryggor i närheten och en fri passage finns för
det rörliga friluftslivet. En flytbrygga på den föreslagna platsen bedöms inte påverka
livsvillkoren för djur- och växtlivet eller allmänhetens tillträde till platsen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av miljöbalken 7 kap § 18 b lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna med villkor:
att bryggan inte förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar eller
avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan.
_____
Upplysningar:
Dispensen från strandskyddsbestämmelserna börjar gälla tre veckor från att beslutet
mottagits av den överprövande myndigheten, i det här fallet Länsstyrelsen i Blekinge
län.
Dispensen från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som
dispensen avser inte påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från
dispensbeslutet.

Sökande
Akten

BYGG.2010.2435

§ 325
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sälleryd 1:29
Handlingar: Ansökan (2010-06-08), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut den 12 juni 2008, § 249 (Dnr
2008.707).
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 hus till den
föreslagna platsen med villkor:
att handlingarna i beslutet den 12 juni 2008, § 249, ska gälla (Dnr 2008.707-)
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovansökan
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 744 ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.

Sökande
Akten

BYGG.2010.1484

§ 326
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 10:2
Handlingar: Ansökan (2010-04-01), karta, yttrande från sökande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
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.
Den föreslagna platsen utgörs av öppen betesmark. Ansökan gäller ett enbostadshus i
en våning med inredd vind.
Huset föreslås placeras mitt på betesmarken, ca 140 meter från närmaste byggnad,
och skulle inte utgöra en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse. Vägen är en
naturlig avgränsning för bebyggelse och ett hus i det öppna landskapet skulle bli ett
främmande inslag på platsen och få en negativ inverkan med hänsyn till landskapsbilden. Det råder även stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området och angränsande fastigheter ingår i ett pågående detaljplanearbete.
Den föreslagna byggnationen får anses vara olämplig på platsen.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej
förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 2 september 2010 företagit syn
på platsen och delar förvaltningens uppfattning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2 om
att markområden ska användas till de ändamål för vilka de är mest lämpade och vad
som sägs i PBL kap 3 om lämplighet med hänsyn till landskapsbilden och naturförhållandena på platsen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Akten

BYGG.2010.1532

§ 327
Strandskyddsdispens samt bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 1:109
Handlingar: Ansökan (2010-04-07), ritningar, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad av samma storleksordning och med i huvudsak samma placering som det befintliga huset.
Berörda grannar har inte haft något att invända.
Utfart finns och tillståndsbevis för enskild gemensam avloppsanläggning har tidigare
lämnats av miljöavdelningen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och
15 §§.
Fastigheten är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål, vilket innebär att
marken saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta är enligt 7 kap 18 c § punkt
1 MB ett särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov och med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt.
_____
Upplysningar:
- Utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
byggnaden får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4.5 m
- Färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- Nödvändiga handlingar för bedömning av grundläggningsnivån och anpassningen
till angränsande tomter, i form av höjdsatt situationsplan och marksektioner, ska
inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande före byggsamrådet
- Byggnaden ska anslutas till avloppsanläggning utförd i enlighet med beslut om
tillståndsbevis den 5 september 2006, dnr 3505/2006.
- Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.1117

§ 328
Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
Verstorp 3:14
Handlingar: Ansökan (2010-03-10), karta, ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad beviljades den 15 december 2009,
§ 1671 delegation.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 15 §§. Miljö- och byggnadsnämnden hade vid denna tidpunkt inte rätt att bevilja
strandskyddsdispens på platsen, varför sökanden hänvisades till länsstyrelsen för
detta beslut.
Länsstyrelsen har därefter fattat sådant beslut som innebär att dispensgivningen
övergått till miljö- och byggnadsnämnden, varför detta ärende översänts till miljöoch byggnadsnämnden för beslut.
Fastigheten är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål, vilket innebär att
marken saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta är enligt 7 kap 18 c § punkt
1 MB ett särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt.
_____

Fastighetsägaren
Akten

BYGG.2010.2405

§ 329
Olovligt byggande på fastigheten Öljersjö 13:4
Handlingar: Skrivelse dat 2010-06-07, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Den 7 juni 2010 erhöll samhällsbyggnadsförvaltningen en anmälan ang. olovlig
byggnation på fastigheten Öljersjö 13:4. Vid besök på platsen samma dag kunde
konstateras att 9 stycken moduler var uppförda och utplacerade på fastigheten. Den
totala ytan är 220 kvm. Vid kontroll med vårt diarium kunde konstateras att bygglov
saknades för byggnaderna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 och 7 §§ ta ut byggnadsavgift med
56000 kronor ( 4 x 14000 kronor) av xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i egenskap av
fastighetsägare 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 fastighetsägaren xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vid vite av 10000 kr, att senast
2 månader efter delfående av detta beslut riva eller transportera bort byggnaderna.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

§ 330
Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde.
____

Ärendeteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 oktober 2010
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Revidering av delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden avseende brandfarliga varor
Svar på kommunrevisionens skrivelse ang. miljö- och byggnadsnämndes vidtagna åtgärder med anledning
av JO:s skrivelse
Delårsbokslut augusti 2010
Medborgarundersökning 2010
Yttrande gällande ny el-förbindelse mellan Sverige och Litauen – NordBalt
Yttrande över motion angående Säbyvallen i Ramdala
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
Meddelanden
Detaljplan för del av Gullbernahult 1 m fl, Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för kv Kölen m fl, Karlskrona kommun. Utgår!
Detaljplan för del av kvarteret Nordstjärnan m m på Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Program för detaljplan för Pottholmen 1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Begäran om planuppdrag Sanda 1:8 m fl
Ändring av detaljplan för del av Stärkelsen 2 m fl (611/02), Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Säby 4:14 m fl, Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län
Ändring av detaljplan för del av fritidsområde Torstäva 9:3 m fl (J26/62), Jämjö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Begäran om planuppdrag Torstäva 9:43 m fl
Ansökan om fortsatt dispens för café/restaurangverksamhet i Grevagården under 2011
Utdömande av miljösanktionsavgift (AM Frukthusen i Karlskrona)
Utdömande av miljösanktionsavgift (Bengts Färg i Lyckeby)
Utdömande av miljösanktionsavgift (Brunsmos Livs i Fridlevstad)
Utdömande av miljösanktionsavgift (Lantmännen i Torskors)
Utdömande av miljösanktionsavgift (Preem Blåport i Karlskrona)
Utdömande av miljösanktionsavgift (Statoil Angöringen i Karlskrona)
Utdömande av miljösanktionsavgift (TIME-butiken, Hasslö)
Utdömande av miljösanktionsavgift (Trossö Järn och Bygg, Järniabutiken i Lyckeby)
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Allatorp 5:1
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten Aspö 4:40 (2) och 4:41(2)
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Aspö 4:40 (3) och 4:41 (3)
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:315 lott 2. Utgår!
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:13
Förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus på fastigheten Aspö 5:28
Anmälan ang. fyra st bodar på fastigheten Bredäng 1:54
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Fridlevstad 1:7
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdisp. för nyb. av fiskebod och båthus på fastigheten Frändatorp 25:96
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Frändatorp 26:10
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:132
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Färmanstorp 1:55
Anmälan om olovlig utfyllnad på fastigheten Gängletorp 14:10. Utgår!
Ansökan om dispens från strandskydd på fastigheten Stora Hammar 2:48
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Hasslö 4.60
Ansökan om bygglov/bygganmälan för uppförande av plank på fastigheten Hasslö 8:169
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus samt rivningsanmälan på fastigheten Östra Rödeby 1:40
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sanda 2:8
Förhandsbesked för nybyggnad av stugby på fastigheten Sandhamn 3:3
Bygglov, bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sandhamn 14:6
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 7:11
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 23:2
Förlängning av beviljat förhandsbesked för fyra enbostadshus med mindre djurhållning på fastigheten Senoren 33:1
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Skallatorp 37:7
Bygglov för ändrad användning på fastigheten Spjutsbygd 1:16 och Spjutsbygd 1:131
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st fritidshus på fastigheten Stora Kullen 14:29
Övriga frågor

_______________________

Plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, sammanträdesrum Freden
Torsdagen den 14 oktober 2010, kl.08.30 — 12.08.

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Carl-Göran Svensson (M)
Marcel Abedini (-)
Magnus Johansson (S)

Ledamöter

Eva Öhman (S)
Morgan Mattsson (S)
Katarina Möller (S), jäv § 387
Michael Ryge (S) från kl 09.10, jäv § 373
Ulla Ohlsson (S)
Anna Ottosson (M)
Margareta Rodin (FP)
Magnus Larsson (C)
Jan Spjuth (KD)

Tjänstgörande ersättare

Lotta Holgersson (S) till kl 09.10, § 373, § 387,

Närvarande ersättare

Lotta Holgersson (S) från kl 09.10, ej § 373, ej § 387
Gert Olsson (S)
Gert Bengtsson (S)
Veikko Pirkalainen (S)
Christer Wihlborg (S)
Henrik Larsen (M)
Peter Glimvall (M)
Eva Röder (FP)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Plan- och bygglovchef Ola Swärdh
Planarkitekt Kerstin Johansson
Planarkitekt Helene Persson
Planarkitekt Anna Steinwandt
Planarkitekt Morgan Mattsson
Planarkitekt Victoria Nordholm
Miljöinspektör Stefan Turesson
Miljöinspektör Aida Zubic
Miljöinspektör Anna Pettersson
Bygglovarkitekt Leif Larsson
Bygglovarkitekt Malin Sjöstedt
Repr. Lantmäterimyndigheten
Nämndsekreterare Birgitta Larsson

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Morgan Mattsson (S)
Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 21 oktober 2010,
kl. 08.00.

Sekreterare

………………………………………
§§ 348 - 403
Birgitta Larsson
§§ 363 och 365 omedelbart justerade

Ordförande

………………………………………
Carl-Göran Svensson

Justeringsledamot

………………………………………
Morgan Mattsson

Tillkännagivandet av justeringen har den 21 oktober 2010 anslagits på kommunens anslagstavla intygar:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Nämndsekreterare

§ 348
Informationer
Inga informationer föreligger vid dagens sammanträde.

_____

Pristagaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2010.4184

§ 349
Miljöpriset 2010
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse miljöpristagare för 2010.
Ordförande i miljöpriskommittén Magnus Larsson (C) redogör för kommitténs
motivering till att föreslå Jonas Carlsson till pristagare av Karlskrona kommuns
miljöpris 2010.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöpriskommitténs förslag tilldela Jonas Carlsson 2010 års
miljöpris.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2010.4014

§ 350
Revidering av delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden avseende
brandfarliga och explosiva varor
En ny lag om brandfarliga och explosiva varor utfärdades den 1 juli 2010. Lagen
trädde ikraft den 1 september 2010. Förändringens huvudsakliga innehåll innebär
att ansvaret för tillståndsgivning samt tillsyn av hantering av explosiva varor övergår till kommunerna. Nämndens delegationsordning föreslås därför revideras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering:
Kapitel 3 utgår i sin helhet, för att ersättas med följande text:
3.

Brandfarliga och explosiva varor

3.1

Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)

3.1.1

Prövning av tillstånd och föreståndare av brand- Byggnadsinspektör/
farliga och explosiva varor (19 §)
Förvaltningsingenjör

3.1.2

Återkallelse av tillstånd (20 §)

Byggnadsinspektör/
Förvaltningsingenjör

3.1.3

Föreläggande, förbud samt beslut om åtgärd
(25 §)

Byggnadsinspektör/
Förvaltningsingenjör

3.2

Förordning om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1075)

3.2.1

Beslut om avsyn (16 §)

Byggnadsinspektör/
Förvaltningsingenjör

3.2.2

Beslut om handläggningstid (17 §)

Byggnadsinspektör/
Förvaltningsingenjör

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att revidera miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning enligt ovan.
_____

Kommunrevisionen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2009.956

§ 351
Svar på kommunrevisionens skrivelse angående miljö- och byggnadsnämndens
vidtagna åtgärder med anledning av JO:s inspektion 2009
På uppdrag av kommunrevisionen genomförde Ernst & Young AB en uppföljning av
vilka åtgärder som nämnden vidtagit och planerar att genomföra med anledning av
brister som framkom vid JO:s inspektion. I revisionens skrivelse framgår ett antal
frågeställningar vilka förvaltningen härmed vill klarlägga och besvara.
• I arkivet har utförts och pågår stora omflyttningar och utsorteringar av ärenden.
Bedömningen är att arkivet i dag och även i fortsättningen skall räcka till för
förvaltningens löpande ärendevolymer. Avslutade och övriga ännu inte utgallrade
ärenden förvaras fortsättningsvis till stor del i kommunarkivet.
• Utredning pågår och är nu i en slutfas för att ombyggnad av vissa delar av arkivet
skall kunna utföras. Brandskyddet förbättras och tillgängligheten för utomstående
kommer att begränsas.
• Under året har en stor mängd ärenden avslutats och såväl ekonomiska som
personella resurser har tillskjutits för att genomföra mikrofilmning av handlingar.
• Handläggningen har stramats upp utifrån de synpunkter som framkom vid JO:s
inspektion. Nya rutiner och mallar har tagits fram och kommer fortlöpande att
arbetas fram vid behov.
• Ärendeavslutningen fortgår och handläggningsrutiner utarbetas parallellt med att
arkivet omorganiseras. Arbetet med ärenderutiner kommer att intensifieras i
samband med att stora förändringar av plan- och bygglagen träder i kraft under
2011.
• Förvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram ett nytt förslag på
styrdokument för verksamheten, där förslag på nya kvalitativa mål ingår.
Förslaget kommer att tas upp för beslut i nämnden. När beslut tagits kommer
kvalitetsmålen att inarbetas i en kompletterad internkontrollplan.
• Rutiner för uppföljning av nya och kommande ärenderutiner har delvis och
kommer fortlöpande att tas fram för att säkerställa efterföljandet av dessa.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta skrivelsen som sitt svar till kommunrevisionen.
_____

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2010.1628

§ 352
Delårsbokslut augusti 2010
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna
delårsbokslut med prognos för årets utfall per augusti månads utgång.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (totalt) beräknas utvisa positiv avvikelse om + 1,4 mkr jämfört med
budget år 2010.
Avvikelsen fördelar sig med +0,6 mkr inom ramansvaret och +0,8 mkr avseende
bostadsanpassningsbidrag , utom ramansvaret.
Den positiva avvikelsen inom ramansvaret beror till stor del på att ny tillämpning
av taxor genererat intäkter som avsetts finansiera nya tjänster. Tjänsterna har kunnat
tillsättas först nu, och har inte genererat kostnader under första halvåret. Denna effekt
upphör nu.
Per augusti redovisas ett positivt resultat om + 0,6 mkr. Detta är i allt väsentligt hänförligt till att de hitintills varande utbetalningarna av bostadsanpassningsbidrag har
varit på en lägre nivå än vanligt. I verksamheterna i övrigt kompenseras den lägre
intäktsnivån av lägre personalkostnader till följd av vakanser på grund av ledigheter
och pågående rekryteringar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 31 augusti 2010 med helårsprognos enligt
bilagda handlingar.
_____

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2010.3726

§ 353
Medborgarundersökning 2010
Miljö- och byggnadsnämnden har fått resultat av medborgarundersökning 2010 på
remiss från kommunledningsförvaltningen med uppdrag att analysera resultatet
utifrån eget verksamhetsområde. I uppdraget ingår även att redogöra för åtgärder
som ska vidtas med anledning av resultatet.
Undersökningen är indelad i medborgarnas betyg på kommunen som en plats att
bo och leva på, medborgarnas betyg på kommunens verksamheter samt medborgarna
om inflytandet i kommunen. Svaren redovisas i form av rapport och tabeller från SCB.
De områden som primärt berör miljö- och byggnadsnämnden är frågor kring miljö
och bostäder. Övriga områden är trygghet, kommunikationer, kommersiellt utbud,
fritid samt utbildnings- och arbetsmöjligheter. Avsnittet om medborgarnas syn på
kommunens verksamheter vilket bland annat avser bemötande och tillgänglighet
har relevans för nämndens verksamhetsområde liksom det avsnitt som handlar om
medborgarnas inflytande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27 september 2010 lämnat förslag till
skrivelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta skrivelsen som sitt svar till kommunledningsförvaltningen.
_____

Svenska Kraftnät
Akten

DIA.2010.3548

§ 354
Yttrande gällande ny elförbindelse mellan Sverige och Litauen – NordBalt
Svenska Kraftnät planerar att binda samman de tre baltiska staternas elnät med det
nordiska genom projektet NordBalt. Förbindelsen, en 300 kV likströmsförbindelse,
planeras utgå från det svenska stamnätet via 400 kV ställverket i Nybro. I anslutning
till ställverket i Nybro etableras den svenska omriktarstationen. En markkabel planeras
från omriktarstationen till en landtagningsplats söder om Sandvik. Där övergår förbindelsen till en cirka 400 km lång sjökabel som löper ut i Östersjön och når landtagningspunkten Klaipeda i Litauen.
Miljö- och byggnadsnämnden yttrade sig över projektet vid ett första samråd i mars
2010 då flera alternativ för förbindelsen var föreslagna. Det nu aktuella förslaget till
sträckning för förbindelsen berör inte Karlskrona kommuns mark- eller vattenområden.
Enligt förvaltningens mening finns inget att erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget och översända detta till Svenska Kraftnät
_____

Idrotts- och fritidsförvaltningen (IFN 2008.073.821)
Akten

DIA.2010.432

§ 355
Yttrande över motion angående Säbyvallen i Ramdala
Idrotts- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att utreda och anlägga erforderliga
ytor för att möta behoven i anslutning till befintlig idrottsplats i Ramdala (Säbyvallen). I samband med det ska yttrande från berörda nämnder inhämtas.
I fördjupningen av översiktsplanen för Trummenäsområdet (FÖP Trummenäsområdet), antagen av kommunfullmäktige i maj 2006, berörs Säbyvallen. Mål och
rekommendationer för Säbyvallen i FÖP Trummenäsområdet är att undersöka
möjligheten att utöka Säbyvallen då föreningen Ramdala IF har behov av större
ytor. I FÖP Trummenäsområdet konstaterades det att det inte finns någon mark
tillgänglig i direkt anslutning till Säbyvallen. Men då Trummenäsområdet är i ett
expansivt skede kan det även finnas behov av en skola för de yngsta årskurserna.
Om en skola blir aktuell kan det finnas fördelar att samlokalisera skolan och
träningsområdet med dess omklädningsrum. Detta bör studeras vidare i detaljplanering för området.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande som sitt eget och översända detta
till idrotts- och fritidsförvaltningen.
_____

§ 356
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Se förteckning över fattade beslut.

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

§ 357
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____

§ 358
MEDDELANDEN (Skrivelser och rapporter)
1. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-08-16; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut i fråga om tillbyggnad av flerbostadshus
på fastigheten von Löwen 1 i Karlskrona kommun
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-08-25; Förprövning enligt djurskyddsförordningen, Björsmåla 1:17, Augerums socken, Karlskrona kommun
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2010-08-26; Beslut med anledning av
överklaganden avseende detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Västra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-08-30; Strandskyddsdispens för sjöbod
på fastigheten Bastasjö 1:18 i Karlskrona kommun
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-08-30; Strandskyddsdispens för nybyggnad
av enbostadshus på fastigheten Hasslö 1:256 i Karlskrona kommun
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-08-30; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut om positivt förhandsbesked för
nybyggnad av sex enbostadshus på fastigheten Torstäva 9:43 i Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-08-31; Detaljplan för Spårvägen 9 m fl,
Gräsvik i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-08-31; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov på fastigheten Svarttärnan 7 i Karlskrona
kommun
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-01; Beslut om upphävande av
strandskydd för område som avses ingå i detaljplan för Kv Kölen i Karlskrona
kommun, Blekinge län
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-02; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus
på fastigheten Färmanstorp 2:5 i Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-03; Tillstånd till nedgrävning av häst,
Bråstorp 2:5 i Karlskrona kommun
(forts.)

§ 355 (forts.)
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-03; Tillstånd till nedgrävning av häst,
Lösen 13:1 i Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län, skrivelse 2010-09-08; Överklagande av länsstyrelsens beslut 2010-08-09, dnr 403-2080-10. Överklagandet har kommit in i rätt tid.
Klagoskrivelsen har översänts tillsammans med länsstyrelsens handlingar till
Förvaltningsrätten i Växjö.(Riksbanken 12)
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-13; Ändring av stadsplanen för
Kungsmarken m m (Smörblomman 2) i Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut (delgivningskvitto) 2010-09-14; Ansökan om
strandskyddsdispens m m för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten
Torhamns-Långören 1:9 i Karlskrona kommun
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-17; Förprövning enligt djurskyddsförordningen avseende tillbyggnad av stall för nötkreatur på fastigheten
Långasjö 1:100, Karlskrona kommun
17. Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2010-09-01; Överklagande av länsstyrelsens i
Blekinge läns beslut den 24 augusti 2010, förhandsbesked enligt plan- och
bygglagen (PBL) Torhamns-Långören 1:9 i Karlskrona kommun. Förvaltningsrätten
avslår överklagandet.
18. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2010-09-07; Överklagande av
länsstyrelsens i Blekinge läns beslut den 4 februari 2010 i ärende nr 505-3390-09
m fl. Saken: Lagring av flis, bränsleved och biprodukter från skogsindustrin m m på
fastigheten Nävragöl 1:89, Karlskrona kommun
19. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 2, protokoll 2010-09-16; Överklagat
avgörande: Förvaltningsrätten i Växjös dom den 20 maj 2010 i mål nr 563-10.
Saken: Bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10) på fastigheten Vakteln 7
i Karlskrona kommun; fråga om prövningstillstånd.
20. Regeringsrätten, protokoll 2010-09-02; Överklagat avgörande: Kammarrätten i
Jönköpings dom den 16 november 2000 i mål nr 470-08. Saken: Bygglov; fråga
om prövningstillstånd. Regeringsrätten meddelar ej prövningstillstånd. (Bygglov
och bygganmälan för nybyggnad av särskilt boende/gruppboende på fastigheten
Mölletorp 4:20)
(forts.)

§ 355 (forts.)
21. Regeringsrätten, protokoll 2010-08-19; Överklagat avgörande: Kammarrätten i
Jönköpings dom den 16 juni 2010 i mål nr 3823-09. Saken: Bygglov; fråga om
prövningstillstånd. Regeringsrätten meddelar ej prövningstillstånd. (Bygglov och
bygganmälan för ändring av tak på enbostadshus, fastigheten Bävern 7)
22. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2010-09-16; Överklagande i fråga
om avvisningsbeslut avseende upphävande av strandskydd inom område som avses
ingå i detaljplan för del av Torstäva 13:25, Karlskrona kommun. Regeringen avslår
överklagandet.
23. Åklagarmyndigheten, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, underrättelse
2010-09-03; Miljöbrott 2010-03-29 – 2010-04-07, Miljöbrott 2009-12-10.
Förundersökningarna läggs ned.(Stärkelsen 2 och 3)
________________

Sökande
Kommunens anslagstavla
Akten

PLAN.2009.4220

§ 359
Detaljplan för del av Gullbernahult 1 m fl, Gullberna Park, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för del av Gullbernahult 1 m. fl., Gullberna Park, har varit föremål för
samråd. Under samrådstiden 27 augusti – 24 september 2010, har samrådshandlingar
funnits tillgängliga på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket samt på Karlskrona
kommuns webbplats: www.karlskrona.se/detaljplaner. Samrådet har annonserats i
lokalpressen den 27 augusti 2010. Ärendet har drivits med enkelt planförfarande.
Fastighetsägarna har till samhällsbyggnadsförvaltningen inkommit med ansökan
om att uppföra en aula i form av en tillbyggnad inom fastigheterna Gullbernahult
26 och del av Gullbernahult 1 i Gullberna park. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en tillbyggnad av byggnaden Vasskär. Planområdet är beläget i den östra
delen av Gullberna Park och omfattar en av de befintliga byggnaderna som idag
rymmer Litorina Folkhögskola samt en del av den mark som omger byggnaden.
Stora delar av bebyggelsen i Gullberna Park härstammar från 1950-talet och har
tidigare utnyttjats för vård. Idag rymmer byggnaderna bland annat skolor, förskolor
och vårdlokaler. Planen gränsar i söder till ett område som nyligen planerats för
bostäder i flerbostadshus. Idag utgörs marken av uppvuxen ek- och bokskog.
Planområdet omfattar cirka 3000 kvm. Marken inom planområdet är privatägd.
Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan från 2002.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del
av Gullbernahult 1 m. fl. Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
att godkänna ställningstagandet om att ett gemomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____

Sökande
Akten

DIA.2001.5616

§ 360
Detaljplan för kv Kölen m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sökande
Akten

PLAN.2010.3367

§ 361
Detaljplan för del av kvarteret Nordstjärnan m m på Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Fastighetsägaren till Nordstjärnan 32 och Nordstjärnan 37 har kommit in med en
ansökan om ändrad detaljplan. Utöver ovan nämnda fastigheter har önskemål framförts att del av Stora Möllebacksgränd ska ingå i planområdet för att pröva möjligheten att utöka kvarteret. Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra
ett bostadshus på idag obebyggd mark. Fastigheterna är bebyggda med en köpmangård från 1791 med gårdsflygel från 1899, samt en basar/butiksbyggnad från cirka
1880. Den nedre delen av gården, mot Borgmästaregatan, är välbevarad medan den
övre delen används som parkering. Befintliga byggnader, som är uppförda i en respektive tre våningar, avses bevaras. Pågående användning är bostäder och handel.
För området gäller detaljplaner som vann laga kraft den 28 november 1941 respektive
den 5 januari 1999. Den senare har genomförandetid som upphör den 5 januari 2014.
Planärendet bedrivs med normalt förfarande. Ett genomförande av planen bedöms
inte medföra någon betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för del av kvarteret Nordstjärnan m m på Trossö, samt
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
_____

Sökande
Akten

PLAN.2010.1745

§ 362
Program för detaljplan för Pottholmen 1 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 oktober 2009 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta program för detaljplan för
Pottholmen 1 m fl.
Karlskrona kommun har tillsammans med Kärnhem AB genomfört parallella
arkitektuppdrag för rubricerat område. Uppdragen har utvärderats av en gemensam
och förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Med utgångspunkt i utvärderingsgruppens
ställningstaganden har ett planprogram arbetats fram av en projektgrupp med Bengt
Lingman, näringslivs- och utvecklingschef som ansvarig projektledare.
Syftet med ny föreslagen bebyggelse inom Pottholmen är att skapa en tilltalande entré
till staden och att skapa en ny funktionsblandad stadsdel i centrala Karlskrona. Den
nya bebyggelsen bidrar till att förbättra områdets kopplingar till centrum. Stadsdelen
föreslås även utvecklas genom ett integrerat miljöanpassat byggande och hållbar utveckling.
Genom stadsdelens utformning och funktion föreslås social hållbarhet
främjas. Förslaget till ny bebyggelse på Pottholmen är utformat med storgårdskvarter
som grundprincip för att följa Karlskronas axiala uppbyggnad och Trossös rutnätsplan.
Programområdet är cirka 14,7 ha stort och omfattas av 10 fastigheter. Fastigheterna
ägs av fem olika markägare: Karlskrona kommun, Jernhusen Fastigheter AB, Banverket, Michano Business Center AB och Lidl Sverige AB.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till program för detaljplan för Pottholmen 1 m fl bli föremål för
programsamråd
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
_____

Sökande
Akten

PLAN.2007.1487

§ 363
Begäran om planuppdrag Sanda 1:8 m fl
En ansökan om att upprätta detaljplan för Sanda 1:8 m fl har inkommit den 27
februari 2007 från Markline of Helsingborg AB. En ansökan med likvärdigt
förslag hanterades av miljö- och byggnadsnämnden den 12 december 2001.
Ansökan avslogs då med hänvisning till att det inte fanns förutsättningar att
genomföra en detaljplaneprocess.
Förvaltningen bedömer att förutsättningarna för en planläggning inte har blivit
gynnsammare sedan nämndens tidigare beslut i ärendet. Förvaltningen anser
därför att ansökan bör avslås.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om planuppdrag för Sanda 1:8 m fl.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

Sökande
Akten

PLAN.2010.1239

§ 364
Ändring av detaljplan för del av Stärkelsen 2 m fl (611/02), Lyckeby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Mörebyggen AB inkom den 16 mars 2010 med en begäran om ändring av del av
detaljplan för fastigheten Stärkelsen 2 m fl i Lyckeby. Syftet med ändring av del
av detaljplan (611/02) är att möjliggöra för en- och tvåvåningsbostäder med garage.
Enligt gällande detaljplan är byggrätten garage, detta för att möjliggöra parkeringsbehov vid fullt utnyttjande av intilliggande byggrätt med bostäder upp till fyra
våningar. Ansökan om bygglov avser att utnyttja byggrätten för fyra våningar till
endast två våningar och i stället ansöker om en ändring av gällande detaljplan angående byggrätten garage och ersätta denna med en byggrätt på bostäder med max
två våningar samt garage. Samtidigt ändras byggrätten för fyra våningar till två
våningar, vilket medför att behovet av garageplats försvinner.
Ändring av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av
detaljplan för del av Stärkelsen 2 m fl (611/02),
att låta förslag till ändring av detaljplan för del av Stärkelsen 2 m fl bli föremål för
samråd
att ärendet handläggs med enkelt planförfarande, samt
att ett genomförande av ändring av detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
_____

Sökande
Akten

PLAN.2008.844

§ 365
Detaljplan för del av Säby 4:14 m fl, Trummenäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplanen för del av Säby 4:14 m fl, Trummenäs, har varit föremål för samråd.
Under samrådstiden 30 oktober – 27 november 2009 har samrådshandlingar funnits
tillgängliga på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns
webbplats: www.karlskrona.se. Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen
den 30 oktober 2009 och ett samrådsmöte har hållits i restaurangen Trummenäs
Golfklubb den 11 november 2009.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse inom fastigheten
Säby 4:14 (2) m fl i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse på Trummenäs udde.
Förslaget medger ett 80-tal villatomter för permanentbostäder och skapar i enlighet
med den fördjupade översiktsplanen för Trummenäsområdet förutsättningar att bygga
attraktiva bostäder i havsnära läge. Tillfart till området föreslås från Trummenäsvägen
via två nya infarter. En exploatering ställer krav på förbättrad vägstandard samt att en
långsiktig lösning på vattenförsörjning och avloppshantering genomförs.
Planområdet är beläget på Trummenäs udde och omfattar fastigheterna Gängletorp
2:7 och 14:10, del av fastigheten Säby 4:14 (2) samt två mindre bostadsfastigheter,
Torstäva 13:6 respektive 13:3. Området avgränsas av Trummenäsvägen i öster. I
söder och norr gränsar planområdet till befintliga fritidshusområden. Väster om planområdet ligger Torstävaviken.
Avståndet till Karlskrona centrum är cirka 15 km från planområdet. Planområdet
omfattar cirka 19 ha. Fastigheten Säby 4:14 (2) ägs av KB Trummenäs och fastigheterna Gängletorp 2:7 och 14:10 samt Gängletorp 13:6 och Gängletorp 13:3 är
privatägda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplanen för del av Säby 4:14 m fl Trummenäs, ställs ut för allmän granskning
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära betydande
miljöpåverkan.
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

Sökande
Akten

PLAN.2010.1239

§ 366
Ändring av detaljplan för del av fritidsområde Torstäva 9:3 m fl (J26/62),
Jämjö, Karlskrona kommun Blekinge län
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har den 18 augusti 2010 inkommit en begäran
om ändring av del av detaljplan för fastigheten Torstäva 9:12 m fl. Syftet med ändring
av del av detaljplan (J26/62) är att utöka byggrätten för den sammanlagda byggnadsarean till 20%.
Enligt gällande detaljplan från 1962 får inte den sammanlagda byggnadsarean överstiga 60 kvm, varav bostadshus (fritidsstuga) inte får uppta större area än 50 kvm.
Inom B betecknat område får avståndet mellan bostadshus icke understiga 20 meter.
De gällande bestämmelserna hindrar en utveckling av området, och en ändring skulle
skapa nya möjligheter för samhället.
Sökande fastigheter Torstäva 9:12 samt Torstäva 9:15 ingår i byggplan för fritidsområde vid Torstäva (J35/63) som är en utvidgning av rubricerad detaljplan.
Ändring av detaljplan bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av
detaljplan för del av Torstäva (J26/1962)
att ärendet handläggs med enkelt planförfarande, samt
att ett genomförande av ändring av detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
_____

Sökande
Akten

PLAN.2010.3654

§ 367
Begäran om planuppdrag Torstäva 9:43 m fl
En ansökan om att upprätta detaljplan för rubricerat område har inkommit från
markägaren, Kenneth Ahlgren. Ansökan har sitt ursprung i ett förhandsbesked
om sex tomter som meddelats från miljö- och byggnadsnämnden den 12 maj 2010.
Detta förhandsbesked överklagades av berörda grannar och länsstyrelsen biföll
överklagandet. Ett av de tydligaste argumenten för länsstyrelsens beslut var att
ärendet bland annat innehöll infrastrukturella frågor som lämpligast prövades i
detaljplan. Sökande önskar därför få frågan prövad genom detaljplan i stället.
Nämndens beslut i förhandsbeskedsärendet grundade sig till stor del på en planutredning gjord på samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna utredning visar att de
önskade tomterna passar väl in i en större struktur i området. Förvaltningen menar
att den utredningen bör vara ett utgångsläge om ärendet nu prövas i detaljplan.
Då både nämnd och förvaltning tidigare ställt sig positiv till en byggnation på den
aktuella marken, föreslår förvaltningen att planuppdrag meddelas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att meddela planuppdrag för Torstäva 9:43 m fl, samt
att detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____

Sökande
Akten

MLL.2009.471

§ 368
Ansökan om fortsatt dispens för café/restaurangverksamhet i Grevagården
under 2011
Blekinge museum anhåller om fortsatt dispens för café/restaurangverksamhet i
Grevagården under 2011.
Café Greven har tillsammans med Blekinge museum skapat en populär mötesplats i
Grevagården i kv Wachtmeister under senaste tioårsperiod. En upprustning och viss
ombyggnad i Grevagården har genomförts i enlighet med museets fastighetsplan.
Museistyrelsen beslöt vid sammanträde den 1 oktober 2008 att fortsatt fastighetsplanering för museet i kv Wachtmeister skall utgå från den programutredning Nyréns
Arkitektkontor utarbetat på uppdrag. Detta förslag/program som gäller nu är indelat i
etapper där installation av kök och ny lokal för servering ingår i tredje och sista etappen.
Greven har liksom övriga livsmedelsverksamheter i kommunen varit föremål för
tillsyn enligt en checklista där man kontrollerat fyra delområden från Egenkontrollprogrammet. De fyra delområdena var Personlig Hygien, Rengöring, Seperation
samt Tid o temperatur – processer.
Resultatet från en sådan tillsyn kan ge avvikelser och/eller allvarliga avvikelser. Det
krävdes fyra tillsynsbesök innan avvikelserna och allvarliga avvikelser var åtgärdade.
Enligt SLV kan myndigheten förelägga med vite som följd redan efter första besöket
vid en allvarlig avvikelse. Lokalernas utformning gör dem svåra att hålla en god
livsmedelshygien i, varför verkligen disciplin och kunskap krävs. Det är dessutom
viktigt att antalet rätter står i proportion till kökets storlek och utrustning. Vissa åtgärder har vidtagits som installation av ett handtvättställ i beredningsutrymmet,
bättre personalutrymmen samt utökning av förrådsutrymmena.
Med hänvisning till vad som anförts och att lokalerna är ytterst begränsade anser
förvaltningen att verksamheten ej kan tillhandahålla säkra livsmedel till konsumenterna med det sökta sortimentet då risken för kontaminering är uppenbar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om fortsatt dispens för café/restaurangverksamhet i Grevagården
under 2011.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

AM Frukthusen i Karlskrona
Akten

MMM.2010.580

§ 369
Utdömande av miljösanktionsavgift avseende överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer
(KIFS 2008:2) samt om klassificering och märkning av kemiska produkter
(KIFS 2005:7)
Miljöavdelning har enligt miljöbalken ett tillsynsansvar över bland annat hantering
och försäljning av kemiska produkter.
Under hösten 2009 genomfördes ett tillsynsprojekt tillsammans med Kemikalieinspektionen. Under projektet utfördes kontroll av försäljning av kemiska produkter i
detaljhandeln och om dessa följer lagar och krav.
I produktkontrollen ingick följande: kontroll av förpackningsmärkning, kontroll av
barnskyddande förslutning, kännbar varningsmärkning, förvaring av kemikalier,
fosforandel i tvättmedel och överlåtelse tillstånd av farliga kemikalier.
Den 18 november 2009 besökte miljöinspektören AM Frukthusen i Karlskrona.
Vid inspektionsbesöket kontrollerades märkningen av kemikalieprodukter som skall
följa Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter (KIFS 2005:7) och följande produkter hade brister:
• Garley, limpia muebles (15 st) från företaget Romar i Spanien. Denna
produkt var märkt på spanska och saknade svensk märkning.
• Ambientador Garley (15 st) från företaget Romar i Spanien. Denna produkt
märkt på spanska och saknade svensk märkning.
• Garley, reparador abrillantador från företaget Romar i Spanien. Denna
produkt var märkt på spanska och saknade svensk märkning.
Vid kontroll av produkter som ska ha kännbar varningsmärkning enligt KIFS
2008:2; kap 2, 5§, hade butiken anmärkningar i följande produkter:
• Garley, limpia muebles från företaget Romar i Spanien. Alla produkterna
sav denna sort saknade kännbar varningstriangel trots att produkten är
klassad som extremt brandfarlig.
• Ambientador Garley från företaget Romar i Spanien. Trots att produkten är
klassad som extremt brandfarlig saknade den kännbar varningstriangel.
• Garley, reparador abrillantador från företaget Romar i Spanien. Trots att
produkten är klassad som extremt brandfarlig saknade den kännbar
varningstriangel.
Miljösanktionsavgiften för ovanstående överträdelser är 2 x 5 000 kr.
(forts.)

§ 369 (forts.)

MMM.2010.580.

Miljösanktionsavgiften är en administrativ straffavgift. Det är tillsynsmyndigheten
(miljö- och byggnadsnämnden) som skall pröva frågan om påförande av miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.
Miljöavdelningen har skriftligen kommunicerat med verksamhetsansvarige för
företaget.
För yrkesmässiga verksamheter, återförsäljare eller de som saluför kemiska
produkter och biotekniska organismer utan att de samtidigt är tillverkare eller
primärleverantörer gäller att de skall följa miljöbalken (1998:808), Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2 och KIFS 2005:7).
Enligt 30 kap 3 §, första stycket miljöbalken, skall tillsynsmyndigheten (miljöoch byggnadsnämnden) pröva frågan om miljösanktionsavgift.
Enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, beslutet om miljösanktionsavgift får
efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt
6.3.2. är miljösanktionsavgiften 5 000 kr för en överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, 2 kap 1 och 5 §§, genom att i sin yrkesmässiga verksamhet erbjuda eller sälja
kemiska produkter i behållare som saknar föreskriven kännbar varningsmärkning.
Enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt
6.6.1 är miljösanktionsavgiften 5 000 kr för en överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska
produkter. 13 §, genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som återförsäljare, utan
att samtidigt vara tillverkare eller primärleverantör, erbjuda eller sälja farliga
kemiska produkter i förpackningar som har farosymbol och där risk- och skyddsinformation finns på främmande språk men inte på svenska.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med anledning av att AM Frukthuset med organisationsnummer 969741-2907
har åsidosatt skyldigheten att följa Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS 2005:7)
samt Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och
biotekniska organismer och i enlighet med förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter
att miljösanktionsavgift om 5 000 kr skall, enligt bilagan till förordning (1998:950)
om miljösanktionsavgifter 6.3.2 påföras AM Frukthuset
att miljösanktionsavgift om 5 000 kr skall enligt bilagan till förordning (1998:950)
om miljösanktionsavgifter 6.6.1 påföras AM Frukthuset
_____
Enligt 30 kap. 5 § andra stycket Miljöbalken får miljösanktionsavgift verkställas
efter sista betalningsdag såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Detta beslut kan överklagas till Miljödomstolen i Växjö inom tre veckor från den dag då klagande fått
delgivning av beslutet. Underrättelse om hur man överklagar beslutet bifogas.

Bengts Färg i Lyckeby
Akten

MMM.2010.583

§ 370
Utdömande av miljösanktionsavgift avseende överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer
( KIFS 2008:2) samt om klassificering och märkning av kemiska produkter
(KIFS 2005:7)
Miljöavdelning har enligt miljöbalken ett tillsynsansvar över bland annat hantering
och försäljning av kemiska produkter.
Under hösten 2009 genomfördes ett tillsynsprojekt tillsammans med Kemikalieinspektionen. Under projektet utfördes kontroll av försäljning av kemiska produkter i
detaljhandeln och om dessa följer lagar och krav.
I produktkontrollen ingick följande: kontroll av förpackningsmärkning, kontroll av
barnskyddande förslutning, kännbar varningsmärkning, förvaring av kemikalier,
fosforandel i tvättmedel och överlåtelse tillstånd av farliga kemikalier.
Den 25 november 2009 besökt miljöinspektören Bengts Färg i Lyckeby (organisationsnummer 556480-0794) där kontrollen av kemiska produkter som var till salu
och vid butikshyllan visade brister i följande produkter:
• Osmo inform and farbe, brush cleaner and thinner som hade symbolen
hälsoskadlig, men saknade svensk text för märkning, risk- och skyddsfraserna
var endast på tyska.
• Oxalsyra, där produkterna på butikshyllan saknade kännbar varningstriangel
Miljösanktionsavgifterna för dessa överträdelser är 2 x 5 000 kr.
Miljösanktionsavgiften är en administrativ straffavgift. Det är tillsynsmyndigheten
(miljö- och byggnadsnämnden) som skall pröva frågan om påförande av miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.
Miljöinspektören har skriftligen kommunicerat med företaget som har beretts
möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Något yttrande har ej inkommit.
Motivering:
För yrkesmässiga verksamheter, återförsäljare eller de som saluför kemiska produkter och biotekniska organismer utan att de samtidigt är tillverkare eller primärleverantörer gäller att de skall följa miljöbalken (1998:808), Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2 och KIFS 2005:7).
Enligt 30 kap 3 §, första stycket miljöbalken, skall tillsynsmyndigheten (miljö- och
byggnadsnämnden) pröva frågan om miljösanktionsavgift.
Enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, beslutet om miljösanktionsavgift får
efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.
(forts.)

§ 370 (forts.)

MMM.2010.583

Enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt
6.3.2. är miljösanktionsavgiften 5 000 kr för en överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, 2 kap 1 och 5 §§, genom att i sin yrkesmässiga verksamhet erbjuda eller sälja
kemiska produkter i behållare som saknar föreskriven kännbar varningsmärkning.
Enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt
6.6.1 är miljösanktionsavgiften 5 000 kr för en överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska
produkter. 13 §, genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som återförsäljare, utan att
samtidigt vara tillverkare eller primärleverantör, erbjuda eller sälja farliga kemis-ka
produkter i förpackningar som har farosymbol och där risk- och skyddsinforma-tion
finns på främmande språk men inte på svenska.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med anledning av att Bengts Färg i Lyckeby (organisationsnummer 5564723855) har åsidosatt skyldigheten att följa Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS
2008:2) samt Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS 2005:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer och i enlighet med förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter:
att miljösanktionsavgift om 5 000 kr skall, enligt bilagan till förordning (1998:950)
om miljösanktionsavgifter punkt 6.3.2 påföras Bengt Färg i Lyckeby
att miljösanktionsavgift om 5 000 kr skall, enligt bilagan till förordning (1998:950)
om miljösanktionsavgifter punkt 6.6.1 påföras Bengts Färg i Lyckeby.
_____
Enligt 30 kap. 5 § andra stycket Miljöbalken får miljösanktionsavgift verkställas
efter sista betalningsdag såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Detta beslut kan överklagas till Miljödomstolen i Växjö inom tre veckor från den
dag då klagande fått delgivning av beslutet.

Brunsmo Livs i Fridlevstad
Akten

MMM.2009.4585

§ 371
Utdömande av miljösanktionsavgift avseende överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer
(KIFS 2008:2) samt om klassificering och märkning av kemiska produkter
(KIFS 2005:7)
Miljöavdelningen har enligt miljöbalken ett tillsynsansvar över bland annat
hantering och försäljning av kemiska produkter.
Under hösten 2009 genomfördes ett tillsynsprojekt tillsammans med Kemikalieinspektionen. Under projektet utfördes kontroll av försäljning av kemiska produkter i
detaljhandeln och om dessa följer lagar och krav.
I produktkontrollen ingick följande: kontroll av förpackningsmärkning, kontroll av
barnskyddande förslutning, kännbar varningsmärkning, förvaring av kemikalier,
fosforandel i tvättmedel och överlåtelse tillstånd av farliga kemikalier.
Den 11 november 2009 besökte miljöinspektören Brunsmo Livs i Fridlevstad,
Karlskrona kommun, där kontrollen av kemiska produkter som var till salu och vid
butikshyllan upptäcktes brister på följande produkter:
• Petro grön, kallavfettning för bilar, båtar, textilier, redskap från Petrosol
AB,Box 9025, 400 91 Göteborg. Produkten var märkt som hälsoskadlig och av
15 st kontrollerade produkter var 1 st felaktig, där barnskyddande förslutning
inte fungerade alls
• Ki bensin tillsats från Kemetyl AV som är märkt med riskfrasen R65
(farligt, kan ge lungskador vid förtäring). Av 16 st produkter som kontrollerades var 5 st med icke fungerande barnskyddande förslutningskorkar.
• Glansvax från Hagmans Kemi AB som är märkt som hälsoskadlig med R65
frasen (farligt, kan ge lungskador vid förtäring). Av 15 kontrollerade produkter fungerade inte barnskyddande förslutning på 1 st.
Miljösanktionsavgiften för ovanstående överträdelse är 5 000 kr.
Miljösanktionsavgiften är en administrativ straffavgift. Det är tillsynsmyndigheten
(miljö- och byggnadsnämnden) som skall pröva frågan om påförande av miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.
Miljöinspektören har skriftligen kommunicerat med företaget som har beretts
möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Verksamhetsansvarige för Brunsmo Livs
har inkommit med yttrande.
(forts.)

§ 371 (forts.)

MMM.2009.4585

Motivering:
För yrkesmässiga verksamheter, återförsäljare eller de som saluför kemiska
produkter och biotekniska organismer utan att de samtidigt är tillverkare eller
primärleverantörer gäller att de skall följa miljöbalken (1998:808), Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2 och KIFS 2005:7).
Enligt 30 kap 3 §, första stycket miljöbalken, skall tillsynsmyndigheten (miljöoch byggnadsnämnden) pröva frågan om miljösanktionsavgift.
Enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, beslutet om miljösanktionsavgift får
efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt
6.3.1 är miljösanktionsavgiften 5 000 kr för en överträdelse 2 kap 1,4 §§, avsaknad
av föreskriven barnskyddande förslutning. På produkter där barnskyddande förslutning inte fungerar och som är till salu betraktas som avsaknad av dess funktion och
är därmed ett brott mot föreskriften.
Med anledning av att Brunsmo Livs med organisationsnummer 570927-xxxx
och dess företrädare har åsidosatt skyldigheten att följa Kemikalieinspektionens
föreskrift (KIFS 2008:2) och (KIFS 2005:7) i enlighet med förordning (1998:950)
om miljösanktionsavgifter
beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att miljösanktionsavgift om 5 000 kr skall, enligt bilagan till förordning (1998:950)
om miljösanktionsavgifter punkt 6.3.1 om överträdelse av 2 kap 1 och 4 §§,
avsaknad av föreskriven barnskyddande förslutning påföras Brunsmo Livs i
Fridlevstad .
_____
Enligt 30 kap. 5 § andra stycket Miljöbalken får miljösanktionsavgift verkställas
efter sista betalningsdag såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Detta beslut kan överklagas till Miljödomstolen i Växjö inom tre veckor från den
dag då klagande fått delgivning av beslutet.

Lantmännen i Torskors
Akten

MMM.2010.578

§ 372
Utdömande av miljösanktionsavgift avseende överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer
(KIFS 2008:2) samt om klassificering och märkning av kemiska produkter
(KIFS 2005:7)
Miljöavdelningen har enligt miljöbalken ett tillsynsansvar över bland annat
hantering och försäljning av kemiska produkter.
Under hösten 2009 genomfördes ett tillsynsprojekt tillsammans med Kemikalieinspektionen. Under projektet utfördes kontroll av försäljning av kemiska produkter i
detaljhandeln och om dessa följer lagar och krav.
I produktkontrollen ingick följande: kontroll av förpackningsmärkning, kontroll av
barnskyddande förslutning, kännbar varningsmärkning, förvaring av kemikalier,
fosforandel i tvättmedel och överlåtelse tillstånd av farliga kemikalier.
Den 23 november 2009 besökte miljöinspektören Lantmännen i Torskors
industriområde där kontrollen av kemiska produkter som var till salu och vid
butikshyllan visade brister i följande produkt:
• Kärcher, flytande aktiv-vask, aktiv rengöringsmedel alkalisk från
Kärcher AB i Hisingskärra. Produkten var märkt med frätande symbol och
skyddsfraser S-2 och S-4. Alla produkter av denna sort (4 st) saknade
kännbar varningstriangel. Denna produkt ska ha kännbar varningstriangel
enligt KIFS 2008:2; kap 2, 5§.
Miljösanktionsavgiften för ovanstående överträdelse är 5 000 kr.
Miljösanktionsavgiften är en administrativ straffavgift. Det är tillsynsmyndigheten
(miljö- och byggnadsnämnden) som skall pröva frågan om påförande av miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.
Miljöinspektören har skriftligen kommunicerat med företaget som har beretts
möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Något yttrande har ej inkommit.
Motivering:
För yrkesmässiga verksamheter, återförsäljare eller de som saluför kemiska
produkter och biotekniska organismer utan att de samtidigt är tillverkare eller
primärleverantörer gäller att de skall följa miljöbalken (1998:808), Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2 och KIFS 2005:7).
(forts.)

§ 372 (forts.)

MMM.2010.578

Enligt 30 kap 3 §, första stycket miljöbalken, skall tillsynsmyndigheten (miljö- och
byggnadsnämnden) pröva frågan om miljösanktionsavgift.
Enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, beslutet om miljösanktionsavgift får
efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt
6.3.2. är miljösanktionsavgiften 5 000 kr för en överträdelse av
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och
biotekniska organismer, 2 kap 1 och 5 §§, genom att i sin yrkesmässiga verksamhet
erbjuda eller sälja kemiska produkter i behållare som saknar föreskriven kännbar
varningsmärkning.
Med anledning av att Lantmännen i Torskors, Uranvägen 1, Karlskrona kommun,
(organisationsnummer 769605-2856) har åsidosatt skyldigheten att följa
Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och
biotekniska organismer och i enlighet med förordning (1998:950) om
miljösanktionsavgifter
beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att miljösanktionsavgift om 5 000 kr skall, enligt bilagan till förordning (1998:950)
om miljösanktionsavgifter punkt 6.3.2 påföras Lantmännen i Torskors.
_____

Enligt 30 kap. 5 § andra stycket Miljöbalken får miljösanktionsavgift verkställas
efter sista betalningsdag såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Detta beslut kan överklagas till Miljödomstolen i Växjö inom tre veckor från den
dag då klagande fått delgivning av beslutet.

Preem Blåport, Karlskrona
Akten

MMM.2010.579

§ 373
Utdömande av miljösanktionsavgift avseende överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer
(KIFS 2008:2) samt om klassificering och märkning av kemiska produkter
(KIFS 2005:7)
Miljöavdelningen har enligt miljöbalken ett tillsynsansvar över bland annat
hantering och försäljning av kemiska produkter.
Under hösten 2009 genomfördes ett tillsynsprojekt tillsammans med Kemikalieinspektionen. Under projektet utfördes kontroll av försäljning av kemiska produkter i
detaljhandeln och om dessa följer lagar och krav.
I produktkontrollen ingick följande: kontroll av förpackningsmärkning, kontroll av
barnskyddande förslutning, kännbar varningsmärkning, förvaring av kemikalier,
fosforandel i tvättmedel och överlåtelse tillstånd av farliga kemikalier.
Den 25 november 2009 besökte miljöinspektören Preem Blåport i Karlskrona
kommun där kontrollen av kemiska produkter som var till salu och vid butikshyllan
visade brister i följande produkter: .
•
Marine Grease Off, Heavy Duty degreaser från grossisten Watski AB i
Malmö. Produkten var märkt på främmande språk (engelska) och saknade
svensk märkning. Produkten var märkt som irriterande med ett Andreaskors
symbol.
Miljösanktionsavgiften för ovanstående överträdelse är 5 000 kr.
Miljösanktionsavgiften är en administrativ straffavgift. Det är tillsynsmyndigheten
(miljö- och byggnadsnämnden) som skall pröva frågan om påförande av miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.
Miljöavdelningen har skriftligen kommunicerat med verksamhetsansvarige för
företaget och berett denne möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Något
yttrande har ej inkommit.
Motivering:
För yrkesmässiga verksamheter, återförsäljare eller de som saluför kemiska
produkter och biotekniska organismer utan att de samtidigt är tillverkare eller
primärleverantörer gäller att de skall följa miljöbalken (1998:808), Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2 och KIFS 2005:7).
(forts.)

§ 373 (forts.)

MMM.2010.579

Enligt 30 kap 3 §, första stycket miljöbalken, skall tillsynsmyndigheten (miljö- och
byggnadsnämnden) pröva frågan om miljösanktionsavgift.
Enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, beslutet om miljösanktionsavgift får
efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt
6.6.1 är miljösanktionsavgiften 5 000 kr för en överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska
produkter, 13 §, genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som återförsäljare, utan
att samtidigt vara tillverkare eller primärleverantör, erbjuda eller sälja farliga
kemiska produkter i förpackningar som har farosymbol och där risk- och skyddsinformation finns på främmande språk men inte på svenska.
Med anledning av att Preem Blåport (organisationsnummer
) har
åsidosatt skyldigheten att följa Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS 2005:7)
samt Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och
biotekniska organismer och i enlighet med förordning (1998:950) om
miljösanktionsavgifter
beslutar Miljö- och byggnadsnämnden
att miljösanktionsavgift om 5 000 kr skall, enligt bilagan till förordning (1998:950)
om miljösanktionsavgifter 6.6.1 påföras Preem Blåport i Karlskrona.
_____
Enligt 30 kap. 5 § andra stycket Miljöbalken får miljösanktionsavgift verkställas
efter sista betalningsdag såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Detta beslut kan överklagas till Miljödomstolen i Växjö inom tre veckor från den dag då klagande fått
delgivning av beslutet. Underrättelse om hur man överklagar beslutet bifogas.

På grund av jäv deltar ej Michael Rüge (S) i beredning och beslut i detta ärende.

Statoil Angöringen i Karlskrona
Akten

MMM.2010.581

§ 374
Utdömande av miljösanktionsavgift avseende överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer
(KIFS 2008:2) samt om klassificering och märkning av kemiska produkter
(KIFS 2005:7)
Miljöavdelningen har enligt miljöbalken ett tillsynsansvar över bland annat
hantering och försäljning av kemiska produkter.
Under hösten 2009 genomfördes ett tillsynsprojekt tillsammans med Kemikalieinspektionen. Under projektet utfördes kontroll av försäljning av kemiska produkter i
detaljhandeln och om dessa följer lagar och krav.
I produktkontrollen ingick följande: kontroll av förpackningsmärkning, kontroll av
barnskyddande förslutning, kännbar varningsmärkning, förvaring av kemikalier,
fosforandel i tvättmedel och överlåtelse tillstånd av farliga kemikalier.
Den 6 november 2009 besökte miljöinspektören Statoil Angöringen (organisationsnummer 556000-6834) i Karlskrona kommun där kontrollen av kemiska produkter
som var till salu och vid butikshyllan visade brister i följande produkter:
•

Kemetyl Kj från Kemetyl i Haninge. Produkten var märkt som hälsoskadlig
med R65 frasen. Alla fyra produkterna av denna sort hade icke fungerande
barnskyddande förslutning.

Miljösanktionsavgiften för ovanstående överträdelse är 5 000 kr.
Miljösanktionsavgiften är en administrativ straffavgift. Det är tillsynsmyndigheten
(miljö- och byggnadsnämnden) som skall pröva frågan om påförande av
miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.
Miljöavdelningen har skriftligen kommunicerat med verksamhetsansvarige för
företaget och berett denne möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Något
yttrande har ej inkommit.
Motivering:
För yrkesmässiga verksamheter, återförsäljare eller de som saluför kemiska
produkter och biotekniska organismer utan att de samtidigt är tillverkare eller
primärleverantörer gäller att de skall följa miljöbalken (1998:808), Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2 och KIFS 2005:7).
(forts.)

§ 374 (forts.)

MMM.2010.581

Enligt 30 kap 3 §, första stycket miljöbalken, skall tillsynsmyndigheten (miljöoch byggnadsnämnden) pröva frågan om miljösanktionsavgift.
Enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, beslutet om miljösanktionsavgift får
efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt
6.3.1 är miljösanktionsavgiften 5 000 kr för en överträdelse av 2 kap. 1, 4 §§ avsaknad av föreskriven barnskyddande förslutning. På produkter där barnskyddande
förslutning inte fungerar och som är till salu betraktas som avsaknad av dess funktion och är därmed ett brott mot föreskriften.
Med anledning av att Statoil Angöringen (organisationsnummer 556000-6834)
har åsidosatt skyldigheten att följa Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS 2005:7)
samt Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och
biotekniska organismer och i enlighet med förordning (1998:950) om
miljösanktionsavgifter
beslutar Miljö- och byggnadsnämnden
att miljösanktionsavgift om 5 000 kr skall, enligt bilagan till förordning (1998:950)
om miljösanktionsavgifter 6.3.1 påföras Statoil Angöringen i Karlskrona kommun.
_____
Enligt 30 kap. 5 § andra stycket Miljöbalken får miljösanktionsavgift verkställas
efter sista betalningsdag såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Detta beslut kan överklagas till Miljödomstolen i Växjö inom tre veckor från den
dag då klagande fått delgivning av beslutet. Underrättelse om hur man överklagar
beslutet bifogas.

TIME-butiken, Hasslö
Akten

MMM.2010.554

§ 375
Utdömande av miljösanktionsavgift avseende överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer
(KIFS 2008:2) samt om klassificering och märkning av kemiska produkter
(KIFS 2005:7)
Miljöavdelningen har enligt miljöbalken ett tillsynsansvar över bland annat
hantering och försäljning av kemiska produkter.
Under hösten 2009 genomfördes ett tillsynsprojekt tillsammans med Kemikalieinspektionen. Under projektet utfördes kontroll av försäljning av kemiska produkter i detaljhandeln och om dessa följer lagar och krav.
I produktkontrollen ingick följande: kontroll av förpackningsmärkning, kontroll
av barnskyddande förslutning, kännbar varningsmärkning, förvaring av kemikalier, fosforandel i tvättmedel och överlåtelse tillstånd av farliga kemikalier.
Den 26 november 2009 besökte miljöinspektören TIME butiken på Hasslö
(org.nr 556734-9575) i Karlskrona kommun där kontrollen av kemiska produkter
som var till salu och vid butikshyllan visade bristfällig information av kemiska
produktens märkning där den kemiska produkten var märkt på främmande språk
men inte på svenska. Vid besöket upptäcktes produkten ”Super glue-lim” där
märkningen var på andra språk men märkning på svenska saknades.
Miljösanktionsavgiften för ovanstående överträdelse är 5 000 kr.
Miljösanktionsavgiften är en administrativ straffavgift. Det är tillsynsmyndigheten
(miljö- och byggnadsnämnden) som skall pröva frågan om påförande av miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.
Miljöinspektören har skriftligen kommunicerat med verksamhetsansvarige för TIME
butiken på Hasslö om bristerna i kemiska produkter som inte uppfyllde kraven vid
tillsynskontroll i butiken. Verksamhetsansvarige för TIME-butiken har den 2 september 2010 inkommit med yttrande.
Motivering:
För yrkesmässig verksamhet, återförsäljare eller de som saluför kemiska produkter
och biotekniska organismer utan att de samtidigt är tillverkare eller primärleverantörer gäller att de skall följa miljöbalken (1998:808), Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2 och KIFS 2005:7).
(forts.)

§ 375 (forts.)

MMM.2010.554

Enligt 30 kap 3 §, första stycket miljöbalken, skall tillsynsmyndigheten (miljö- och
byggnadsnämnden) pröva frågan om miljösanktionsavgift.
Enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, beslutet om miljösanktionsavgift får
efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt
6.6.1 är miljösanktionsavgiften 5 000 kr för en överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska
produkter, 13 §, genom att i sin yrkesmässiga verksamhet som återförsäljare, utan
att samtidigt vara tillverkare eller primärleverantör, erbjuda eller sälja farliga kemiska produkter i förpackningar som har farosymbol och där risk- och skyddsinformation finns på främmande språk men inte på svenska.
Med anledning av att TIME butiken på Hasslö (Lilla Hawaii AB) med org nr.
556734-9575 har åsidosatt skyldigheten att följa Kemikalieinspektionens föreskrift
(KIFS 2005:7) och i enlighet med förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter
beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att miljösanktionsavgift om 5 000 kr skall, enligt bilagan till förordning (1998:950)
om miljösanktionsavgifter 6.6.1 påföras TIME butiken på Hasslö.
_____
Enligt 30 kap. 5 § andra stycket Miljöbalken får miljösanktionsavgift verkställas efter
sista betalningsdag såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Detta beslut kan överklagas till Miljödomstolen i Växjö inom tre veckor från den dag
då klagande fått delgivning av beslutet.

Trossö Järn o Bygg AB, Järniabutiken i Lyckeby
Akten

MMM.2010.582

§ 376
Utdömande av miljösanktionsavgift avseende överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer
(KIFS 2008:2) samt om klassificering och märkning av kemiska produkter
(KIFS 2005:7)
Miljöavdelningen har enligt miljöbalken ett tillsynsansvar över bland annat
hantering och försäljning av kemiska produkter. Under hösten 2009 genomfördes
ett tillsynsprojekt tillsammans med Kemikalieinspektionen. Under projektet utfördes kontroll av försäljning av kemiska produkter i detaljhandeln och om dessa
följer lagar och krav.
I produktkontrollen ingick följande: kontroll av förpackningsmärkning, kontroll av
barnskyddande förslutning, kännbar varningsmärkning, förvaring av kemika-lier,
fosforandel i tvättmedel och överlåtelse tillstånd av farliga kemikalier.
Den 11 november 2009 besökte miljöinspektören Trossö järn och bygg AB,
Järnia butiken i Lyckeby (org.nr 556472-3855) där kontrollen av kemiska
produkter som var till salu och vid butikshyllan visade brister i följande produkter:
• Kobra Rax- Råttgift från Svenska Sanerings AB Stocksund. Produkten är ett
bekämpningsmedel klass 3, märkt som hälsoskadlig med riskfrasen Farlig vid
förtäring. Av de 2 produkterna som fanns vid butikshyllan saknade båda kännbar varningstriangel, enligt KIFS 2008:2, kap 2, 5§.
Miljösanktionsavgiften för ovanstående överträdelser är 5 000 kr.
Miljösanktionsavgiften är en administrativ straffavgift. Det är tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden) som skall pröva frågan om påförande av
miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten.
Miljöinspektören har kommunicerat med verksamhetsansvariga på Järnia i Lyckeby,
har berett dem möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Någon yttrande har inte
inkommit.
Motivering:
För yrkesmässig verksamhet, återförsäljare eller de som saluför kemiska produkter
och biotekniska organismer utan att de samtidigt är tillverkare eller primärleverantörer gäller att de skall följa miljöbalken (1998:808), Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2 och KIFS 2005:7).
(forts.)

§ 376
MMM.2010.582
Enligt 30 kap 3 §, första stycket miljöbalken, skall tillsynsmyndigheten (miljö- och
byggnadsnämnden) pröva frågan om miljösanktionsavgift.
Enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, beslutet om miljösanktionsavgift får
efter sista betalningsdagen verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt
6.3.2 är miljösanktionsavgiften 5 000 kr för en överträdelse av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska orga-nismer,
2 kap 1 och 5§§, genom att i sin yrkesmässiga verksamhet erbjuda eller sälja kemiska
produkter i behållare som saknar föreskriven kännbar varningsmärkning.
Med anledning av att Trossö järn och bygg AB, Järnia i Lyckeby (org.nr. 5564723855) har åsidosatt skyldigheten att följa Kemikalieinspektionens föreskrift (KIFS
2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer och i enlighet med
förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter
beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att miljösanktionsavgift om 5 000 kr skall, enligt bilagan till förordning (1998:950) om
miljösanktionsavgifter punkt 6.3.2 påföras Järnia i Lyckeby.
_____
Enligt 30 kap. 5 § andra stycket Miljöbalken får miljösanktionsavgift verkställas efter
sista betalningsdag såsom en dom som har vunnit laga kraft.
Detta beslut kan överklagas till Miljödomstolen i Växjö inom tre veckor från den dag
då klagande fått delgivning av beslutet.

Sökande
Akten

BYGG.2009.4725

§ 377
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Allatorp 5:1
Handlingar: Ansökan (2009-12-29), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. 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 relativt kuperad terräng i blandskog som ligger i anslutning till
befintlig bebyggelse. I ansökan föreslås åtta tomter om ca 1000 kvm som placeras
utefter en ny väg. Den nya vägen ansluter till Trafikverkets väg 672. Platsen ligger
i anslutning till Försvarsmaktens övningsområde i Rosenholm.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning innehåller förslaget sådana
frågeställningar som bör ses i ett större sammanhang och bör prövas genom detaljplan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänsvisning till PBL 5 kap 1 §.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Akten

BYGG.2010.1787

§ 378
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten Aspö 4:40
(2) och 4:41 (2)
Handlingar: Ansökan (2010-04-22), kartor, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan slutligt ställningstagande görs skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____

Sökande
Akten

BYGG.2010.1786

§ 379
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Aspö
4:40 (3) och 4:41 (3)
Handlingar: Ansökan (2010-04-22), kartor, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan slutligt ställningstagande görs skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____

Sökande
Akten

BYGG. 2010.451

§ 380
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:315
lott 2
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sökande
Akten

BYGG.2009.1654

§ 381
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:13
Handlingar: Ansökan, situationsplaner skala 1:1000 samt 1:2000, förrättningskarta,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser nylokalisering av ett mindre fritidshus om ca 40 kvm på en fastighet
om cirka a 9000 kvm. Marken utgörs av extensivt skogsbruk och ingår i det enda
större sammanhängande naturområdet inom Hornudde-området. Vegetationen
domineras av ek med inslag av död ved. Den tänkta placeringen av bostadshuset
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse men saknar i dagsläget väganknytning.
Området omfattas av riksintresse för försvaret, kustområde.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL 2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt
annan samhällsservice. Enligt PBL 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt som är
lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kapitel 4. Enligt
MB 4 kap 4 § ligger platsen inom det kust- och skärgårdsområde där fritidshus
endast får tillkomma som kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning inrymmer platsen såväl höga
naturvärden som stora rekreationsvärden. Ett enbostadshus placerat på en
tomtavstyckning i direkt anslutning till fastigheten 5:204 bedöms dock inte få
betydande negativ effekt på dessa värden.
Servitut för en 4 meter bred väg, längs den södra gränsen på fastigheten Aspö 5:204,
finns enligt redovisad karta daterad 17 juli 1961.
Anslutning kan ske till kommunalt vatten och avlopp.
(forts.)

§ 381 (forts.)

BYGG.2009.1654

Lokaliseringen bedöms uppfylla kraven i 2 kap samt 3 kap och bedöms vara en
sådan komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp där fritidshus får tillkomma
enligt MB 4kap 4§.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus på den
redovisade platsen med villkor:
att endast den del av fastigheten som ligger i direkt anslutning till Aspö 5:204 får
tas i anspråk som tomtmark.
att tomtplatsen inte överstiger 3000 kvm
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till kommunalt vatten och avlopp
att tillstånd att anordna tillfart mot befintlig väg i enlighet med redovisat servitut föreligger
byggstart, vilket skall ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.

Sökande
Akten

BYGG.2010.2023

§ 382
Förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus på fastigheten Aspö 5:28
Handlingar: Ansökan (2010-05-06), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt
god hushållning. 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.
I ansökan föreslås sex tomter längs en befintlig mindre väg. Platsen utgörs av en
tallbevuxen höjdplatå med berg i dagen och vattenfyllda sänkor.
Det innebär mycket svåra ingrepp i naturmiljön för att tomterna ska bli byggbara.
Den föreslagna byggnationen får anses vara olämplig på platsen.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut men har inte utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade.
_____
Bilaga: hur man överklagar till Länsstyrelsen

Fastighetsägaren
Akten

BYGG.2010.625

§ 383
Anmälan angående fyra st bodar på fastigheten Bredäng 1:54
Handlingar: Skrivelse (2010-07-21), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
I Juni 2007 fick samhällsbyggnadsförvaltningen kännedom om de fyra barackerna
som är placerade på fastigheten Bredäng 1:54. Under åren har ett flertal brev skickats
till företagen som äger tomterna, dessa har kommet tillbaka med ” adressaten flyttat
adress okänd”. Under sommaren 2010 inkom ett tips om att fastighetsägaren var
avliden och hans dödsbo förvaltade tomterna. Brev skickades till en adress som
tipsaren uppgav och vi fick kontakt med representanter för dödsboet. Den olovliga
byggnationen består av 4 st moduler på ca 120 kvm som placerats på en tomt som
ligger inom planlagt område.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av Plan och bygglagen 10 kap 4 och 7 § ta ut byggnadsavgift med 51 200
kr (4x bygglovsavgiften 12 800 kr) av Hans-Inge Henning Fors Dödsbo i egenskap av
fastighetsägare 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 fastighetsägaren
Hans-Inge Henning Fors dödsbo vid vite av 50 000 kr att senast två månader efter
delfående av detta beslut undanröja byggnaderna.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.3408

§ 384
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av garage
på fastigheten Fridlevstad 1:7
Handlingar: Ansökan (2010-08-24), situationsplan, ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Ansökan gäller nybyggnad av garage på en hävdad tomt. På platsen som ligger
vid Nättrabyån gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Fastigheten är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål, vilket innebär
att marken saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta är enligt 7 kap 18 c
§ punkt 1 MB ett särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som
tomt.
_____
Upplysningar:
- Färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats
inom fem år från dagen för beslutet om lov
- Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.

Sökande
Akten

BYGG.2010.1735

§ 385
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av
fiskebod och båthus på fastigheten Frändatorp 25:96
Handlingar: Ansökan (2010-04-21), situationsplan, ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen utgörs av relativt vildvuxen naturmark och är allemansrättsligt tillgänglig.
En mindre bod av enkel karaktär finns på platsen. Strandskydd gäller enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
En byggnad enligt förslaget skulle inskränka allmänhetens möjlighet att röra sig
längs strandområdet, som idag är fritt från bebyggelse hela vägen från Tjurköbron
till Ekenabbens fiskehamn. Det bedöms vara av vikt att detta förhållande lämnas
helt oförändrat.
Dispens från strandskyddet får lämnas endast om allmänhetens tillträde till området
inte påtagligt försämras. Enligt 7 kap 18 b § MB skall det dessutom finnas särskilda
skäl.
Som särskilt skäl får man endast beakta något av de sex tydligt definierade skälen som
anges i 7 kap 18 c § MB. Inget av dessa särskilda skäl kan tillämpas på denna ansökan,
och några andra skäl får enligt den nu gällande lagstiftningen inte åberopas.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om bygglov med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2 om att
markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade.
att avslå ansökan om strandskyddsdispens med hänvisning till att allmänhetens
tillträde till området skulle försämras påtagligt och att inget särskilt skäl föreligger.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Akten

BYGG.2010.2058

§ 386
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Frändatorp 26:10
Handlingar: Ansökan (2010-05-10), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan gäller nybyggnation av nio enbostadshus belägna på ömse sidor om en
mindre grusväg med låg standard. Marken utgörs dels av ett öppet fält, och på
andra sidan vägen av ett tätt skogsparti.
Den föreslagna byggnationen kan inte anses vara en enkel komplettering av befintlig
bebyggelse, utan innebär betydande inverkan på omgivningen. Den är av sådan
omfattning och har en sådan belägenhet inom tättbebyggt område, att den bedöms
utgöra sammanhållen bebyggelse. Enligt 5 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) skall
markens lämplighet för bebyggelse då prövas genom detaljplaneläggning.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i 5 kap 1 § PBL
om att ny sammanhållen bebyggelse ska prövas genom detaljplaneläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Akten

BYGG.2010.2636

§ 387
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Fäjö 1:132
Handlingar: Ansökan (2010-06-18), situationsplan, ritningar, yttrande från sökande,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan slutligt ställningstagande görs skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____
På grund av jäv (delikatessjäv) deltar ej Katarina Möller (S) i beredning och beslut
i detta ärende.

Sökande
Akten

BYGG.2010.2543

§ 388
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten
Färmanstorp 1:55
Handlingar: Ansökan (2010-06-14), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av tre enbostadshus på platsen i beslut 9 oktober 2008, § 369 (dnr
2008.1326).
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar
som låg till grund för detta har inte förändrats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att handlingarna i beslutet den 9 oktober 2008, § 369 ska gälla (dnr 2008.1326
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
_____
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.

Sökande
Akten

BYGG.2010.3078

§ 389
Anmälan om olovlig utfyllnad på fastigheten Gängletorp 14:10
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.2701

§ 390
Ansökan om dispens från strandskydd på fastigheten Stora Hammar 2:48
Handlingar: Ansökan 2010-06-24, situationsplan samt skrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser dispens från strandskydd i efterhand. Två bodar är uppförda i strid
med strandskyddet. Byggnaderna är uppförda i mitten av 1980-talet och 2004. Uthusen används som gäststuga och torrdass/förråd. Bodarnas yta underskrider tillsammans 15 kvm.
Som särskilt skäl anges att byggnaderna står på en tydligt avgränsad och sedan lång
tid etablerad tomt. Byggnaderna skyms till stor del av buskage och träd. Det är knappt
möjligt att se byggnaderna från vattnet och endast från vissa vinklar för den som står
utanför tomten.
Mellan tomten och strandlinjen går det en väg (servitut till grannfastigheten).
Allmänhetens tillgång till marken eller det näraliggande vattnet påverkas ej av
byggnaderna.
Marken runt tomten består av betad strandäng och uppväxt skog av ek. De naturvärden som finns påverkas inte av de byggnader denna ansökan gäller.
Fastigheten är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål, vilket innebär att
marken saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta är enligt 7 kap 18 c § punkt
1 MB (miljöbalken) ett särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna
för de två uppförda bodarna.
_____

Sökande
Akten

BYGG.2010.1110

§ 391
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten
Hasslö 4:60
Handlingar: Ansökan (2010-03-10), yttrande från sökande, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser fyra enbostadshus i max 1,5-plan samt komplementbyggnader, t ex
garage.
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 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.
Enligt PBL 5 kap 1§ ska detaljplan upprättas vid tillkomsten av ny samlad bebyggelse
eller vid enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen
eller ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark, om tillkomsten av byggnaden inte kan beslutas i ansökan om bygglov eller förhandsbesked.
Platsen utgörs av ett naturområde med mycket tät busk- och trädvegetation och ligger
i anslutning till samlad bebyggelse. I den norra delen av fastigheten finns kommunala
huvudledningar för vatten och avlopp.
PBL 5 kap 1 §. En planutredning (18 december 2009) har genomförts för fastigheten
Hasslö 4:60 m fl. I den förordas ett alternativ med tre tomter längs samfälligheten
Hasslö s:22 som storleksmässigt överensstämmer med omgivande bostadstomter. Det
alternativ med fyra tomter längs samfälligheten Hasslö s:22, som ansökan gäller, ger
enligt planutredningen stora begränsningar för tomten som berörs av huvudledningar
för vatten- och avlopp och minskar valmöjligheterna att placera huvudbyggnad och
komplementbyggnad på tomten.
(forts.)

§ 391 (forts.)

BYGG.2010.1110

I samband med hörande av grannar har det framkommit synpunkter och frågor kring
vägen för de nya fastigheterna men även att det finns intresse om byggnation från
omgivande markägare.
Enligt förvaltningens bedömning är den föreslagna tomtindelningen olämplig, då
tomten som berörs av vatten- och avloppsledningarna blir mycket begränsad av hur
bebyggelsen kan utformas. Det finns även oklarheter som inte kan klaras ut i ett
förhandsbesked utan behöver ses i ett större sammanhang för att inte försvåra en
framtida exploatering. Föreslagen byggnation bör därför prövas genom detaljplan.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget och har inkommit med en
skrivelse. Det som framförs i skrivelsen ändrar inte förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna ett negativt förhandsbesked med hänvisning till PBL 5 kap 1 §.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Akten

BYGG.2010.2980

§ 392
Ansökan om bygglov/bygganmälan för uppförande av plank på fastigheten
Hasslö 8:169
Handlingar: Ansökan (2010-07-20), situationsplan, foto, yttrande från sökande,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Ansökan avser uppsättande av plank
med en höjd på 1,70 meter. I området förekommer inte några plank.
Enligt PBL 3 kap 1 resp 14 §§ skall plank placeras och utformas på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Plank skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande
och som ger en god helhetsverkan.
PBL 3 kap 2 resp 14 §§ föreskriver bland annat att plank skall placeras och utformas
så att de eller deras avsedda användning inte medför fara eller betydande olägenheter
för omgivningen.
Plankets utformning och placering, främst med avseende på dess höjd, bedöms innebära en negativ inverkan på områdets karaktär och miljö.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Yttrandet påverkar ej förvaltningens
bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan, med hänvisning till att förslaget strider mot PBL 3 kap 1,2 och
14 §§.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Akten

BYGG.2010.2238

§ 393
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus samt rivningsanmälan på fastigheten Östra Rödeby 1:40
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar (2010.05.25), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser en ersättningsbyggnad på en fastighet om ca 3000 kvm. Fastigheten är idag bebyggd med ett enbostadshus i mycket dåligt skick. Tomten är inte
iordningställd som privatiserad trädgård, men flera fallfärdiga komplementbyggnader
samt husvagnar står uppställda på fastigheten som på detta sätt är ianspråktagen.
Platsen ger ett skräpigt intryck som bedöms ha en negativ inverkan på området som
helhet.
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesplan men ligger inom
samlad bebyggelse. Kommunalt VA finns i anslutning till fastigheten och befintlig
infart kan användas. Alla befintliga byggnader undanröjes.
Omgivande bebyggelse är heterogen bostadsbebyggelse på fastigheter av varierande
storlek.
Ansökan avser uppförande av ett enbostadshus i ett plan med inbyggt dubbelgarage,
byggnadsytan uppgår till 300 kvm.
Ansökningar om bygglov som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser
skall bifallas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap i plan- och bygglagen (PBL), inte
skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap11, inte strider
mot områdesbestämmelser samt uppfyller kraven i 3 kap 1,2 och 10-18 §§.
Förvaltningens bedömning:
Tomten är bebyggd och ianspråktagen och ett nytt bostadshus på platsen bedöms vara
en lämplig ersättning för nuvarande byggnader.
Byggnadens lokalisering, placering och gestaltning bedöms uppfylla kraven i 2 kap
samt 3 kap.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget men har inte haft några
erinringar.
(forts.)

§ 393 (forts.)

BYGG.2010.2238

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av bostadshuset med villkor
att befintliga byggnader på platsen undanröjes i enlighet med gällande lagstiftning
innan byggnadsarbeten eller förberedelser för nybyggnation påbörjas.
_____
Upplysningar
- Utsättning skall ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen.
- Anslutning skall ske till kommunalt vatten och avlopp.
- Anmälan skall göras till samhällsbyggnadsförvaltningen innan arbetet påbörjas och
då det avslutats
- Beslut om bygglov upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov.

Sökande
Akten

BYGG.2010.2159

§ 394
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sanda 2:8
Handlingar: Ansökan (2010-05-19), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen och så att de inte
medför betydande olägenheter för omgivningen.
Platsen omfattas av strandskydd enligt 7 kap § 18 miljöbalken men avskiljs från
strandområdet av befintlig bebyggelse.
Platsen utgörs av lövskogsbevuxen mark som inte bedöms inrymma några särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala
VA-nätet.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att 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 ska föreligga före byggstart, vilket behandlas av miljö- och
byggnadsnämnden i samband med bygglovsansökan.
_____
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.

Sökande
Akten

BYGG.2010.3881

§ 395
Förhandsbesked för nybyggnad av stugby på fastigheten Sandhamn 3:3
Ärendet utgår från dagordningen.
______

Sökande
Akten

BYGG.2010.2114

§ 396
Bygglov, bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
på fastigheten Sandhamn 14:6
Handlingar: Ansökan (2010-05-14), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan slutligt ställningstagande görs skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____

Sökande
Akten

BYGG.2010.1635

§ 397
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 7:11
Handlingar: Ansökan (2010-04-13), yttrande från sökande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan slutligt ställningstagande görs skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____

Sökande
Akten

BYGG.2010.356

§ 398
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 23:2
Handlingar: Ansökan (2010-01-29), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och
15 §§.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av
riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för friluftsliv.
Det dominerande bebyggelsemönstret för enbostadshus på platsen är en rad i nära
anslutning till vägen, så att området ner mot vattnet lämnas obebyggt. Denna ansökan
gäller att få göra en avstyckning i andra ledet på den öppna marken nedåt vattnet, inom
strandskyddsområdet.
Den föreslagna avstyckningen utgörs av allemansrättsligt tillgänglig mark av ängskaraktär. Det befintliga bebyggelseområdet i omgivningen är tydligt avgränsat mot
vägen, och förslaget kan inte bedömas vara en enkel, naturlig komplettering av den
befintliga bebyggelsen. Något särskilt skäl enligt strandskyddslagstiftningen att tillåta
bebyggelse inom strandskyddsområdet kan inte heller anses föreligga.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut, och har inkommit
med en skrivelse. Det som sägs i skrivelsen påverkar inte förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Akten

BYGG.2010.2005

§ 399
Förlängning av beviljat förhandsbesked för fyra enbostadshus med mindre
djurhållning på fastigheten Senoren 33:1
Handlingar: Ansökan (2010-05-05), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av fyra enbostadshus på platsen i beslut den 12 juni 2008, § 243
(dnr 2006.4412).
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 fyra enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att handlingarna i beslutet den 12 juni 2008, § 243, ska gälla (dnr 2006.4412)
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 närmast 50 meter från bostadsfastighet.
_____
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.

Sökande
Akten

BYGG.2010.383

§ 400
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Skallatorp 37:7
Handlingar: Ansökan (2010-02-02), yttrande från sökande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Ansökan gäller nybyggnad av två enbostadshus i en våning med enskilda anläggningar
för vatten och avlopp. Platsen utgörs av en äng omgiven av bebyggda tomter.
Miljöavdelningen avstyrker ansökan med hänvisning till enskild avloppsanläggning.
Nu aktuell ansökan avser byggnation inom en redan tätbebyggd och känslig del av
skärgården. Förutsättningarna för privata eller mindre gemensamma avloppslösningar
är begränsade på grund av ett stort antal vattentäkter och ett flertal lokala utsläpp.
Något som innebär risk för närsaltbelastning på kustvattnet och förorening av
grundvattnet. Inom dessa områden kan därför endast samordnade VA-lösningar
accepteras. Med samordnad lösning avses kommunalt eller likvärdigt avloppsnät.
Utgångspunken är att det aktuella området inte ska belastas av lokala
avloppsvattenutsläpp.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har inkommit
med en skrivelse. Det som framförs i skrivelsen ändrar inte förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att det inte går att anordna
lämpligt avlopp.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Berörda grannar
Övriga berörda ortsbor
Akten

BYGG.2010.2702

§ 401
Bygglov för ändrad användning på fastigheten Spjutsbygd 1:16 och
Spjutsbygd 1:131
Handlingar: Ansökan 2010-06-24, planritningar, yttranden från grannar och övrig
ortsbefolkning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser ändrad användning av en/tvåbostadshus till hem och vård för barn
och ungdomar.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande. 16 skrivelser har inkommit med
synpunkter. Samtliga påtalar utebliven information från sökanden, uttrycker sin oro
över verksamheten, att allvarliga konflikter ska uppstå . Det framkommer också att
det saknas sysselsättning för barn och ungdomar (fritidsgård eller föreningar med
aktiviteter) att kollektivtrafiken är begränsad.
De synpunkter som framförts är inte relevanta i bygglovsprövningen enligt PBL
(plan- och bygglagen) eftersom detaljplanen tillåter bostäder inom området.
I begreppet bostäder ingår genomgångsbostäder, gruppbostäder även om boendet
kräver ständig tillsyn av personal.
Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan ska bifallas
om åtgärden inte strider mot detaljplanen enligt PBL 8 kap 11 § 1 st. Ansökan
stämmer med gällande detaljplan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ändrad användning av en/tvåbostadshus till hem och vård
för ungdomar enligt PBL 8 kap.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sökande
Akten

BYGG.2009.3680

§ 402
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st fritidshus på fastigheten Stora
Kullen 14:29
Handlingar: Ansökan (2009-11-02), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. 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 ängs-/betesmark med trädvegetation i fonden, och ligger i anslutning
till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen.
Gemensam infart kan anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det
kommunala VA-nätet.
Tre fritidshus 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 tre fritidshus till den föreslagna
platsen med villkor:
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från väghållaren att utnyttja befintlig utfart mot befintlig väg ska föreligga
före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera
att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet annars
upphör att gälla.

§ 403
Övriga frågor
Magnus Johansson (S) ställer fråga om hur många nya planuppdrag nämnden skall ta
på sig innan de gamla blivit slutförda och begär att pågående planer redovisas på nästa
nämnd. Han berörde bland annat Bengtsaleden och varför inget händer i detta ärende.
Plan- och bygglovchefen Ola Swärdh svarar att förvaltningen väntar på yttrande från
Länsstyrelsen. Ola fick i uppdrag att till nästa sammanträde inhämta länsstyrelsens
besked i ärendet.
Frågan om barackerna i Öljersjö som fortfarande står kvar togs upp av Michael Rüge
(S). Det bör undersökas om några bor där, i så fall fråga om olovlig användning.
Michael Rüge (S) kom med förslag att nämnden kollar upp lite speciella bygglov,
exempelvis Ungskär.
_____
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Beslut om öppet sammanträde för studerande på programmet för fysisk planering
Informationer
Utdelning av planstipendium
Ang. Länsstyrelsen i Blekinge läns underrättelse om beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken
Yttrande över remiss med förslag till ny plan- och byggförordning
Sammanträdesplan 2011
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
Meddelanden (Skrivelser och rapporter)
Detaljplan för del av Svanhalla 7:5 m fl, Svanhalla, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Gängletorp 15:9, del 2, Karlskrona kommun, Blekinge län. Utgår!
Detaljplan för del av Kv Kölen m fl, (Hästö Marina) Karlskrona kommun, Blekinge län
Ändring av detaljplan Kvarteret Sorken och Bävern (Sorken 2-12, Bävern 2-11)
Ändring av detaljplan för Stuart 3 och 4 på Trossö
Förslag till detaljplan för Augerums-Beseboda 1:79, Lyckeby
Förslag till detaljplan för Lösen 2:1, Lyckeby
Förslag till detaljplan för Senoren 9:11 m fl
Pågående planer
Ansökan om tillstånd till förmultnings-/urinseparerande toalett samt urinspridning på fastigheten Aspö 2:20
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Aspö 2:59
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten Aspö 4:40 (2) och 4:41 (2)
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Aspö 4:40 (3) och 4:41 (3)
Strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten
Aspö 5:116
§ 435
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 6:13
§ 436
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:75
§ 437
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:132
§ 438
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gagnekulla 1:17
§ 439
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:33
§ 440
Anmälan om olovlig utfyllnad på fastigheten Gängletorp 14:10
§ 441
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 4:289
§ 442
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Olsäng 17:1
§ 443
Bygglov, bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sandhamn 14:6
§ 444
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 7:11
§ 445
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skavkulla 2:3
§ 446
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av lusthus, plank och altan samt ev. framtida pool på fastigheten
Stora Kullen 14:15
§ 447
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torhamn 9:2
§ 448
Tidsbegränsat lov för pumphus till avloppsanläggning på fastigheten Torhamn 9:2 (Förlängning)
§ 449
Olovligt uppsatta skyltar på fastigheten Wattrang 19
§ 450
Övriga frågor
_________________________________
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Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik,
torsdagen den 11 november 2010, kl.08.30 – 14.35.
Ajournering för gruppmöten 10.30 -11.15. Lunch 12.20 – 13.30.

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (M)
Marcel Abedini (-) till 12.20.
Magnus Johansson (S)
Eva Öhman (S)
Morgan Mattsson (S)
Michael Ryge (S) delikatessjäv § 423
Ulla Ohlsson (S) till 12.20
Anna Ottosson (M) till 12.20, jäv § 423.
Margareta Rodin (FP)
Magnus Larsson (C) till 12.20
Jan Spjuth (KD)
Per Björklund (SD) till 12.20.

Tjänstgörande ersättare

Lotta Holgersson (S)
Gert Olsson (S) § 423
Henrik Larsen (M) § 423

Närvarande ersättare

Gert Olsson (S), ej § 423
Gert Bengtsson (S)
Henrik Larsen (M), ej § 423
Peter Glimvall (M) till 11.15
Eva Röder (FP)

Närvarande tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Ola Swärdh, plan- och bygglovchef
Morgan Mattsson, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Malin Sjöstedt, bygglovarkitekt
Nämndsekreterare Birgitta Larsson

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Magnus Johansson
Kommunhuset Ruthensparre, torsdagen den 18 november 2010,
kl. 13.00.
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Miljö- och byggnadsnämnden

Sekreterare

Sammanträdesprotokoll

………………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

………………………………………
Carl-Göran Svensson

Justeringsledamot

………………………………………
Magnus Johansson

§§ 412 - 450
(§ 423 omedelbart justerad)

Tillkännagivandet av justeringen av har den 22 november 2010 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Nämndsekreterare
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Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 412
Beslut om öppet sammanträde för studerande på programmet för fysisk
planering
Med anledning av att nämndens sammanträde äger rum i Blekinge Tekniska
Högskolas lokaler på Campus Gräsvik föreslås att lärare och elever på
programmet för Fysisk Planering får deltaga i sammanträdet i studiesyfte i
ärendena som berör detaljplaner. De studerande får däremot inte närvara vid
beslutstillfället.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna att lärare och elever på programmet för fysisk planering deltager i
dagens sammanträde i ärendena som berör detaljplaner, dock ej vid beslutstillfället.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

§ 413
Informationer
Plan- och bygglovchefen Ola Swärdh informerar om arbetet inför upphävandet av
detaljplan för väg Köpinge – Lösen, Bengtsavägen, i Karlskrona kommun.
Länsstyrelsens synpunkter redovisas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Stipendiaterna
Akten

DIA.2010.4441

§ 414
Utdelning av planstipendium
Juryn för utdelande av planstipendium har lämnat följande förslag:
7.500:- kronor tilldelas David Lindqvist för sitt examensarbete ”Stadsform;
Om stadens typo- morfologiska utveckling och debatten om dagens och framtidens
stadsformer”. Framtida stadsformer och historiska märken presenteras i en väl
underbyggd redovisning av stadsformernas betydelse för nutida planering.
7.500:- kronor tilldelas Hanna Roxhage för sitt examensarbete ”Trönninge Park –
mötet mellan stad och land”. En välgjord lösning på ett aktuellt problem för att
skapa en god boendemiljö med gemensamma mötesplatser i stadens omland.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utdela planstipendium i enligt med juryns förslag.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Länsstyrelsen Blekinge län
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2010.4198

§ 415
Angående Länsstyrelsen i Blekinge läns underrättelse om beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken
Länsstyrelsen anser att beslut om nya föreskrifter om generella undantag från
strandskyddet för kompletteringsåtgärder bör fattas i enlighet med 11 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken (MB) och med stöd
av 7 kap 17 § MB om förbuden i 7 kap 15 § MB inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter,
och
2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.
Dessa föreskrifter ska ersätta dem som länsstyrelsen beslutade om år 1992.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till föreslagna föreskrifter och har inget att
erinra mot förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget och översända till länsstyrelsen.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DIA.2010.3458

§ 416
Yttrande över remiss med förslag till ny plan- och byggförordning
Som en följd av den nya plan- och bygglagen föreslås nu en ny plan- och
byggförordning. Förordningen har sänts på en bred remiss, och regeringskansliet
önskar svar senast den 24 november 2010.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat remissen och bedömer att förslaget på
ny förordning kommer att fungera väl med den nya lagen och de intentioner som
ligger bakom denna.
Förvaltningen ser därför inga skäl att framföra någon erinran mot förslaget på ny
förordning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta detta yttrande som sitt eget, samt
att hemställa till kommunstyrelsen att göra detsamma.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2010.4447

§ 417
Sammanträdesplan 2011
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta anta föreslagen sammanträdesplan enligt bilaga.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta den föreslagna sammanträdesplanen för 2011.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

§ 418
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2010-11-11 Sid. 11 (56)

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

§ 419
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

§ 420
Meddelanden (Skrivelser och rapporter)
1.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-01; Beslut om upphävande av
strandskydd för område som avses ingå i detaljplan för Kv Kölen i Karlskrona
kommun, Blekinge län

2.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-08; Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till arbetsplan för väg E22, ny avfartsramp vid
trafikplats Karlskrona öst, Karlskrona kommun, Blekinge län

3.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-09; Beslut om miljöpåverkan för
förstudie Väg 738, ny gc-väg delen Trummenäs-Säby, Karlskrona kommun,
Blekinge län, Objektnr: 87933035

4.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-23; Särskild utredning av fastigheten Ö Nättraby 2:18 m fl Karlskrona kommun

5.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-24; Anmälan om vattenverksamhet
enligt 11 kap 9 a § miljöbalken för muddringsarbeten på fastigheten Smådoppingen 1 i Karlskrona kommun

6.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-24; Tillstånd till nedgrävning av
häst (Trantorp 3:1)

7.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-24; Strandskyddsdispens för
nybyggnad av prefabricerad transformatorkiosk på fastigheten Möcklö 7:1
i Karlskrona kommun

8.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-24; Strandskyddsdispens för
nybyggnad av gäststuga på fastigheten Frändatorp 25:32 Karlskrona kommun

9.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-24; Strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 1:109 i Karlskrona kommun

10.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-24; Strandskyddsdispens för
nedgrävning av elkablar på fastigheten Hasslö 5:294 och 5:295 i Karlskrona
kommun

11.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-24; Strandskyddsdispens för
nedgrävning av elkablar på fastigheten Skillinge 14:74 i Karlskrona kommun

12.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-24; Strandskyddsdispens för
nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Sanda 1:70 i Karlskrona
kommun
(forts.)
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Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

§ 420 (forts.)
13.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-24; Strandskyddsdispens för
nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Berntorp 1:1 i Karlskrona
kommun

14.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-24; Strandskyddsdispens för
nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Verstorp 3:14 i Karlskrona
kommun

15.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-24; Strandskyddsdispens för
förläggning av optokabel på fastigheten Verstorp 3:14 i Karlskrona kommun

16.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-24; Strandskyddsdispens för
nybyggnad av flytbrygga på fastigheten Säby 19:7 i Karlskrona kommun

17.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-24; Strandskyddsdispens för
förläggning av optokabel på fastigheten Hasslö S i Karlskrona kommun

18.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-27; Strandskyddsdispens för
nybyggnad av förråd på fastigheten Aspö 1:20 i Karlskrona kommun

19.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-09-30; Dispens från strandskyddsbestämmelserna för utförande av planskild korsning mellan gångväg och
järnväg i Vastansmåla i Karlskrona kommun

20.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-05; Förprövning enligt djurskyddsförordningen (Söremåla 3:14)

21.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-08; Tillstånd till nedgrävning
av häst (Hinsemåla 1:15)

22.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-08; Tillstånd till nedgrävning
av häst (Kråkerum 5:32)

23.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-08; Tillstånd till nedgrävning
av häst (Kråkerum 5:32)

24.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-15; Anmälan om vattenverksamhet
för anläggning av båthiss m m på fastigheten Verkö 3:98 i Karlskrona kommun

25.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-19; Detaljplan för del av Karlskrona
6:24, Stadsträdgården i Karlskrona kommun

(forts.)
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§ 420 (forts.)
26.

Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2010-10-13; Överklagande av länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 21 oktober 2009. Saken : Bygglov för nybyggnad av
båthus enligt plan- och bygglagen (PBL) (Aspö 3:22)

27.

Kammarrätten i Jönköping, protokoll 2010-10-12; Överklagat avgörande:
Förvaltningsrättens i Växjö dom den 1 september 2010 i mål nr 568-10. Saken:
Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10) på fastigheten TorhamnsLångören 1:9 i Karlskrona kommun; nu fråga om avskrivning.

28.

Räddningstjänsten Östra Blekinge, skrivelse 2010-09-23; Förslag till tillägg till
Räddningstjänstens förbundsordning

29.

Åklagarmyndigheten, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, Underrättelse
2010-09-30; Miljöfarlig kemikaliehantering 2010-06-28 (Aquasoft AB)
Förundersökningen läggs ned

_____
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Sökande
Akten

PLAN.2010.4172

§ 421
Detaljplan för del av Svanhalla 7:5 m fl, Svanhalla, Karlskrona kommun,
Blekinge län
En ansökan om ny detaljplan avs. rubricerade har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med förslaget är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse. Ansökan har inkommit från privat markägare tillsammans med AA
Arkitektateljén AB och förslaget innefattar cirka 30 nya villor, 18 radhus samt 4
parhus i anslutning till befintlig bebyggelse. I anslutning till området planeras även
ny funktion i befintligt hus för serviceverksamhet. Svanhalla med sin unika
småbåtshamn har potential att kunna få igång turismen i östra delen av Karlskrona
kommun tillsammans med Torhamn. Genom att koppla ihop land och vatten med
ny bebyggelse skapas förutsättningar för orten. Olika intresseorganisationer har visat
intresse för en upprustning av befintlig hamn med möjlighet för övernattning.
Området är beläget i Svanhalla cirka 3 km norr om Torhamn och ägs av privat
fastighetsägare. Ansökan om ny detaljplan innebär att åkermark tas i anspråk som
kvartersmark. Området består av ängs- och åkermark, med närhet till havet. Östra
kusten kring Svanhalla har en vacker natur som skiljer sig från övriga delar av
kommunen, med sina sandbankar, skog och öppna fält. Planområdet omfattas av
cirka 10 ha.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för
Svanhalla 7:5 m fl, samt
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Akten

PLAN.2006.3630

§ 422
Detaljplan för Gängletorp 15:9, del 2, Karlskrona kommun, Blekinge län
Ärendet utgår från dagordningen.
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Miljö- och byggnadsnämnden
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Kommunfullmäktige
Sökande
Akten

DIA.2001.5616

§ 423
Detaljplan för del av Kv Kölen m fl, (Hästö Marina) Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplanen för Kv. Kölen m fl har varit föremål för utställning. Under utställningstiden, 17 maj – 14 juni 2010, har utställningshandlingar funnits tillgängliga
på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket, samt på Karlskrona kommuns webbplats:
www.karlskrona.se. Utställningen har annonserats i lokalpressen den 14 maj 2010.
Syftet med planen är att ombilda området från industriändamål till bostadsändamål
och småbåtshamn/marina för att möjliggöra en mer ändamålsenlig användning.
Förslaget medger 20 – 26 bostadshus i direkt anslutning till småbåtshamn/marina,
vilket skapar en attraktiv och varierande boendemiljö med möjlighet till småskalig
båtverksamhet för såväl boende som andra. I och med föreslagna förändringar ökar
allmänhetens tillgång till hamnområdet.
Planområdet är beläget på södra delen av Hästö, nordost om Karlskrona centrum. I
söder och öster avgränsas området av vatten. I väster och norr gränsar området till
Brovägen respektive Ångslupsvägen. Närmaste bebyggelse är i norr kvarteret
Sextanten, på norra sidan av Ångslupsvägen. Planområdet omfattar cirka 75 000 kvm
varav cirka 40 000 kvm är vattenområde.
Planområdet omfattar fastigheterna Kölen 5 – 11 samt delar av Brovägen och Ångslupsvägen, vilka ägs av Karlskrona kommun. Planområdet omfattar även fastigheterna Hästö 2:8, vilken ägs av Förvaltnings AB Sjöhästen och Kompassen 14 och
15, vilka är privatägda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen för Kv. Kölen m fl.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för Kv. Kölen m fl, samt
att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
På grund av jäv deltar ej Michael Ryge (S)(delikatess) och Anna Ottosson (M) i
beredning och beslut i detta ärende.
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Sökande
Akten

PLAN.2008.334

§ 424
Ändring av detaljplan Kvarteret Sorken och Bävern (Sorken 2-12, Bävern 2-11)
En begäran om ändring av detaljplanen för rubricerat område har inkommit till
miljö- och byggnadsnämnden. Beställare är fastighetsägare och boende inom
området. Syftet med förfrågan är att bevara områdets karaktär och helhetsintryck
genom att detaljplanen ändras så att den stämmer överens med hur husens tak är
konstruerade och byggda. Husen är uppförda med motfalls pulpettak. För området
gäller detaljplan som bland annat anger att husen ska förses med sadeltak.
Tre bygglov för ombyggnad av tak har beviljats inom området. Samtliga bygglov har
vunnit laga kraft. Byggsamråd har förevarit och tekniska lösningar har redovisats
beträffande de frågor som uppkommit kring fuktbelastning och brandsäkerhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen instämmer i den bedömning som gjorts av
Kammarrätten i Jönköping i bygglovärendet avseende 3 kap 1§ PBL:
Om planbestämmelserna inte innehåller föreskrifter som innebär att den
ursprungliga enhetligheten ska bevaras, måste det därför accepteras att efter hand
som behov av ombyggnad och underhåll ökar, kravet på god helhetsverkan ställs
något lägre än vid nybyggnad… …God helhetsverkan kan uppnås även om de
särskilda husen i gruppen inom vissa gränser uppvisar variationer på olika punkter.
En bedömning från fall till fall blir nödvändig….”
Kommunikation har skett med sökanden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om ändring av detaljplanen för kvarteren Sorken och Bävern.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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PLAN.2010.2722

§ 425
Ändring av detaljplan för Stuart 3 och 4 på Trossö
En ansökan om ändring av detaljplanen för Stuart 3 och 4 har inkommit. Syftet är
att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus.
Stuart 3 är bebyggd med en köpmansgård av vilken återstår gatuhus och gårdsvinkel samt en loftbod. Gällande detaljplan anger rivningsförbud för all bebyggelse
på grund av den kulturhistoriskt värdefulla miljön. En uthusbyggnad får uppföras i
fastighetens nordvästra hörn. Tillåtet användningssätt är bostäder och kontor. Ansökan avser att loftboden flyttas till Stuart 4 och ersätts av en ny bostadsbyggnad
längs Thore Christoffersgatan. Enligt ansökan kan sju bilplatser inrymmas i
källargarage med tillfart via Stuart 3.
Stuart 4 bebyggdes 1999 med ett kontorshus i tre våningar. Parkering inrymdes på
gården för nio bilar. Gällande detaljplan anger bostäder och kontor och att gården
inte får bebyggas. Syftet är att parkering ska inrymmas på gården. Enligt beviljat
bygglov avses användningssättet ändras till bostäder. Ansökan om planändring avser att gården som nämnts ovan, delvis tas i anspråk av körramp till Stuart 3 samt
av loftboden som flyttas från Stuart 3. Enligt ansökan kan tre bilplatser inrymmas
på gården.
En bebyggelse enligt ansökan innebär att huvuddelen av fastigheternas yta upptas
av byggnader. Gårdsytan mellan byggnaderna är 4,0 – 6,5 meter bred på Stuart 3
och 5,0 meter bred på Stuart 4. Det finns ingen yta för utevistelse. Gårdarna har
inte en godtagbar utformning med hänsyn till funktion och miljö.
Ansökan innebär att en del av gårdsflygeln rivs och loftboden flyttas, byggnader
där gällande detaljplan anger rivningsförbud. Förvaltningen anser att det kan finnas
skäl att pröva möjligheten att flytta loftboden för att bereda plats för en nybyggnad.
En förutsättning är att bebyggelsen erbjuder en god boendemiljö samt att parkeringsbehovet tillgodoses på närliggande mark. Ansökan innebär inte ett ändamålsenligt
bebyggande av fastigheterna.
Kommunikation har skett med sökanden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om ändring av detaljplanen för Stuart 3 och 4 på Trossö.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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DIA.2000.3844

§ 426
Förslag till detaljplan för Augerums-Beseboda 1:79, Lyckeby
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2000, § 402, att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
Augerums-Beseboda 1:79, Lyckeby. Syftet med planen var att medge nybyggnation av någon form av boende, exempelvis alternativboende för äldre eller
traditionell bostadsbebyggelse.
Med hänvisning till ärendets ålder samt att ingen kontakt förekommit på lång
tid bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte längre är aktuell.
Kommunikation har skett med sökanden med möjlighet att yttra sig fram till en
månad efter mottagandet av försändelsen. Något skriftligt besked har inte inkommit från sökanden om önskan att få ansökan vidare behandlad. Detta betraktas
som ett samtycke av sökanden och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därmed att planarbetet avbryts och avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för Augerums-Beseboda 1:79 avbryts och avskrivs.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

DIA.2004.1117

§ 427
Förslag till detaljplan för Lösen 2:1, Lyckeby
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 augusti 2004, § 278, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Lösen
2:1. Syftet med planen var att medge nybyggnation av 30-35 enfamiljsvillor.
Med hänvisning till att fastigheten numera omfattas av naturreservat samt att
ingen kontakt förekommit på lång tid bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen
att ansökan inte längre är aktuell. Kommunikation med mottagningsbevis har skett
med sökanden med möjlighet att yttra sig fram till en månad efter mottagandet av
försändelsen. Något skriftligt besked har inte inkommit från sökanden om önskan
att få ansökan vidare behandlad. Detta betraktas som ett samtycke av sökanden
och förvaltningen föreslår därmed att planarbetet avbryts och avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för Lösen 2:1 avbryts och avskrivs.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

DIA.2003.54

§ 428
Förslag till detaljplan för Senoren 9:11 m.fl
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 februari 2003, § 35, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Senoren
9:11 m fl. Syftet med planen var att medge nybyggnation av fyra enfamiljsvillor.
Ett programsamråd genomfördes mellan den 20 februari till den 19 mars 2004.
En reviderad ansökan inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen den 23 maj 2007.
Med hänvisning till ärendets ålder samt att ingen kontakt förekommit på lång
tid bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte längre är aktuell.
Kommunikation har skett med sökanden med möjlighet att yttra sig fram till en
månad efter mottagandet av försändelsen. Något skriftligt besked har inte inkommit från sökanden om önskan att ansökan vidare behandlad. Detta betraktas som
ett samtycke av sökanden och förvaltningen föreslår därmed att planarbetet avbryts och avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för Senoren 9:11 m fl avbryts och avskrivs.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 429
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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MHA.2010.3312

§ 430
Ansökan om tillstånd till förmultnings-/urinseparerande toalett samt
urinspridning på fastigheten Aspö 2:20
Ansökan om tillstånd till förmultnings-/urinseparerande toalett samt urinspridning
på fastigheten Aspö 2:20 har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan
avser en urinavskiljande toalett där urinen kommer att blandas automatiskt via en
ejektortank och spridas på tomten och fekalierna avses lagras i sluten luftad
behållare i 6 månader för att sedan användas som jordförbättring.
Fastigheten ligger inom område för samlad bebyggelse, vilket innebär en
bebyggelsegrupp som utgörs av 10-20 hus och de bebyggda tomterna gränsar till
varandra eller avskiljs endast av väg, parkmark och dylikt. Enligt ansökan är den
inritade spridningsytan för humanurin på tomten ca 366 kvm. Skyddsavståndet till
närmaste dricksvattenbrunn på den egna fastigheten är ca 5 meter. Sökanden har
uppgett att fastigheten sluttar kraftigt åt väster, ner mot vattnet.
Miljöavdelningens motivering
Fastigheten ligger inom område för samlad bebyggelse, vilket innebär att miljö- och
byggnadsnämnden normalt inte tillåter spridning av humanurin på tomten. Tillstånd
kan dock beviljas i sådana områden om fastighetens yta innehar tillräcklig storlek,
om avstånd till vattentäkter bedöms vara tillräcklig, om spridning kan ske utan
olägenhet för grannar samt att inga andra omständigheter som är till hinder
föreligger.
Enligt ansökan är spridningsytan för humanurin på tomten ca 366 kvm. Minsta
spridningsbara yta för humanurin bör vara ca 850 kvm per hushåll. Skyddsavståndet
till närmaste dricksvattenbrunn på den egna fastigheten är ca 5 meter. Minsta
skyddsavstånd vid plana markförhållanden bör vara ca 25 meter.
Med hänvisning till ovanstående anser förvaltningen att urinavskiljande toalett samt
urinspridning på fastigheten Aspö 2:20 inte ska tillåtas och föreslår därmed nämnden
att avslå framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över
beslutsförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om tillstånd till förmultnings-/urinseparerande toalett samt
urinspridning på fastigheten Aspö 2:20.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.3515

§ 431
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Aspö 2:59
Handlingar: Ansökan (2010-08-19), yttrande från sökande (2010-10-29),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
På platsen gäller strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 15 §§.
Ansökan gäller strandskyddsdispens för en ca 20 meter lång brygga som redan är
uppförd, samt ett trädäck på ca 20 kvm, vilket är uppfört längs strandkanten i direkt
anslutning till bryggan.
Besök på platsen har gjorts den 18 oktober 2010.
Platsen är belägen på nordvästra Aspö, ca 500 meter norr om Djupviks hamn. Den
utgörs av naturmark som är allemansrättsligt tillgänglig, och någon bebyggelse finns
inte i direkt närhet.
Ny strandskyddslagstiftning trädde ikraft den 1 juli 2009. Ett av huvudsyftena med
den nya strandskyddslagen var att göra det svårare att få dispens i orörda områden av
de exploaterade delarna längs havskusten och i skärgårdsområdena. Aspö tillhör
denna kategori.
Dispens från strandskyddet får lämnas endast om allmänhetens tillträde till området
inte påtagligt försämras. Enligt 7 kap 18 b § MB skall det dessutom finnas särskilda
skäl.
Vad gäller bryggan kan konstateras att rimlig möjlighet att tillgodose behovet av
brygga till exempel genom gemensam brygganläggning i närheten saknas. Själva
båtbryggan i sig bedöms inte påtagligt försämra allmänhetens tillträde till området.
Den bedöms inte heller ha någon negativ inverkan på livsvillkoren för växt- och
djurlivet.
Bryggan måste för sin funktion ligga vid vattnet, och behovet kan inte tillgodoses
utanför området. Detta är enligt 7 kap 18 c § punkt tre särskilt skäl för att lämna
dispens från strandskyddet.
(forts.)
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Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll

§ 431 (forts.)

BYGG.2010.3515

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det anlagda trädäcket inte är erforderligt
för att anordna en båttilläggsplats. Det har tidigare konstaterats att dess avsedda
funktion är uppställning av privat trädgårdsmöblemang. Däcket får anses ha en
avhållande effekt för det rörliga friluftslivet. Det bidrar till att allmänheten känner sig
hindrad att utnyttja strandområdet genom sin privatiserande verkan.
Dispens från strandskyddet får lämnas endast om allmänhetens tillträde till området
inte påtagligt försämras. Enligt 7 kap 18 b § MB skall det dessutom finnas särskilda
skäl. Inget av de särskilda skälen föreligger, och några andra särskilda skäl får enligt
den nu gällande lagstiftningen inte åberopas vid strandskyddsdispenser i det aktuella
fallet. Det uppförda trädäcket uppfyller inte de grundläggande kraven för att strandskyddsdispens ska kunna lämnas. Förvaltningen föreslår därmed nämnden att medge
strandskyddsdispens för den redan uppförda bryggan och att avslå ansökan vad gäller
det uppförda trädäcket.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar
ej förvaltningens bedömning.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att dels bevilja och dels avslå framställningen.
Michael Ryge (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Marcel Abedini (-) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Per Björklund (SD) yrkar bifall till båda dispenserna.
Carl-Göran Svensson (M) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar bifall till båda
dispenserna.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot eget med fleras
yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens med flera yrkande.
Votering
Votering begärs och verkställes. Följande voteringsproposition fastställes:
Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som bifaller ordförandens
med flera yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Marcel Abedini (-), Magnus Johansson (S), Eva Öhman (S),
Morgan Mattsson (S), Lotta Holgersson (S), Michael Ryge (S) och Ulla Ohlsson (S).
Röstar nej gör: Anna Ottosson (M), Margareta Rodin (FP), Magnus Larsson ( C ),
Jan Spjuth (KD), Per Björklund (SD) och Carl-Göran Svensson (M). Med 7 ja-röster
mot 6 nej-röster beslutar nämnden att bifalla förvaltningens förslag.
(forts.)
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BYGG.2010.3515

Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden dels
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna
vad gäller den redan uppförda bryggan. Endast den yta får tas i anspråk för
ändamålet som bryggan upptar inom vattenområdet, dels
att avslå ansökan om strandskyddsdispens vad gäller det uppförda trädäcket med
hänvisning till att det påverkar allmänhetens tillträde till strandområdet samt att det
inte föreligger något särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § MB.
Reservationer
Mot detta beslut reserverar sig den borgerliga gruppen samt Per Björklund (SD).
_____
Upplysningar:
Exempel på åtgärder som inte får vidtas i anslutning till strandområdet är anläggande
av klippt gräsmatta, uppställning av trädgårdsmöblemang och sittbänkar samt
anordnande av grillplats.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG.2010.1787

§ 432
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten
Aspö 4:40 (2) och 4:41(2)
Handlingar: Ansökan (2010-04-22), kartor, yttranden från sökande (2010-09-13,
2010-09-29), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller nybyggnation av fem enbostadshus belägna längs en mindre grusväg med låg standard. Marken utgörs huvudsakligen av relativt tät träd- och buskvegetation.
De föreslagna byggnadsplatserna ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning endast om åtgärden kan anses vara en enkel, naturlig komplettering, samt
om den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som
måste lösas i ett större sammanhang.
Den föreslagna byggnationen kan inte anses vara en enkel komplettering av befintlig
bebyggelse, utan innebär betydande inverkan på omgivningen. Markanvändningen
måste studeras i ett större sammanhang, som även omfattar kringliggande
bebyggelseområde. Förutsättningarna för att anordna biltillfart på lämpligt sätt och
kraven på vägstandard är frågor som inte bedöms kunna lösas inom ramen för ett
förhandsbesked. Detta gäller också de genomförandefrågor som formellt säkrar till
exempel nödvändig vägstandard.
Enligt 5 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) skall markens lämplighet för bebyggelse
i ett fall som detta prövas genom detaljplaneläggning.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrandena
påverkar ej förvaltningens bedömning.
Arbetsutskottet har den 9 november företagit syn på platsen och gör bedömningen att
vägfrågan måste vara ordnad innan något förhandsbesked kan lämnas.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att lämna negativt förhandsbesked.
Den borgerliga gruppen yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att ta
upp en diskussion med sökanden beträffande vägstandarden.
Den socialdemokratiska gruppen yrkar på återremiss för att sökanden skall inkomma
med någon form av garanti för att säkerställa att vägfrågan löses innan
förhandsbesked kan lämnas.
(forts.)
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BYGG.2010.1787

Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag om negativt
förhandsbesked mot yrkandena om återremiss och finner att nämnden beslutar att
återremittera ärendet till förvaltningen.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för att ge sökanden möjlighet att
presentera godtagbar åtgärd för att säkerställa vägstandarden innan förhandsbesked
kan lämnas.
_____
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BYGG.2010.1786

§ 433
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Aspö 4:40 (3) och 4:41 (3)
Handlingar: Ansökan (2010-04-22), kartor, yttranden från sökande (2010-09-13,
2010-09-29), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är lämpad för
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och
avlopp.
Ansökan gäller nybyggnation av två enbostadshus belägna mellan Madviksvägen
och den mindre tillfartsväg som leder fram till maskinhallen, vid det öppna Madenområdet. Marken utgörs huvudsakligen av vildvuxen busk- och slyvegetation, med
inslag av vass. Ny utfart mot Madviksvägen föreslås.
De föreslagna byggnadsplatserna ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas genom förhandsbesked endast om åtgärden kan anses vara en enkel, naturlig komplettering, samt
om den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som
måste lösas i ett större sammanhang.
Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig komplettering
av befintlig bebyggelse. Markanvändningen liksom förutsättningarna för att anordna
biltillfarter på lämpligt sätt måste studeras i ett större sammanhang som omfattar hela
Madenområdet med kringliggande bebyggelse.
Frågan om ytterligare bebyggelse och lämplig trafikföring på och i anslutning till
Maden måste belysas på ett planmässigt sätt så att inte en lämplig framtida planering
försvåras. Med hänsyn till detta bedöms den föreslagna lokaliseringen vara olämplig.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrandena
påverkar ej förvaltningens bedömning.
(forts.)
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Arbetsutskottet har den 9 november företagit syn på platsen och delar förvaltningens
uppfattning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Berörd granne
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.2642

§ 434
Strandskyddsdispens, bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
komplementbyggnad på fastigheten Aspö 5:116
Handlingar: Ansökan (2010-06-21), situationsplan, ritning, yttrande från granne
(2010-10-12), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 14 juni 2010, § 218
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av en gäststuga på platsen.
Ansökan stämmer överens med det lämnade förhandsbeskedet.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En skrivelse har
inkommit. Det som sägs i skrivelsen påverkar inte beslutet.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 15 §§.
Fastigheten är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål, vilket innebär
att marken saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta är enligt 7 kap 18 c §
punkt 1 MB ett särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt, samt
att bevilja bygglov.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Upplysningar:
- utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- anslutning ska göras till kommunalt VA
- byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet
- beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov
- anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats

Sign

Sign

Sign
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Sökande
Grannar
Akten

BYGG.2010.2890

§ 435
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 6:13
Handlingar: Ansökan (2010-07-06), yttrande från sökande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 18 §.
Ansökan gäller ett enbostadshus.
Platsen utgörs av en allemansrättsligt tillgänglig äng som nyttjas både av boende
i direkt anslutning till platsen och av boende i omgivningen. Vid besök på plats
konstaterades att det finns promenadstigar både i den östra delen av ängen längs
vattnet och i den västra delen av ängen vid bebyggelsen. Delvis hindras allmänhetens tillgänglighet till platsen av ett nyligen uppsatt staket.
Grannar har hört av sig i ärendet och påpekat att boende på Mannesvägen
använder sig av allmänningen när de ska komma ner till vattnet för att bada.
Åtgärder har vidtagits på platsen som saknar dispens från strandskyddet.
Förvaltningens bedömning är att marken är av sådan karaktär att det är av vikt
att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. En byggnation på platsen
bedöms som olämplig.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har inkommit
med en skrivelse. Det som framförs i skrivelsen ändrar inte förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till PBL 2 kap att det är av
vikt att markområdet bevaras tillgängligt ur allemansrättslig synpunkt.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Sign

Sign

Sign
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BYGG.2010.668

§ 436
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:75
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2010-02-19), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus på en föreslagen fastighet om
cirka 2000 kvm. Platsen är allemansrättsligt tillgänglig naturmark och utgör en
lucka mellan befintlig bostadsbebyggelse utom detaljplan och befintlig ny bostadsbebyggelse inom detaljplan. Platsen är kraftigt kuperad och bevuxen med framförallt ek.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL 2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska
prövas om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som
är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt annan samhällsservice. Enligt PBL 3 kap ska byggnader
placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden
och natur- och kulturvärdena på platsen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) 3 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.
Utredningsplan för Fäjö skall ligga till grund för beslut enligt Byggnadsnämndens
beslut 18 mars 1987.
Enligt utredningsplan för Fäjö skall ” ytterligare bebyggelse i princip inte tillåtas”.
Ny bebyggelse kan enligt planen endast tillkomma inom redan avstyckade tomter
eller inom vissa stora och redan ianspråktagna tomter som avstyckas. Planen anvisar även plats för ett promenadstråk som ansluter till befintlig väg vid den föreslagna tomtplatsen.
Tomtplatsen omfattas delvis av strandskydd samt ligger inom område som är ekologiskt känsligt naturområde enligt Länsstyrelsens underlag.
(forts.)

Sign

Sign

Sign
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§ 436 (forts.)

BYGG.2010.668

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning äger platsen stora naturvärden
i form av ädellövskog och utgör en ur allemansrättsligt perspektiv viktig lucka i
bebyggelsen som möjliggör tillträde till natur och strandområden. Exploatering
och privatisering av området riskerar att skada dessa värden varför förslaget
bedöms strida mot 2 kap i PBL samt 3kap i MB.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att förslaget strider mot
2 kap i PBL samt 3 kap 6§ i MB samt de kommunala intentionerna i utredningsplanen för Fäjö.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sign

Sign

Sign
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Sökande
Akten

BYGG.2010.2636

§ 437
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Fäjö 1:132
Handlingar: Ansökan (2010-06-18), situationsplan, ritningar, yttranden från
sökande (2010-06-18, 2010-10-05), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Då ansökan gäller bygglov på en föreslagen ny avstyckning 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 de
är mest lämpade.
Avstyckningen föreslås bli gjord från en normalstor, bebyggd tomt på 1584 kvm.
Den föreslagna avstyckningen får en yta på endast något över 600 kvm med en
oregelbunden planform, vilket gör att den avviker från det traditionella mönstret för
bebyggelse i omgivningen. Detta gör den också svår att bebygga med ett bostadshus
av någorlunda normal storleksordning, vilket är en förutsättning för att avstyckningen ska bedömas vara lämpad för ändamålet. Det föreslagna bostadshuset har en
byggnadsyta på endast 63 kvm i ett plan, med en indragen påbyggnad över drygt
halva taket. Byggnaden har en synnerligen komprimerad planlösning.
En utredningsplan för Fäjö antogs av byggnadsnämnden den 18 mars 1987, § 115.
Enligt beslutet skall denna utgöra underlag för fortsatt hantering av bygglovansökningar på Fäjö. I utredningen sägs bland annat att ytterligare bebyggelse i princip inte
bör tillkomma. Ett av de undantag från denna regel som enligt utredningsplanen kan
övervägas är avstyckningar från vissa större fastigheter, som redan är ianspråktagna
för bostadsändamål. En förutsättning för detta är dock enligt utredningsplanen att
föreslagna avstyckningar kan anses vara allmänt lämpliga för nybebyggelse. Denna
förutsättning är inte uppfylld i detta ärende.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrandena
påverkar ej förvaltningens bedömning.
Arbetsutskottet har den 9 november företagit syn på platsen och ställer sig frågande
till om de grundläggande bostadsfunktionerna kan inrymmas på den planerade
byggytan.
(forts.)
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Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är avslag.
Marcel Abedini (-) och den borgerliga gruppen yrkar att bygglov beviljas.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
För ärendets fortsatta hantering yrkar ordföranden på att ärendet återremitteras till
förvaltningen för hörande av grannar samt för att utreda om grundläggande
bostadsfunktioner kan inrymmas på angiven yta.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot eget med fleras
yrkanden om återremiss enligt ovan och finner att nämnden beslutar att återremittera
ärendet till förvaltningen.

Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen dels för att inhämta synpunkter från
berörda grannar, dels för att närmare utreda om förslaget kan inrymma de grundläggande bostadsfunktionerna på den angivna ytan i bottenplanet.
_____

Sign

Sign

Sign
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Sökande
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BYGG.2010.3976

§ 438
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Gagnekulla
1:17
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2010-09-30), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser uppförande av ett enbostadshus i två våningar, i anslutning till en
befintlig gårdsbebyggelse, i syfte att ersätta den befintliga huvudbyggnaden som
enligt uppgift angripits av skadedjur.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan - och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL 2 kap sägs att markområden skall användas för de ändamål för vilka
de är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det skall prövas om marken är
av sådan karaktär att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att anordna trafik vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL 3 kap skall byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur och kulturvärdena på platsen.
Den aktuella platsen, ligger i direkt anslutning till befintlig gårdsbebyggelse, i
utkanten av vad som är hävdad tomt. Platsen bedöms inte rymma några särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen. En befintlig komplementbyggnad/garage
rivs för att ge bättre utrymmen framför nytt bostadshus och befintligt bostadshus
övergår från huvudbyggnad till komplementbyggnad.
Ett nytt bostadshus bedöms vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget, men har ej
utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att tillstånd att anordna avlopp som uppfyller aktuella lagkrav skall föreligga före
byggstart, vilket ombesörjes av sökanden.
_____
(forts.)
Sign

Sign
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Upplysningar:
Platsen omfattas av strandskydd, vilket innebär att en dispens med tomtavgränsning
måste beviljas innan nya byggnader kan uppföras. Ansökan om strandskyddsdispens
kan handläggas separat i samband med bygglovprövning.
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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Sign

Sign
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Sökande
Akten

BYGG.2010.3318

§ 439
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:33
Handlingar: Ansökan (2010-08-16), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. 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.
I direkt anslutning till den föreslagna tomtplatsavgränsningen finns fasta fornlämningar med gravar från bronsåldern/järnåldern.
Ansökan gäller ett enbostadshus i en våning med inredd vind. Platsen utgörs av en
mycket brant sluttning med ung, tät lövskog. Den befintliga vägen är smal och har
mycket låg standard.
Terrängförhållandena och markens beskaffenhet innebär mycket stora ingrepp i
naturen för att göra tomten tillgänglig och byggbar. En byggnation på platsen bedöms inte lämplig.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har inkommit
med reviderade handlingar som innebär en annan tillfartsväg och en något förskjuten
placering av byggnaden inom den föreslagna fastigheten. Revideringen av ansökan
ändrar inte förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till 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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Sign
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Fastighetsägaren
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.3078

§ 440
Anmälan om olovlig utfyllnad på fastigheten Gängletorp 14:10
Handlingar: Skrivelse daterad 2010-07-29 med bilaga uppmätning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Den 15 april 2010 fick samhällsbyggnadsförvaltningen ytterligare en anmälan om
olovligt utförd uppfyllnad på fastigheten Gängletorp 14:10. Fyllnaden ligger inom
planlagt område och kräver därför marklov.
Vid besök på platsen kunde konstateras att uppfyllnaden ligger kvar som tidigare
och den medför att omkringliggande tomter ligger 3 - 4 meter under den uppfyllda
markytan.
En avvägning utfördes som beskrivs i bilaga till skrivelserna. Denna visar att den
uppfyllda volymen är ca: 466 kubikmeter.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att ta ut marklovsavgift med 5.720 kronor samt
föreläggande att vid vite av 50.000 kronor att senast 2 månader efter delfåendet av
beslutet transportera bort den olovliga fyllnaden och återställa marken.
Magnus Larsson ( C ) yrkar att vitesföreläggandet förlängs till att gälla 1 maj 2011
på grund av den kommande vintern.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Magnus Larssons ( C )
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Magnus Larssons yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att med stöd av PBL 10 kap § 4 ta ut marklovsavgift med 5.720 kronor (4 x
marklovsavgiften 1.430 kronor) av Peter Hansson i egenskap av fastighetsägare.
Marklovsavgiften skall betalas till länsstyrelsen (postgiro 95 40 25 - 3) inom två
månader från det att detta beslut vunnit laga kraft, samt
att förelägga Peter Hansson i egenskap av fastighetsägare vid vite av 50.000 kronor
att senast till den 1 maj 2011 transportera bort den olovliga fyllnaden och återställa
marken.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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BYGG.2010.4114

§ 441
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Hasslö 4:289
Handlingar: Ansökan, nybyggnadskarta, ritningar (2010-10-14), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i ett plan, med en byggnadsyta om
106 kvm.
Fastigheten är obebyggd och positivt förhandsbesked lämnades av miljö- och byggnadsnämnden den 10 oktober 2005, § 352. Beslut om förhandsbesked är giltigt i 2 år
från det datum då beslutet fattas varför lokaliseringsprövning måste aktualiseras.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL 2 kap sägs att markområden skall användas för de ändamål för vilka
de 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 skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att anordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL 3 kap skall byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur-och kulturvärdena på platsen. Byggnader
skall ha en estetiskt tilltalande gestaltning och ge en god helhetsverkan.
Platsen ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och i anslutning till befintlig väg, anslutning kan ske till kommunalt vatten och avlopp. Platsen bedöms
inte rymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Ett enbostadshus till den föreslagna platsen bedöms vara en lämplig komplettering inom
befintlig bebyggelsegrupp. Byggnaden bedöms uppfylla kraven på lämplig placering, god gestaltning enligt kraven i 3 kap PBL.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för det avsedda enbostadshuset med följande villkor och upplysningar:
att anslutning sker till kommunalt VA
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg föreligger före byggstart vilket
ombesörjes av sökanden.
_____
(forts.)
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Upplysningar:
- Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov
- Utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen.
- Byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet.
- Anmälan ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas
och då det avslutats.
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BYGG.2010.1692

§ 442
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Olsäng 17:1
Handlingar: Ansökan (2010-04-19), yttrande från sökande (2010-11-03), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 18 §.
Området är av riksintresse för naturvård enligt miljöbalken 3 kap 6 §. Platsen är
särskilt ekologiskt känslig och ingår även i ett större våtmarksområde.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken kapitel 4. Enligt miljöbalken 4 kap 4 § ligger platsen inom det kust- och skärgårdsområde där fritidshus
endast får tillkomma som kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper.
Ansökan gäller ett fritidshus i en våning med egen anläggning för vatten och avlopp.
Platsen utgörs av orörd naturmark som är tillgänglig för allmänheten.
Enligt förvaltningens bedömning ligger platsen på stort avstånd från befintlig bebyggelse och enligt miljöbalken 4 kap 4 § får fritidshus inom området endast tillkomma som kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper. Platsen har höga
naturvärden, ligger lågt i förhållande till havsvattennivån och omfattas av strandskydd. Platsen är ingen lämplig plats för byggnation.
(forts.)
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Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har inkommit
med en skrivelse och ett förslag på alternativ avstyckning av fastigheten. Den alternativa avstyckningen av fastigheten innebär att platsen omfattas av strandskydd
(MB 7:18), riksintresse för naturvård (MB 3:6) och av MB 4:4 men är enbart delvis
särskilt ekologiskt känsligt område och våtmarksområde. Det som framförs i
skrivelsen ändrar inte förvaltningens bedömning.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att lämna negativt förhandsbesked.
Carl-Göran Svensson (M) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att positivt
förhandsbesked lämnas.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med anledning av att
strandskyddsdispens ej kan medges.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot eget med fleras
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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 och
med hänvisning till miljöbalken 4 kap 4 § om att fritidshus inom området endast får
tillkomma som kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper.
Reservationer
Mot detta beslut reserverar sig den borgerliga gruppen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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BYGG.2010.2114

§ 443
Bygglov, bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
på fastigheten Sandhamn 14:6
Handlingar: Ansökan (2010-05-14), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad av samma storlek och på samma plats som
den befintliga.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Fastigheten är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål, vilket innebär att
marken saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta är enligt 7 kap 18 c § punkt
1 MB ett särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet.
Inga VA-installationer avses bli indragna i huset.
Arbetsutskottet har den 9 november företagit syn på platsen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov, samt
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt.
_____
Upplysningar:
- Färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- Byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet
- Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov
- Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats
- Om VA-installationer görs i huset måste anslutning göras till kommunalt VA-nät.
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BYGG.2010.1635

§ 444
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 7:11
Handlingar: Ansökan (2010-04-13), yttrande från sökande (2010-11-10), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen (och så att de
inte medför betydande olägenheter för omgivningen).
Fastigheten ligger också inom det kustområde som enligt 4 kap 1 § miljöbalken
(MB) i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som
finns i området.
Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar och platsen utgörs av
en ianspråktagen tomt omgiven av befintlig bebyggelse.
Miljöavdelningen avstyrker ansökan med hänvisning till att enskild avloppsanläggning är en teknik som endast hör hemma i utpräglad glesbygd. Nu aktuell ansökan
avser byggnation inom en redan tätbebyggd och känslig del av skärgården. Förutsättningarna för privata eller mindre gemensamma avloppslösningar är begränsade på
grund av stort inslag av berg, ett stort antal vattentäkter och ett flertal lokala utsläpp.
Något som innebär risk för närsaltbelastning på kustvattnet och förorening av grundvattnet. Inom dessa områden kan därför endast samordnade VA-lösningar accepteras.
Med samordnad lösning avses kommunalt eller likvärdigt avloppsnät.
Utgångspunkten är att det aktuella området inte ska belastas av lokala avloppsvattenutsläpp.
(forts.)
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Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Synpunkterna som
framförs i skrivelsen ändrar inte förvaltningens bedömning.
Ärendet behandlades vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 augusti
2010, § 279, och återremitterades till förvaltningen för en diskussion med sökande
beträffande avloppslösningen.
En dialog mellan sökande och förvaltningen har genomförts utan att nå fram till en
godtagbar avloppslösning.
Sökande inkom med en ytterligare skrivelse den 12 oktober 2010. Skrivelsen delgavs
miljö- och byggnadsnämndens ledamöter vid sammanträdet den 14 oktober 2010.
Miljöavdelningen har bemött skrivelsen och anser bland annat att byggnation bör
baseras på långsiktigt hållbara VA-lösningar för så många människor som möjligt.
Arbetsutskott har den 9 november företagit syn på platsen.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att lämna negativt förhandsbesked.
Carl-Göran Svensson (M) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att positivt
förhandsbesked lämnas.
Även Marcel Abedini (-) yrkar att positivt förhandsbesked lämnas.
För ärendets fortsatta hantering yrkar ordföranden på att ärendet återremitteras för
hörande av grannar samt att en utredning av VA-frågan görs.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot eget med fleras
yrkande om återremiss enligt ovan och finner att nämnden beslutar att återremittera
ärendet till förvaltningen.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta synpunkter från grannar
samt att utreda VA-frågan i samråd med sökanden.
_____
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BYGG.2010.3378

§ 445
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skavkulla 2:3
Handlingar: Ansökan, översiktskarta, situationsplan (2010-08-23), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser nylokalisering av 5 enbostadshus på föreslagna tomter om ca 1000
-1200 kvm på en plats som inte omfattas av någon detaljplan eller områdesplan.
Marken används idag för odlingsändamål och är delvis bebyggd med växthus.
Norra delen av markområdet används för bete. Markområdet är förhållandevis plant
och ligger lågt i förhållande till Skavkullavägen som löper väster om de föreslagna
tomterna.
Söder om platsen finns sammanhängande bostadsbebyggelse varav flertalet omfattas av detaljplan. Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut att lämna positivt
förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus på södra delen av den aktuella
fastigheten den 15 juni 2009.
Enligt 8 kap 34 § i plan- och bygglagen framgår att byggnadsnämnden på ansökan
skall ge förhandsbesked huruvida en bygglovpliktig åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 8 kap 12 § skall ansökan om bygglov för åtgärder inom områden som inte
omfattas av detaljplan eller områdesplan, bifallas om åtgärden bland annat uppfyller
kraven i 2 kap och inte ska föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 5ksp 1§.
I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare
ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt 5 kap 1 § anges att prövning av markens lämplighet för bebyggelse skall
ske genom detaljplan bland annat för :
1. ny sammanhållen bebyggelse
2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen
eller som skall förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för
bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas genom bygglov eller
förhandsbesked, och
3. bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett
sammanhang.
(forts.)
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Förvaltningens bedömning:
Enligt den kommunövergripande översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige i
augusti 2010 föreslås betydande bebyggelseutveckling inom Skavkullaområdet.
Genom planläggning förväntas 30-50 nya enbostadshus tillkomma inom området.
Detta torde ställa krav bland annat på en förbättrad vägstandard då Skavkullavägen
redan idag bedöms vara underdimensionerad. De fem tomterna bedöms ingå som
ett led i en mer omfattande utbyggnad. Ny bebyggelse inom området bör prövas i
ett större sammanhang dels för att uppnå en god markanvändning och dels för att
inte försvåra eller förhindra möjligheterna att anordna säkra och trygga trafiklösningar för hela området.
Sökanden inkom den 5 november 2010 med reviderade handlingar där de fem utfarterna sker mot en ny väg, parallell med Skavkullavägen och med en gemensam
utfart mot densamma. Förslaget förändrar inte förvaltningens bedömning.
Med hänvisning till vad som anförts bedöms förslaget strida mot 2 kap i PBL och
krav på detaljplan ställas i enlighet med vad som sägs i 5 kap 1§ 1 st i PBL.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att förslaget strider mot 2 kap
i PBL med hänvisning till krav på detaljplan enligt 5 kap 1§ 1 st i PBL.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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BYGG.2010.3590

§ 446
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av lusthus, plank och altan samt ev.
framtida pool på fastigheten Stora Kullen 14:15
Handlingar: Ansökan (2010-09-07), situationsplan, plan- och fasadritningar, foton,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen inom samlad bebyggelse.
Ansökan avser tillbyggnad av altan med 240 kvm på en höjd av 0,40 meter till 1,1
meter, uppförande av plank runt om trädäcket 2,2 meter till 2,9 meter samt uppförande av ett lusthus med ett soldäck på taket 26,5 kvm.
Altanen enligt redovisad höjd ovan mark kräver inte bygglov.
Enligt PBL (plan- och bygglagen) 3 kap 1 respektive 14 §§ skall plank placeras och
utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och
till natur- och kulturvärdena på platsen. Plank skall ha en yttre form och färg som är
estetiskt tilltalande och som ger en god helhetsverkan.
PBL 3 kap 2 respektive 14 §§ föreskriver bland annat att plank skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför fara eller betydande
olägenheter för omgivningen.
Plankets utformning och placering, främst med avseende på dess höjd, bedöms
innebära en negativ inverkan på områdets karaktär och miljö. Planket bedöms även
innebära olägenhet för granne på angränsande fastighet.
Sökanden har inkommit med synpunkter den 18 oktober 2010. Sökanden påtalar att
säkerheten vid en framtida pool kommer att vara mycket viktig. Ansvaret ligger helt
på ägaren att säkerställa så att barn inte kan ta sig in på poolområdet. Grannarnas
uthus 2,3 meter kommer att dölja planket från deras sida. Vill ha planket som ett
insynsskydd. Vill inte exponera sig utifrån. Planket går estetiskt i stil med övriga
byggnader samt att höjden minskas till att vara max 2,3 meter, samma höjd som
grannarnas bod.
Magnus Johansson (S) ställer fråga om grannarna getts möjlighet att yttra sig över
förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta synpunkter från grannarna.
_____
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BYGG.2010.2456

§ 447
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torhamn 9:2
Handlingar: Ansökan (2010-06-09), yttrande från sökande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. 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.
Direkt söder om platsen finns en fast fornlämning, en boplats utan synlig begränsning.
Ansökan gäller två enbostadshus i en våning. Platsen utgörs av öppen tallskog.
Den befintliga bebyggelsen ligger väster om landsvägen medan den föreslagna
byggnationen ligger öster om landsvägen. Den föreslagna byggnationen följer inte
det lokala bebyggelsemönstret och ligger i orörd naturmark. Byggnationen bedöms
inte vara en enkel, naturlig komplettering av befintlig bebyggelse.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har inkommit
med en skrivelse med bland annat förslag om en alternativ tillfartsväg. Den
föreslagna tillfartsvägen är omotiverat lång (ca 350 m) och skulle påtagligt skada
orörd naturmark. Det som framförs i skrivelsen ändrar inte förvaltningens
bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
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BYGG.2007.821

§ 448
Tidsbegränsat lov för pumphus till avloppsanläggning på fastigheten
Torhamn 9:2 (Förlängning)
Handlingar: Ansökan (2010-07-20), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov på tre
år för nybyggnad av pumphus på platsen i beslut den 16 maj 2007, § 197.
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar
som låg till grund för detta har inte förändrats.
Tidsbegränsat lov kan lämnas för högst fem år. Tiden kan förlängas med högst fem
år i sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga tio år
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja tidsbegränsat bygglov med varaktighet i två år från beslutsdatum med
villkor:
att handlingarna i beslutet den 16 maj 2007, § 197 ska gälla (Dnr 821/07).
_____
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BYGG.2010.609

§ 449
Olovligt uppsatta skyltar på fastigheten Wattrang 19
Det har tidigare konstaterats att 8 nya skyltar har satts upp på fasaden i anslutning
till lokalerna i fastighetens bottenplan, vid Ronnebygatan. Skyltarna gör reklam för
Svenska Bio, Blekinge Läns Tidningar samt Kullerbyttan Barnkläder.
För uppsättande av skyltar krävs bygglov enligt 8 kap 3 § första stycket punkt 2
plan- och bygglagen (PBL). Något bygglov för den aktuella åtgärden har inte
beviljats av miljö- och byggnadsnämnden.
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. Förutsättningar för
att bevilja bygglov i efterhand för skyltarna i det nuvarande utförandet kan enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning inte anses föreligga.
Enligt PBL 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd
som kräver bygglov. 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.
Skyltarna utgörs av åtta stycken cirkulära ljuslådeskyltar i plast av enkelt utförande,
placerade på sockelvåningens övre del mellan varje entré- respektive fönsterparti
med ca 4 m mellanrum.
I fråga om skyltar ska föreskrifterna om placering och utformning i 3 kap 1 och 2 §§
PBL om byggnader tillämpas.
Enligt Blekinge museums inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är
byggnaden av stort kulturhistoriskt intresse. Ett grundläggande synsätt för skyltar
är att dessa ska underordna sig och anpassa sig till byggnaden och bidra till en god
helhetsverkan både i förhållande till byggnaden och den omgivande stadsmiljön.
Detta är särskilt betydelsefullt när det gäller en byggnad av stort kulturhistoriskt
intresse, som också ingår i en stadsmiljö av riksintresse för kulturminnesvården.
De olovligt uppsatta skyltarna avviker på ett negativt sätt från den i övrigt goda helhetsbilden framför allt genom sin mängd, men även genom formen och utförandet
som är främmande för byggnadens karaktär. De uppsatta skyltarna får sammantaget
anses olämpliga vad gäller anpassning till den aktuella byggnaden och den omgivande stadsmiljön, och bedöms stå i strid mot kraven i 3 kap 1 § PBL.
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Som upplysning ska nämnas att enligt 10 kap 9 och 14 §§ PBL riktas uttagande av
byggnadsavgift samt föreläggande om rättelse mot fastighetsägaren, oavsett om den
olovliga åtgärden utförts t ex av en hyresgäst.
Fastighetsägaren har getts tillfälle att inkomma med en skriftlig förklaring men har
inte utnyttjat detta.
En ansökan om bygglov för skyltning i ett annat utförande har inlämnats, och kommer att beviljas på delegation.
Fastighetsägaren har informerats om att ärendet kommer att tas upp till behandling i
miljö- och byggnadsnämnden vad gäller uttagande av byggnadsavgift och föreläggande mot vite att montera ner skyltarna om de inte avlägsnats före torsdagen den 8
april 2010.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 1, 4, 14 och 18 §§ ta ut byggnadsavgift
med 8.800 kronor (4 x bygglovavgiften 2.200 kronor) av Sydna Fastighetsförvaltning
AB i egenskap av fastighetsägare. Byggnadsavgiften skall betalas till länsstyrelsen
(postgiro 95 40 25 – 3) inom två månader från det att detta beslut vunnit laga kraft.
Vidare beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 1, 14 och 18 §§ förelägga Sydna
Fastighetsförvaltning AB i egenskap av fastighetsägare vid vite av 25 000 kronor att
senast fem månader efter delfåendet av detta beslut avlägsna de skyltar för vilka
bygglov inte har beviljats.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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§ 450
Övriga frågor
Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om att decembersammanträdet avslutas
med gemensam jullunch för nämndens ledamöter och förvaltningens personal.
Gert Olsson (S) tar upp frågan om likabehandlingsprincipen beträffande uppsättning
av barackmoduler. Nämnden har tidigare behandlat moduler i Öljersjö. Vad händer
med de uppsatta modulerna på Wämöslätten. Hans Juhlin svarar att frågan kommer
att behandlas i nämnden.
Eva Röder (FP) besvarar en fråga ställd av Katarina Möller (S) vid tidigare sammanträde. Frågan gäller Strandgården. Det har funnits en kyrka och även en kyrkogård i
anslutning till platsen. Tidsmässigt före 1856 och beläget där brandstationen ligger
idag.
_____
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 9 december 2010
§ 465
§ 466
§ 467
§ 468
§ 469
§ 470
§ 471
§ 472
§ 473
§ 474
§ 475
§ 476
§ 477
§ 478
§ 479
§ 480
§ 481
§ 482
§ 483
§ 484
§ 485
§ 486
§ 487
§ 488
§ 489
§ 490
§ 491
§ 492
§ 493

Informationer
Ombyggnadspris 2010
Medborgarförslag; Oljehamnen 1 och 2, Cisternen 1 och 2, Kv Hattholmen, Stadsäga 2:1 12
Revidering av policy för uteserveringar
Återtagande av ansökan om vattenbaserad vindkraft utanför Utlängan och kring Utklippan i Karlskrona skärgård
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
Meddelanden (Skrivelser och rapporter)
Detaljplan för del av Bakareboda 1:23, m fl Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Torstäva 14:1 (1), Trummenäs, Karlskrona kommun
Detaljplan för Säby 4:14 (2) m fl, Trummenäs udde, Karlskrona kommun, Blekinge län
Ansökan om ändring av stadsplan för Stora Björkholmen avseende fastigheten Wladislaw 1, Karlskrona
Ändring av detaljplan för kvarteret Motellet i Karlskrona (Motellet 2), Karlskrona kommun, Blekinge län
Ändring av byggnadsplan för Fäjö 1:12 m fl, Fäjö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 och Tältet 1, Bastasjö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Torhamn 9:2 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Senoren 8:6, avskrivning av planförfrågan
Spandelstorp etapp I och Spandelstorp II – avskrivning av planuppdrag. Utgår!
Återkallande av beslut
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö S:4
Tidsbegränsat lov för husvagns- och husbilscamping på fastigheten Aspö 4:169 och Aspö 4:236
Strandskyddsdispens för lusthus (Friggebod) på fastigheten Aspö 4:184
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:315
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:315
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Frändatorp 26:22
Bygglov och strandskyddsdispens för ombyggnad av flytbrygga på fastigheten Färmanstorp 1:34
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 15:10
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Hasslö 1:234
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/verkstad på fastigheten
Holmsjö 1:158
§ 494 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för Friskolan Piggelinens lokaler på fastigheten Karlskrona 3:3
§ 495 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 7:11
§ 496 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av lusthus, plank och altan samt ev framtida pool på fastigheten Stora
Kullen 14:15
§ 497 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Torhamns-Långören 1:9
§ 498 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Möllehall 1:5
§ 499 Förlängning av beviljat lov för förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Riggen 4
§ 500 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Torhamn 1:9
§ 501 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 15:1
§ 502 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Tving 5:17
§ 503 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ulvasjömåla 1:6
§ 504 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Öljersjö 2:24 m fl
§ 505 Begäran om medel för upphävande av detaljplan för vägförbindelse Köpingegård – Lösen (Bengtsaleden) samt
förtydligande av uppdrag för fördjupad översiktsplan för Lyckebyområdet
§ 506 Övriga frågor
____________________________
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrum Freden,
torsdagen den 9 december 2010, kl. 08.30 – 12.15.
Ajournering för gruppmöten 10.40 -11.15.
Avtackning med lunch 13.00 – 15.15.

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (M), ej § 471 (jäv)
Marcel Abedini (-), ordförande § 471
Magnus Johansson (S)
Morgan Mattsson (S)
Katarina Möller (S)
Michael Ryge (S)
Ulla Ohlsson (S)
Anna Ottosson (M) till kl 10.40 (t o m föredragningarna)
Margareta Rodin (FP)
Magnus Larsson (C)
Jan Spjuth (KD)
Per Björklund (SD)

Tjänstgörande ersättare

Gert Olsson (S)
Henrik Larsen (M) från kl. 10.40 (gruppmötet och beslutstr).
Peter Glimvall (M) § 471

Närvarande ersättare

Lotta Holgersson (S) från kl. 08.35
Gert Bengtsson (S)
Veikko Pirkalainen (S)
Christer Wilborg (S)
Henrik Larsen (M) t o m kl. 10.40
Peter Glimvall (M) ej § 471
Eva Röder (FP)
Ingmarie Söderblom (MP) till kl. 11.00
Janne Johansson (SD)

Närvarande tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Ola Swärdh, plan- bygglovchef
Anders Klar, miljöchef
Helene Persson, bygglovarkitekt
Kerstin Johansson, bygglovarkitekt
Anna Steinwandt, planarkitekt
Victoria Nordholm, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Malin Sjöstedt, bygglovarkitekt
Claes Lindell, lantmäteriet
Birgitta Larsson, nämndsekreterare

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Michael Ryge (S)
Kommunhuset Ruthensparre, torsdagen den 16 december 2010,
kl. 13.00
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Sekreterare

………………………………………
Birgitta Larsson

§§ 465 - 506

Ordförande

………………………………………
Carl-Göran Svensson

§§ 465- 470, 472-506

……………………………………..
Marcel Abedini

§ 471

Justeringsledamot

………………………………………
Michael Ryge

Tillkännagivandet av justeringen av har den 17 december 2010 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Nämndsekreterare
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Miljö- och byggnadsnämnden

Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om att Karlskronas stadsmiljö den 26
november 2010 har tilldelats ett arkitekturpris. Priset delades ut av föreningen
Sveriges arkitekter Blekinge-Kalmar. Karlskrona kommun fick priset för sitt
ambitiösa samarbete med näringslivet för att förbättra stadsmiljön.
Det som uppmärksammats i Karlskrona är:
• Förnyat trädbestånd i Hoglands Park
• En modern busstation har byggts vid Parkgatan
• Hörnet Borgmästaregatan /Ronnebygatan har blivit ett litet torg
• Platsen utanför nya hotellet vid Fisktorget har fått ett trädäck med en vacker
skulptur av Pål Svensson
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 465
Informationer
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Pristagaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2010.4908

§ 466
Ombyggnadspris 2010
Hans Juhlin redogör för juryns motivering till förslaget att utdela miljö- och
byggnadsnämndens ombyggnadspris 2010.
Årets pris går till Galleriabolaget i Karlskrona genom Martin Strandberg, för
ombyggnaden av BLT:s före detta kontor och tryckeri på fastigheten Dahlberg
62 till lokaler åt Försäkringskassan.
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar
att tilldela Galleriabolaget i Karlskrona AB genom Martin Strandberg 2010 års
ombyggnadspris på 15 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen (Ks.2010.268.820)
Akten

DIA.2010.2615

§ 467
Medborgarförslag; Oljehamnen 1 och 2, Cisternen 1 och 2, Kv Hattholmen,
Stadsäga 2:1 12
En kommuninnevånare föreslår i ett medborgarförslag hur ytorna i Oljehamnen
kan disponeras med till exempel marin verksamhet, skateåkning, volleybollplan,
grönområden, lekplatser, japansk trädgård, fik, m m.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 22 november 2010 lämnat förslag till
yttrande:
Förslagsställarens huvudsakliga ambitioner ryms delvis i den utveckling som föreslås i Karlskrona kommuns översiktsplan 2030. Översiktsplanen medger en flexibel
användning som kan omfatta både företagsetablering och rekreation. En exploatering
inom området förutsätts ske som även bidrar till ombyggnad av befintlig infrastruktur, till exempel infartsleden, kajer och gångstråk. Ett urbant rekreationsområde är ett
positivt tillskott i stadsmiljön, särskilt med tanke på att Pottholmen är planerat att få
en hög exploateringsgrad. Hattholmen/Oljehamnen har goda förutsättningar för utveckling av vattensport, skateanläggningar, barn- och ungdomsaktiviteter tillsammans med ett marint näringsliv och hamnanläggningar. I framtida detaljplanearbete
får slutligt ställningstagande om lämplig användning prövas.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
_____
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Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2010.4910

§ 468
Revidering av policy för uteserveringar
Miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden har gemensamt beslutat om en
policy för uteserveringar. I en utvärdering av gällande policy har framkommit att
avgränsningarna med fördel kan vara högre med hänsyn till langning och vindskydd
samtidigt som uteserveringarna ska ha karaktär som gör den luftig och till en del av
gatumiljön. Stora åtgärder har vidtagits genom bland annat förändrade markbeläggningar som anpassats för serveringar vilket har bidragit till att trädäcken i allt väsentligt har försvunnit. Fastighetsägare har bidragit till finansiering av dessa åtgärder
vilket har resulterat i en betydande försköning av stadsmiljön. Serveringsvagnarna
ska utgöra ett komplement till befintliga verksamheter i byggnader men lägen för
denna typ av försäljning måste utpekas med stor omsorg.
Efter samråd med krögare, polismyndigheten och alkoholhandläggare samt övriga
berörda kommunala tjänstemän har ett förslag till revidering av policyn tagits fram.
Den omvandling som har skett i anslutning till Karlskronas torg och gågator har även
föranlett behov av en uppdatering av tidigare policy.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 22 november 2010 tagit fram ett förslag till
revidering av policyn för uteserveringar. Revideringarna behandlas parallellt i
tekniska nämnden.
Magnus Johansson (S) yttrar att serveringsvagnarna bör finnas där kunderna finns.
Per Björklund (SD) bifaller förslaget.
Marcel Abedini (-) bifaller Magnus Johanssons (S) yttrande.
Förvaltningschef Hans Juhlin påtalar vikten av att serveringsvagnarna ej bör störa
stadsbilden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta det reviderade förslaget till policy för uteserveringar.
_____
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Sökande
Akten

PLAN.2005.4639

§ 469
Återtagande av ansökan om vattenbaserad vindkraft utanför Utlängan och
kring Utklippan i Karlskrona skärgård
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 28 november 2005 en förfrågan om detaljplan för uppförande av vattenbaserad vindkraft utanför Utlängan och kring Utklippan
i Karlskrona skärgård om totalt 60 vindkraftverk.
Begäran om återkallande av planförfrågan har inkommit från sökande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till skrivelsen avskriva ärendet.
_____
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 470
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
På grund av jäv deltar ej Carl-Göran Svensson (M) i detta beslut.
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§ 471
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
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§ 472
Meddelanden (Skrivelser och rapporter)
1.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-08-27; Beslut med anledning av
överklaganden avseende detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra
Gärde) Karlskrona kommun

2.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-19; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens delegationsbeslut angående klagomål på skällande hund.
fastigheten Fågelmara 5:48, Karlskrona kommun

3.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-20; Angående anmälan om
misstänkt olaglig täktverksamhet på fastigheten Emmeryd 8:13 i Karlskrona kommun

4.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-21; Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § miljöbalken – nedläggning av fiberkabel i
Karlskrona skärgård

5.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-21; Tillstånd att uppföra vilthägn
samt tillstånd att hålla dovhjort i vilthägn på fastigheten Bottnansmåla 1:3,
Karlskrona kommun

6.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-21; Förprövning enligt djurskyddsförordningen, besiktning, Bränteknuva 1:2

7.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-21; Förprövning enligt djurskyddsförordningen, Bottnansmåla 1:3

8.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-25; Beslut om godkännande
av slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet ”Ådalen”

9.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-26; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus på fastigheten Torstäva 9:43 i
Karlskrona kommun

10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-28; Beslut om betydande
miljöpåverkan för förstudie väg 122, Uddabygd – Eringsboda delen gc-väg
Berg – Tving, Karlskrona kommun, Blekinge län. Objektnr: 87 933 034
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-29; Tillstånd till nedgrävning
av häst. Ramdala 13:5
(forts.)
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§ 472 (forts.)
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-11-08; Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Fridlevstad 1:7 i Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-11-08; Överprövning av beviljad
strandskyddsdispens för sjöbod på fastigheten Bastasjö 1:8 i Karlskrona
kommun
14. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2010-11-09; Anmälan om vattenverksamhet
enligt 11 kap 9 a § miljöbalken – elkabelarbeten vid Yttre Stengrund Vindkraftpark i Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-11-12; Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum i Karlskrona kommun
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-11-16; Fråga om upphävande av
strandskydd för del av fastigheten Säby 4:14 m fl i Karlskrona kommun,
Blekinge län
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-11-17; Förprövning enligt djurskyddsförordningen, besiktning. Jämjö 11:2 (ombyggnad av stall)
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-11-18; Förprövning enligt djurskyddsförordningen, besiktning. Jämjö 11:2 (nybyggnad av stall)
19. Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2010-11-15; Överklagande av länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 28 april 2010. Saken: Tillämpning av plan- och
bygglagen (Mastkorgen 32)
20. Växjö Tingsrätt, Mildödomstolen, DOM 2010-11-17; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut den 14 oktober 2010,
§ 374, i ärende MMM.2010.581 (Utdömande av miljösanktionsavgift, Statoil
detaljist AB)
_____
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Sökande
Akten

PLAN.2010.4648

§ 473
Detaljplan för del av Bakareboda 1:23 m fl, Holmsjö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
En ansökan har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen om att ändra gällande
byggnadsplan för del av fastigheten Bakareboda 1:23 i Holmsjö. Det aktuella
området ligger i direkt anslutning till Holmsjö skola strax väster om väg 28 i
Holmsjö.
Området omfattas av byggnadsplan F4 för Holmsjö stationssamhälle från 1995 som
anger A – Allmänt ändamål. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra ett
annat huvudmannaskap än vad nuvarande plan medger. Ett genomförande av planen
bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för del av fastigheten Bakareboda 1:23, Holmsjö,
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Akten

PLAN.2010.4643

§ 474
Detaljplan för del av Torstäva 14:1 (1), Trummenäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län
En ansökan har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen om att upprätta
detaljplan för del av Torstäva 14:1 (1) på Trummenäs. Det aktuella området
ligger i anslutning till korsningen Sturkövägen/Trummenäsvägen på norra delen
av Trummenäs. Markområdet är cirka 15 000 kvm stort och består av en blandning
av tallskog och lövskog med berg i dagen på flera ställen. Tomten ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, en blandning av nybyggda villor och äldre fritidshusbebyggelse.
Området omfattas inte av någon detaljplan men i fördjupning av översiktsplan för
Trummenäs från 2006 pekas området ut som möjligt läge för centrumfunktioner.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att använda marken för skola/förskoleverksamhet men även att se över möjligheterna för en handelsfunktion. Platsen
har ett strategiskt bra läge ur tillgänglighetssynpunkt. Det är enkelt att angöra även
för de som bor längre ut mot Senoren och Sturkö, vilket ger möjlighet till ett större
upptagningsområde än enbart de boende på Trummenäs.
Stora delar av Trummenäs är anslutet till kommunalt vatten och avlopp och en fortsatt utbyggnad är planerad. Även denna exploatering avses ansluta till kommunalt
vatten och avlopp. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
del av fastigheten Torstäva 14:1 (1), Trummenäs
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.
_____
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Kommunfullmäktige
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PLAN.2008.844

§ 475
Detaljplan för Säby 4:14 (2) m fl, Trummenäs udde, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplanen för Säby 4:14 (2) m fl har varit utställd för granskning under tiden 22
oktober – 19 november 2010. Kungörelsen om utställningen har anslagits på
kommunens anslagstavla och införts i lokalpressen fredagen den 22 oktober 2010.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse inom fastigheten
Säby 4:14 (2) m fl i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse på Trummenäs udde.
Förslaget medger 85 villatomter för permanentbostäder och skapar i enlighet med
den fördjupade översiktsplanen för Trummenäsområdet förutsättningar att bygga
attraktiva bostäder i havsnära läge. Tillfart till området föreslås från
Trummenäsvägen via två nya infarter. En exploatering ställer krav på förbättrad
vägstandard samt att en långsiktig lösning på vattenförsörjning och avloppshantering
genomförs.
Planområdet är beläget på Trummenäs udde och omfattar fastigheterna Gängletorp
2:7 och 14:10, del av fastigheten Säby 4:14 (2) samt två mindre bostadsfastigheter,
Torstäva 13:6 respektive 13:3. Området avgränsas av Trummenäsvägen i öster. I
söder och norr gränsar planområdet till befintliga fritidshusområden. Väster om
planområdet ligger Torstävaviken.
Avståndet till Karlskrona centrum är cirka 15 km från planområdet.
Planområdet omfattar cirka 19 hektar.
Fastigheten Säby 4:14 (2) ägs av KB Trummenäs och fastigheterna Gängletorp 2:7
och 14:10 samt Gängletorp 13:6 och Gängletorp 13:3 är privatägda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen för Säby 4:14 (2), daterad september 2009 samt reviderad
i november 2010.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplanen för Säby 4:14 (2), daterad september 2009 samt reviderad i
november 2010
att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära betydande
miljöpåverkan.
_____
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PLAN.2010.2964

§ 476
Ansökan om ändring av stadsplan för Stora Björkholmen avseende fastigheten
Wladislaw 1, Karlskrona
En ansökan om ändring av detaljplanen för Stora Björkholmen har inkommit.
Syftet är att möjliggöra utbyggnad av befintlig byggnad för kontorsverksamhet
på fastigheten Wladislaw 1, belägen i den nordöstra delen av Björkholmen.
Fastigheten Wladislaw 1 är bebyggt med ett stenhus från 1903 i två våningar
samt vind och källare. Huset är ombyggt och renoverat i flera omgångar och den
ursprungliga byggnadens uttryck har förvanskats under åren. Gällande plan ger
byggrätt för ytterligare våningar på höjden och västerut till fasadlivet på byggnaderna inom fastigheterna norr om Wladislaw 1. Ansökan avser att bygga ut åt
väster men mer än detaljplanen medger.
En byggnation enligt ansökan innebär att huvuddelen av fastighetens yta upptas
av byggnaden. Gårdsytan mellan byggnadens fasad och fastighetsgränsen blir
endast 5 meter vilket innebär att det inte kommer att finnas yta för parkering samt
utevistelse på den egna fastigheten. Ansökan redovisar delvis parkering samt tillfart
till parkering på grönytan väster om Wladislaw 1 som idag är tillgänglig för allmänheten och som i gällande plan anges som allmän platsmark.
Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker planförfrågan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om ändring av stadsplanen för Stora Björkholmen.
_____
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PLAN.2010.1207

§ 477
Ändring av detaljplan för kvarteret Motellet i Karlskrona (Motellet 2),
Karlskrona kommun, Blekinge län
Ägaren till Motellet 2 har kommit in med en ansökan om ändring av detaljplanen.
Syftet är att möjliggöra en användning av kvarteret för kontor och handel och därmed
även anpassa detaljplanen till pågående användning som är motell. Ursprungligen
framfördes önskemål om att pröva möjligheten att även medge en användning som
bostäder. Det aktuella området är trafikorienterat och bullerstört. Bostäder har inte
stöd i Översiktsplan 2030. Efter kommunikation mellan sökanden och förvaltningen
har detta önskemål dragits tillbaka.
Motellet 2 ligger mellan Ronnebyvägen och Lorentzbergs naturskog som är Natura
2000-område. Området är bebyggt med ett motell bestående av fem paviljonger i en
våning och en restaurangbyggnad i två våningar. Fyra av paviljongerna har en
modernistisk, tidstypisk utformning som är välbevarad.
För området gäller detaljplan som vann laga kraft 9 november 1967. Detaljplanen
anger ett sammanhängande bebyggelseområde som sträcker sig genom hela kvarteret
med en bredd på 14 -20 meter. Bebyggelse får uppföras i två våningar. Gällande
detaljplan anger handel som tillåten användning. Av planbeskrivningen framgår att
syftet var att uppföra ett motell. Samhällsbyggnadsförvaltningen tolkar gällande
detaljplan så att pågående användningssätt är planstridigt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till ändring av
detaljplanen för kvarteret Motellet i Karlskrona (Motellet 2),
att låta detaljplanen bli föremål för samråd, samt
att ett genomförande av detaljplaneändringen inte bedöms medföra någon betydande
miljöpåverkan.
_____
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Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Akten

PLAN.2008.1149

§ 478
Ändring av byggnadsplan för Fäjö 1:12 m fl, Fäjö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Ändring av byggnadsplan för Fäjö 1:12 m fl har varit föremål för samråd. Under
samrådstiden 8 oktober – 5 november 2010, har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona kommun, Stadsbiblioteket, Lyckeby Bibliotek samt på
Karlskrona kommuns webbplats: www.karlskrona.se. Samrådet har annonserats
i lokalpressen fredagen den 8 oktober 2010. Ärendet har drivits med enkelt
planförfarande.
På södra Fäjö finns en äldre byggnadsplan från 1950-talet framtagen för sportstugebebyggelse. Enligt planen får huvudbyggnad inte uppta större areal än 100
kvm. Uthus och andra gårdsbyggnader får ha en sammanlagd areal om högst 40
kvm. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,5 meter.
Miljö- och byggnadsnämnden har i vissa fall beviljat dispens från planbestämmelserna och tillåtit bebyggelse som överskrider den tillåtna byggnadsarean.
Planområdet är anslutet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Ett stort
intresse för att använda sin bostad för permanentboende finns.
Syftet med ändringen av planen är att tillåta utökade byggrätter, under förutsättning att anslutning görs till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt att en
godtagbar lösning på fastighetens dagvattenhantering kan visas. Enligt den kommunövergripande översiktsplanen från 2002 samt förslag till ny översiktsplan,
Översiktsplan 2030, kan detaljplaneändringar ske i syfte för att uppnå ökade
byggrätter anpassade för permanentboende om förutsättning för bland annat VAlösningar finns.
Vägen ligger på en nivå kring 2,5 meter över medelvattenytan och tomterna närmast
vattnet ligger lägre. Många hus är nybyggda eller nyligen tillbyggda och tekniska
lösningar har i vissa fall använts för att klara vatteninträngning som alternativ till att
lägga huset på en högre nivå.
Ändringen innebär att äldre bestämmelser om byggnadsyta per tomt samt byggnads
läge upphävs. De ersätts med bestämmelser om största tillåtna byggnadsarea per
tomt som ökas till att omfatta 20% av tomtarean, dock högst 300 kvm, samt
bestämmelser som styr byggnads placering på tomt. Huvudbyggnad skall placeras
minst 4,5 meter från tomtgräns. Uthus skall placeras minst 1 meter från tomtgräns.
Yrkanden
Magnus Johansson (S) yrkar att bestämmelserna ändras med att avståndet från
tomtgräns för uthus utökas till 2 meter.
Carl-Göran Svensson (M) bifaller Magnus Johanssons (S) yrkande.
(forts.)
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PLAN.2008.1149

Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Magnus Johanssons
(S) och eget yrkande och finner att nämnden beslutar enligt det senare.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att anta ändring av byggnadsplan för Fäjö 1:12 m fl, Karlskrona kommun, upprättad i
augusti 2010 och reviderad i november 2010,
att bestämmelserna ändras till 2 meter beträffande avståndet till tomtgräns för uthus,
att anta ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
_____
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PLAN.2010.1140

§ 479
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 och Tältet 1, Bastasjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 maj 2010 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av fastigheten
Spandelstorp 5:4.
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utöka området för skoländamål i
anslutning till befintlig förskola i Bastasjö. Montessori vill utöka sin verksamhet
med en f-6 skola med språkinriktning. För att åstadkomma större flexibilitet ingår
även befintlig förskola i detaljplanen. Planförslaget medger en utökning av kvartersmarken för skoländamål med cirka 9 200 kvm. Byggnader inom den tillkommande kvartersmarken får uppföras i två våningar med en största byggnadsarea
på 25% av fastighetsarean.
En översiktlig naturinventering har genomförts som visar att området består av
äldre lövskog med naturvärden. Avsikten är att spara många av träden inom
skoltomten.
Enligt gällande detaljplan nr 650 med laga kraft 26 april 2006 är området nordost
om befintlig förskola allmän platsmark, NATUR. Ansökan om ny detaljplan innebär att naturmarken tas i anspråk som kvartersmark för att uppfylla verksamhetens
behov av utökning.
Fastigheten Spandelstorp 5:4 samt Tältet 1 ägs av Karlskrona kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 och Tältet 1 bli föremål för
samråd,
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____
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DIA.2001.2395

§ 480
Detaljplan för del av Torhamn 9:2 m fl, Torhamn, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 maj 2009 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrg att upprätta förslag till detaljplan för del av Torhamn 9:2 m fl.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förtätning av Torhamns by samt att justera
bestämmelserna för delar av den befintliga bebyggelsen. Planförslaget medger uppförande av bostäder i form av parhus, friliggande hus och flerbostadshus inom del av
fastigheten Torhamn 9:2 samt Torhamn 5:2. Planförslaget har flexibla bestämmelser
och rymmer mellan 40 – 80 nya bostäder beroende på vilka typer av bostäder som
byggs. Utöver bostadsändamålet får även mindre handel och hantverk bedrivas som
inte är störande för omgivningen. Inom området ges även möjlighet att uppföra en
skola.
Planområdet är beläget centralt i Torhamn strax norr om hamnen. Området omgärdas av Skeppsnabbavägen och Jämjövägen i öster samt ängsmark i väster. Befintlig
bebyggelse längs Petterviksvägen ingår i förslaget till detaljplan där bland annat en
utökad byggrätt ges. Delar av bebyggelsen utmed Jämjövägen och Skeppsnabbavägen ingår i detaljplanen eftersom gällande detaljplan inte stämmer med fastighetsgränser m m.
Större delen av marken inom planområdet är privatägd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för del av Torhamn 9:2 m fl bli föremål för samråd,
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____
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DIA.2004.4452

§ 481
Senoren 8:6, avskrivning av planförfrågan
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 15 oktober 2004 fått en ansökan om att
upprätta detaljplan för Senoren 8:6. Ansökan gällde sex tomter och en småbåtshamn.
Med hänvisning till ärendets ålder samt att ingen kontakt förekommit på lång
tid bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte längre är aktuell.
En skrivelse med mottagningsbevis har skickats till både sökandes hemadress
och aktuell fastighet men försändelsen har återkommit i båda fallen. Kommunen
har ingen skyldighet att kommunicera utan har gjort det som en service.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att planförfrågan avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planförfrågan för Senoren 8:6 avskrivs.
_____
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DIA.2004.4785

§ 482
Spandelstorp etapp I och Spandelstorp etapp II – avskrivning av planuppdrag
Ärendet utgår från dagordningen.
_____
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MMM.2010.578

§ 483
Återkallande av beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 oktober 2010, § 373 att utdöma miljösanktionsavgift avseende överträdelse av Kemikalieinspektionens
föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2008:2)
samt om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:5).
Fel organisationsnummer har angetts i beslutet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att upphäva beslutet, § 373, fattat den 14 oktober 2010.
_____
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BYGG.2010.4259

§ 484
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Aspö S:4
Handlingar: Ansökan (2010-10-25), situationsplan, ritningar, yttranden från
grannar, yttranden från sökande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan slutligt ställningstagande görs skall arbetsutskottet företa syn på
platsen.
_____
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BYGG.2010.1931

§ 485
Tidsbegränsat bygglov för husvagns- och husbilscamping på fastigheten
Aspö 4:169 och Aspö 4:236
Handlingar: Ansökan (2010-11-08), situationsplan, planritning (2010-04-29),
beskrivning av verksamheten (2010-04-29), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Platsen omfattas inte av någon detaljplan eller områdesplan.
Ansökan avser säsongslov för husbil/husvagnscamping. 6-8 platser planeras på
tomtplatsen, uppdelad på två fastigheter som ägs och förvaltas av Andelsföreningen
Folkets hus å Aspö UPA.
Fastigheten Aspö 4:169 är bebyggd med en föreningslokal med tillgänglighetsanpassade hygienutrymmen, kök och samlingssal.
Marken är ianspråktagen för den pågående verksamheten, omgärdas av staket och
är inte allemansrättsligt tillgänglig. Platsen är bevuxen med tallskog och vissa ytor
är öppna och underhållna gräsmattor.
Avsikten är att campingverksamheten skall komplettera den pågående föreningsoch uthyrningsverksamheten under sommarsäsongen, juni, juli samt augusti.
Tidsbegränsat bygglov får bifallas för en åtgärd som uppfyller något eller några
men inte alla kraven i 11 § 3 kap PBL, om sökanden begär det och verksamheten
avses pågå under en begränsad tid.
Enligt 8 kap 11 kap gäller: Att vid prövning av bygglov för åtgärder på fastigheter
som inte omfattas av detaljplan skall bygglov bifallas om:
1) de uppfyller kraven i 2 kap
2) inte skall föregås av detaljplan enligt bestämmelserna i 5 kap1§
3) inte strider mot områdesbestämmelser
4) uppfyller kraven i 3 kap 1,2 och 10-18§§.
Verksamheten omfattar inte några inre eller yttre förändringar rörande någon
byggnad varför 1,2 och 10-14 §§ inte tillämpas.
15-18 § 3 kap PBL säger bland annat att tomter som tas i anspråk för bebyggelse
skall anordnas på ett sätt som är lämplig med hänsyn till landskapsbild samt naturoch kulturvärden på platsen. Dessutom skall tillses att naturvärden tas tillvara,
betydande olägenhet för omgivningen och trafiken inte uppkommer och risken för
olycksfall begränsas.
(Forts.)
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§ 485 (forts.)

BYGG.2010.1931

Det skall även finnas lämplig utfart för att tillgodose nödvändiga transporter och
utryckningsfordon samt ytor för lastning och lossning samt parkeringsplatser i
skälig omfattning. Dessutom skall, om det inte är obefogat med hänsyn till
terrängen, tomten kunna användas av personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.
Förvaltningen gör bedömningen att verksamhetens omfattning är begränsad och
bedöms få liten omgivningspåverkan. Den avses pågå under begränsad del av året
och konkurrerar inte med den pågående verksamheten då denna till övervägande
del pågår under årets övriga månader. Servicefunktioner såsom sophämtning, vatten
och avlopp bedöms inte belastas betydligt mer än under nuvarande verksamhet.
Platsen nås från allmän väg och verksamheten bedöms inte strida mot några riksintressen eller andra allmänna intressen. Verksamheten bedöms inte vara av den
omfattningen att den skall föregås av detaljplan enligt 5 kap1. Platsen är ianspråktagen för bebyggelse och bedöms uppfylla kraven på tomtens anordnande enligt
vad som sägs i 15-18 §§ 3kap PBL.
Plan och bygglagens 8 kap 14a § anger att om ett beslut om bygglov enligt 11,12
eller 14 § används för ett ändamål som har en sådan säsongskaraktär att den åtgärd
som omfattas av bygglovet behöver upprepas under två eller flera år i följd får åtgärden vidtas igen utan ny prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden
senast avslutades.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja tidsbegränsat bygglov för den avsedda verksamheten under perioden
juni, juli och augusti med hänvisning till 8 kap 14a§.
_____
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Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.4072

§ 486
Strandskyddsdispens för lusthus (Friggebod) på fastigheten Aspö 4:184
Handlingar: Ansökan (2010-10-12), karta, ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller ett lusthus på ca 10 kvm, vilket betraktas som friggebod och
inte kräver något bygglov.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13,
14 och 15 §§.
Fastigheten är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål, vilket innebär att marken saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta är enligt 7 kap
18 c § punkt 1 MB ett särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet.
Fastighetsägaren ansöker också om befrielse från avgift med hänvisning till att
byggnaden är bygglovbefriad. Detta är enligt förvaltningens uppfattning inget
skäl till att efterge avgiften.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna. Den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt.
_____
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Sökande
Berörda grannar
Akten

BYGG.2010.451

§ 487
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:315
Handlingar: Ansökan (2010-02-05), kartor, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen och så
att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
Den ursprungliga ansökan gällde tre hus på ett långsmalt skifte. Tomterna skulle
bli 25-30 meter breda och sträcka sig ca 250 meter in i ett större område med orörd
skogsmark. Trafikförsörjningen föreslogs ske genom en nyanlagd 160 meter lång
väg som sträckte sig längs med två av tomterna.
Förvaltningen gjorde bedömningen att frågan måste belysas planmässigt och ses i
ett större sammanhang, så att inte en lämplig framtida planering försvåras. Med
hänsyn till detta bedömdes den föreslagna lokaliseringen vara olämplig.
Berörda grannar gavs möjlighet att yttra sig och inkom med en skrivelse där man
motsatte sig förslaget.
Sökanden har därefter inkommit med ett reviderat förslag, som innebär att ansökan
endast gäller ett bostadshus, placerat i anslutning till befintlig väg och i linje med
angränsande hus.
Den nu aktuella 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.
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Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-12-09

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

30(59)

Sammanträdesprotokoll

§ 487 (forts.)

BYGG.2010.451

Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering av den befintliga bebyggelsen.
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.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera
att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom
tillståndet annars upphör att gälla.
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Sökande
Berörd granne
Akten

BYGG.2009.4176

§ 488
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:315
Handlingar: Ansökan, karta, yttrande från granne, yttrande från sökande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt
god hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av
sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Den aktuella delen av fastigheten, som är på drygt 3000 kvm, ligger inom Hornudden och ingår i ett relativt stort, obebyggt naturområde som är allemansrättsligt
tillgängligt. Det bedöms vara av vikt att allmänhetens möjlighet att passera och
uppehålla sig i området bibehålls. Den föreslagna placeringen i den östra delen av
fastigheten, på samma plats som en befintlig, förfallen barack, skulle vara olämplig
ur denna synpunkt. Baracken är i sådant skick att den är helt oanvändbar för bostadsändamål, och genererar ingen byggrätt för en ersättningsbyggnad.
Om byggnaden placeras på en mindre tomtplats i den västra delen av fastigheten i
direkt anslutning till Aspö 4:252 blir den emellertid en komplettering av befintlig
bebyggelsegrupp. Den bedöms då inte få någon betydande negativ påverkan på
allmänhetens tillträde till naturområdet.
Enligt en fastighetsreglering daterad 28 oktober 1985 finns servitut för att använda
en tre meter bred väg från Hornuddavägen över Aspö 4:252 fram till fastigheten.
Anslutning kan göras till kommunalt VA.
Ett enbostadshus på den av förvaltningen angivna platsen får anses vara en lämplig
komplettering.
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Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En skrivelse har
inkommit från ägarna till Aspö 4:252. De anser att en tillfart över deras fastighet
skulle innebära en stor olägenhet, och motsätter sig att positivt förhandsbesked
lämnas. Sökanden har inkommit med en skrivelse där synpunkterna bemöts.
Enligt förvaltningens uppfattning finns ett gällande servitut som ger rätt till den
aktuella tillfartsvägen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus på fastigheten med villkor:
att endast den del av fastigheten som ligger i direkt anslutning till Aspö 4:252
får tas i anspråk som tomtmark
att tomtplatsens yta inte får överstiga 1300 kvm
att byggnadens utformning, storlek och exakta placering på tomten, samt utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera
att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom
tillståndet annars upphör att gälla.
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Sökande
Akten

BYGG.2010.3405

§ 489
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Frändatorp
26:22
Handlingar: Ansökan (2010-08-24), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt
god hushållning. 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 kulturvärden på platsen och att de
inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 18 §.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken kap 3 om skydd av
riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för friluftsliv.
Platsen utgörs av öppen mark med enbuskar och ligger i närheten av befintlig
bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen.
Infart kan ordnas från befintlig väg och anslutning kan göras till det kommunala
VA-nätet.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
(forts.)
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att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska 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 ska föreligga före byggstart, vilket behandlas av miljöoch byggnadsnämnden i samband med bygglovsansökan.
_____
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
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.3913

§ 490
Bygglov och strandskyddsdispens för ombyggnad av flytbrygga på
fastigheten Färmanstorp 1:34
Handlingar: Ansökan, översiktskarta, planritning samt specifikation.(2010-09-28),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser tillbyggnad och ombyggnad av en befintlig småbåtsbrygga med
en total längd av 41 meter. Tillbyggnaden innebär att bryggan förlängs (10 meter)
med nya moduler av flytbryggor.
Strandskyddsdispens för bryggan lämnades 1995. Bryggan är inte uppförd helt i
enlighet med dispensen som medger en sk. T-brygga som sträcker sig ca 25 meter
från stranden.
Bryggor omfattas normalt inte av bygglovplikt, däremot krävs bygglov för anordnande av småbåtshamn. Om platsen omfattas av strandskydd krävs dispens för att
uppföra bryggor eller småbåtshamnar.
Enligt strandskyddsförordningen 7 kap 18 d § i miljöbalken (MB) är det förbjudet
bland annat att ändra byggnader eller andra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt eller att
utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
För att dispens skall kunna ges för någon av de åtgärder som beskrivs i 7kap 18 d §
MB krävs att:
1) Minst ett särskilt skäl föreligger
(ett av de skäl som anges i 7kap 18 § c)
2) Syftet med strandskyddet motverkas inte, d.v.s. växt- och djurlivet påverkas
inte på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte.
Enligt förvaltningens bedömning är den planerade bryggan av sådan storlek och
karaktär att den bör betraktas som bygglovpliktig.
Bryggan sträcker sig längre ut från stranden än vad den givna dispensen medger,
och utökningen skulle kunna innebära väsentliga förändringar för växt och djurlivet.
En dispens från strandskyddet erfordras innan de avsedda åtgärderna kan vidtagas.
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Behovet av fler båtplatser föreligger. Anläggningen måste för sin funktion ligga
vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför strandskyddet.
En ökning av antalet bryggor på den aktuella platsen skulle kunna innebära att
allmänhetens tillgång till strandområdet försämras. En förlängning av befintlig
brygga bedöms däremot inte motverka strandskyddets syfte med avseende på allmänhetens tillträde.
Bryggans ökade längd bedöms inte innebära en oacceptabel förändring för växtoch djurlivet på platsen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för bryggan med hänvisning att den uppfyller kraven i 8 kap
PBL, samt
att medge dispens från strandskyddsförordningen med hänvisning till att syftet
med strandskyddet inte motverkas samt att det föreligger särskilda skäl i enlighet
med vad som sägs i MB 7 kap 18§ c, med följande villkor:
• Bryggan får inte förses med skyltar eller andra anordningar som hindrar eller
avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan.
• Endast den yta får tas i anspråk för ändamålet som bryggan upptar inom
vattenområdet.
_____
Upplysningar:
- Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov
- Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2010-12-09

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

37(59)

Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

BYGG.2010.1676

§ 491
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal
15:10
Handlingar: Ansökan (2010-04-15), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt
god hushållning. 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 kulturvärden på platsen och att
de inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
Platsen omfattas av strandskydd enligt 7 kap 18 § miljöbalken.
Platsen ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och utgörs av en
ianspråktagen tomt. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen.
Infart kan ordnas från befintlig väg och anslutning kan göras till det kommunala VAnätet. Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval ska bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
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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 ska föreligga före byggstart, vilket behandlas av miljöoch byggnadsnämnden i samband med bygglovsansökan.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera
att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom
tillståndet annars upphör att gälla.
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Sökande
Berörd granne
Akten

BYGG.2010.1082

§ 492
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Hasslö
1:234
Handlingar: Ansökan (2010-03-08), yttrande från granne, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
byggnation på platsen i beslut den 10 mars 2004, § 121 (dnr 2004.429).
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar
som låg till grund för detta har inte förändrats.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Yttrandet påverkar
ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på den föreslagna platsen
med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval ska bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera
att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom
tillståndet annars upphör att gälla.
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Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.3679

§ 493
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av
garage/verkstad på fastigheten Holmsjö 1:158
Handlingar: Ansökan (2010-09-13), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller ett större garage/förråd med en yta på 231 kvm. Då detta inte är
en kompletteringsåtgärd har berörda grannar blivit hörda.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 15 §§.
Området som föreslås bli bebyggt är redan ianspråktagen för bostadsändamål,
vilket innebär att marken saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta är
enligt 7 kap 18 c § punkt 1 MB ett särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Den yta som markerats med rött på till ärendet
hörande situationsplan får tas i anspråk som tomt.
_____
Upplysningar:
- Färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov
- Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas
och då det avslutats.
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Försvarsmakten
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BYGG.2010.2870

§ 494
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för friskolan Piggelinens lokaler på
fastigheten Karlskrona 3:3
Handlingar: Ansökan (2010-07-06), karta, ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade tidsbegränsat bygglov med varaktighet
i tre år vid sammanträde den 12 april 2007.
I det tidigare beslutet hänvisades till att ett antal frågeställningar inom området
måste studeras i ett större sammanhang, bland annat skulle olika alternativ för
trafikföringen kunna komma att påverka lämplig användning av byggnaden.
Detaljplanearbete för området har senare påbörjats, och föreliggande utredningsmaterial visar att den föreslagna användningen för skoländamål inte skulle komma
att försvåra en ändamålsenlig planläggning av området.
I beslutet upplystes om att innan verksamheten fick starta skulle ljudkravet på
skolans utevistelsezon, 60 dB(A)I vara uppfyllt.
Enligt den bullerutredning för lösskjutning på Rosenholms övningsområde som
förvaltningen har som underlag för bedömningen (WSP akustisk rapport 10119094,
3 februari 2009) ligger platsen innanför gränsen för bullervärde 70 dB(A)I, vilket
inte uppfyller ljudkravet.
Denna ansökan gällde ursprungligen permanent bygglov, men efter kommunikation med sökanden med anledning av bullerfrågan har en skrivelse inkommit, där
ansökan ändras till att gälla tidsbegränsat bygglov i fem år.
Försvarsmakten har getts möjlighet att yttra sig över ansökan, och en skrivelse har
inkommit den 23 november 2010. I skrivelsen framförs att Försvarsmakten inte
motsätter sig att fortsatt bygglov ges för verksamheten, men man erinrar om att
skolan i utomhushänseende befinner sig i bullerstört område överskridande rekommenderade nivåer vid uteplats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja tidsbegränsat bygglov med varaktighet i fem år från beslutsdatum.
_____
Upplysningar:
-Innan verksamheten får starta skall ljudkrav på skolans utevistelsezon vara uppfyllt.
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BYGG.2010.1635

§ 495
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 7:11
Handlingar: Ansökan (2010-04-13), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning. 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 vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av
riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för friluftsliv.
Fastigheten ligger också inom det kustområde som enligt 4 kap 1 § miljöbalken
(MB) i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns i området.
Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar och platsen utgörs
av en ianspråktagen tomt omgiven av befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Miljöavdelningen avstyrker ansökan med hänvisning till att enskild avloppsanläggning är en teknik som endast hör hemma i utpräglad glesbygd. Nu aktuell ansökan
avser byggnation inom en redan tätbebyggd och känslig del av skärgården. Förutsättningarna för privata eller mindre gemensamma avloppslösningar är begränsade
på grund av ett stort antal vattentäkter och ett flertal lokala utsläpp, något som innebär risk för närsaltbelastning på kustvattnet och förorening av grundvattnet. Inom
dessa områden kan därför endast samordnade VA-lösningar accepteras. Med samordnad lösning avses kommunalt eller likvärdigt avloppsnät. Utgångspunkten är att
det aktuella området inte ska belastas av lokala avloppsvattenutsläpp.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Synpunkterna
som framförs i skrivelsen ändrar inte förvaltningens bedömning.
Ärendet behandlades vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 12 augusti
2010, § 279 och återremitterades till förvaltningen för en diskussion med sökande
beträffande avloppslösningen.
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En dialog mellan sökande och förvaltningen har genomförts utan att nå fram till en
godtagbar avloppslösning.
Sökande inkom med en ytterligare skrivelse 12 oktober 2010. Miljöavdelningen
bemötte skrivelsen.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har företagit syn på platsen. Miljö- och
byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 11 november 2010, § 444 att
återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta synpunkter från berörda
grannar och att utreda VA-frågan.
Ytterligare diskussion har genomförts med miljöavdelningen och förvaltningen
vidhåller sin tidigare bedömning angående VA-frågan.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Några
yttranden har ej inkommit.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att lämna negativt förhandsbesked.
Ordföranden yrkar att positivt förhandsbesked lämnas.
Även Per Björklund (SD) och Magnus Johansson (S) yrkar på positivt
förhandsbesked under förutsättning att godtagbar VA-lösning kan presenteras.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot eget med fleras
yrkanden och finner att nämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
att innan bygglov beviljas måste ett godkännande av avloppsanläggning föreligga.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera
att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom
tillståndet annars upphör att gälla.
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BYGG.2010.3590

§ 496
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av lusthus, plank och altan samt ev
framtida pool på fastigheten Stora Kullen 14:15
Handlingar: Ansökan, 2010-09-07, situationsplan, plan- och fasadritningar, foton,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen inom samlad bebyggelse.
Ansökan avser tillbyggnad av altan med 240 kvm på en höjd av 0,40 meter till 1,1
meter, uppförande av plank runt om trädäcket 2,2 meter till 2,9 meter samt
uppförande av ett lusthus med ett soldäck på taket 26,5 kvm.
Altanen enligt redovisad höjd ovan mark kräver inte bygglov.
Enligt PBL (plan- och bygglagen) 3 kap 1 resp 14 §§ skall plank placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och
till natur- och kulturvärdena på platsen. Plank skall ha en yttre form och färg som
är estetiskt tilltalande och som ger en god helhetsverkan.
PBL 3 kap 2 respektive 14 §§ föreskriver bland annat att plank skall placeras och
utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför fara eller betydande
olägenheter för omgivningen.
Plankets utformning och placering, främst med avseende på dess höjd, bedöms
innebära en negativ inverkan på områdets karaktär och miljö. Planket bedöms
även innebära olägenhet för granne på angränsande fastighet.
Sökanden har inkommit med synpunkter där han påtalar att säkerheten vid en
framtida pool kommer att vara mycket viktig. Ansvaret ligger helt på ägaren att
säkerställa så att barn inte kan ta sig in på poolområdet. Grannarnas uthus 2,3 meter
kommer att dölja planket från deras sida. Vill ha planket som ett insynsskydd. Vill
inte exponera sig utifrån. Planket går estetiskt i stil med övriga byggnader samt att
höjden minskas till att vara max 2,3 meter, samma höjd som grannarnas bod.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 november 2010, § 446 att
återremittera ärendet för att inhämta synpunkter från grannar.
(forts.)
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Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagens (PBL)
8 kap 22 §, men har ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att bevilja bygglov för uppförande av ett lusthus enligt PBL 8 kap, dels
att avslå ansökan om uppsättande av plank på en höjd av 2,2 meter till 2,9 meter
med hänvisning till PBL 3 kap 1 resp 14 §§.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Upplysningar:
- Färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov
- Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
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BYGG.2008.1169

§ 497
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten TorhamnsLångören 1:9
Handlingar: Ansökan (2008-04-30), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2008, § 450 att lämna
negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på platsen. I beslutet hänvisades till vad som sägs i PBL kap 2 om att markområden ska användas för de
ändamål för vilka de är mest lämpade, och att kraven i kommunens policy om
lägsta tillåtna grundläggningsnivå inte gick att tillgodose på ett lämpligt sätt.
Sökanden överklagade beslutet till länsstyrelsen, som den 24 augusti 2009 upphävde nämndens beslut och visade ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden
för fortsatt handläggning.
Nämnden överklagade länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten i Växjö, som
den 1 september 2010 avslog överklagandet.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ingen skrivelse har
inkommit.
Toalettfrågan avses lösas med mulltoa.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att lämna positivt förhandsbesked.
Per Björklund (SD) yrkar att negativt förhandsbesked lämnas då platsen ej är lämplig att bebygga.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Per Björklunds (SD)
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna
platsen med villkor:
(forts.)
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att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av BDT-avloppsanläggning ska inlämnas
till samhällsbyggnadsförvaltningen och godkännas innan bygglov kan beviljas
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden
att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet enligt
19 § NVL skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
Reservation
Till förmån för eget yrkande reserverar sig Per Björklund (SD) mot detta beslut.
_____
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.2010.2861

§ 498
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Möllehall 1:5
Handlingar: Ansökan (2010-07-05), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt
god hushållning. 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 kulturvärden på platsen och att de
inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
Ansökan gäller ett fritidshus. Platsen utgörs av en ianspråktagen tomt och ligger i
närheten av befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Infart kan ordnas från befintlig väg och anslutning kan göras till det kommunala
VA-nätet. Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval ska bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom
tillståndet annars upphör att gälla.
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BYGG.2010.4176

§ 499
Förlängning av beviljat lov för förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Riggen 4
Handlingar: Ansökan (2010-10-15), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut den 14 augusti 2008, § 296 (Dnr
3370/07 ).
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 den 14 augusti 2008, § 296 ska gälla
(Dnr 3370/07 ).
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.
_____
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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BYGG.2010.2179

§ 500
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Torhamn
1:9
Handlingar: Ansökan (2010-05-19), yttrande från sökande, reviderat yttrande från
försvarsmakten, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för naturvård, riksintresse för friluftsliv och är särskilt ekologiskt känsligt.
Ansökan gäller två enbostadshus. Platsen ligger i direkt anslutning till Torhamns
samhälle och utgörs av lövskogsbevuxen slymark. Infart kan ordnas från befintlig
väg och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Torhamns skjutfält ligger i anslutning till platsen. Försvarsmakten har yttrat sig och
anser att en byggnation inom fastigheten är mycket olämplig att genomföra på grund
av de höga bullernivåer fastigheten är utsatt för från verksamheten vid Torhamns
skjutfält. Försvarsmakten motsätter sig en byggnation av fastigheten.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrandet påverkar
ej förvaltningens bedömning.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är negativt förhandsbesked.
Magnus Larsson ( C ) yrkar att positivt förhandsbesked lämnas.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar lämna positivt förhandsbesked.
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Votering
Votering begärs och skall verkställas. Följande voteringsproposition fastställes:
Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja.
Den som bifaller Magnus Larssons ( C ) yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Marcel Abedini (-), Magnus Johansson (S), Gert Olsson (S),
Morgan Mattsson (S), Katarina Möller (S), Michael Ryge (S), Ulla Ohlsson (S)
och Jan Spjuth (KD).
Röstar nej gör: Henrik Larsen (M), Margareta Rodin (FP), Magnus Larsson ( C ),
Per Björklund (SD) och Carl-Göran Svensson (M).
Med åtta ja-röster mot 5 nej-röster beslutar miljö- och byggnadsnämnden i enlighet
med förvaltningens förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till 2 kap PBL om att platsen
anses olämplig för byggnation på grund av de höga bullernivåer fastigheten är utsatt
för från Försvarsmaktens verksamhet vid Torhamns skjutfält.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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BYGG.2010.1486

§ 501
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 15:1
Handlingar: Ansökan (2010-04-01), översiktskarta (2010-05-07), situationsplan
(2010-11-12), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus på en fastighet med föreslagen yta
om 4000-5000 kvm.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL 2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp
samt annan samhällsservice. Enligt PBL 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt
som är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen utgörs av en relativt tät och slyig träddunge som tidigare delvis varit ianspråktagen för bostadsändamål. På platån i mitten av den avsedda tomtplatsen står
ett nästan helt raserat bostadshus. Området avgränsas i söder av vägen mot Sturkö
och i norr av Torstävavägen och utgör en platå i landskapet. Strax utanför den avsedda tomtplatsen finns en fast fornlämning i form av ett röse.
Avsikten är att placera ett nytt bostadshus på samma plats som det befintliga eller
i dess omedelbara närhet. Tomten nås från Torstävavägen i norr via en befintlig
väg mellan två stenmurar.
I sydvästra delen strax utanför den angivna tomtplatsen finns en fast fornlämning,
ett röse.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen som hindrar ianspråktagande för bostadsändamål.
Infart kan anordnas från befintlig väg och miljöavdelningen har bedömt att enskild
avloppsanläggning går att anordna på fastigheten. Tomten ligger i anslutning till
befintlig bebyggelse och infrastruktur.
Ett bostadshus på den föreslagna platsen bedöms vara en lämplig komplettering.
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Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget men har ej
utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked med följande villkor:
att avstyckning sker så att den fasta fornlämningen hamnar utanför tomtplatsen och
med lämpligt avstånd till Sturkövägen i söder
att befintlig byggnad rivs innan någon ny byggnad uppförs på tomten
att tillstånd för anordnande av enskild avloppsanläggning föreligger före byggstart,
vilket skall ombesörjas av sökanden
att tillstånd att anordna tillfart mot befintlig väg föreligger innan byggstart vilket
skall ombesörjas av sökanden
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att inga åtgärder vidtages som riskerar att skada den fasta fornlämningen.
_____
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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BYGG.2010.2969

§ 502
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Tving 5:17
Handlingar: Ansökan (2010-07-16), yttrande från sökande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken 7 kap 18 §.
Platsen utgörs av öppen blandskog med lågt buskskikt. En markerad vandringsled
runt Skärsjön passerar över den föreslagna tomten.
Förvaltningens bedömning är att marken är av sådan karaktär att det är av stor vikt
att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. En byggnation på platsen
bedöms som olämplig.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrandet påverkar
ej förvaltningens bedömning.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är att lämna negativt förhandsbesked.
Ordföranden och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att ärendet återremitteras till
förvaltningen för att diskutera annat läge för byggnationen med anledning av
strövstigen.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till återremiss.
Per Björklund (SD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar återremittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för att ge sökanden möjlighet att finna
annat läge för byggnationen.
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BYGG.2010.3424

§ 503
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ulvasjömåla
1:6
Handlingar: Ansökan (2010-08-24), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs at 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 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 kulturvärden på platsen och att de
inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
Platsen utgörs av lövskog och ligger i närheten av befintlig bebyggelse. Den bedöms
inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan
ordnas från befintlig väg och avloppslösning är en enskild anläggning.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval ska bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ansökningshandlingar om avlopp inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen i
samband med bygglovsansökan
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera
att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom
tillståndet annars upphör att gälla.
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BYGG.2010.2022

§ 504
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Öljersjö
2:24 m fl
Handlingar: Ansökan (2010-05-06), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller nybyggnation av sex enbostadshus placerade längs en ny väg
som ansluter till en mindre väg med låg standard. Marken utgörs av ett öppet fält.
Den föreslagna byggnationen kan inte anses var en enkel komplettering av befintlig bebyggelse utan innebär betydande inverkan på omgivningen. Den är av sådan
omfattning att den bedöms utgöra sammanhållen bebyggelse. Enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap 1 § ska markens lämplighet för bebyggelse då prövas genom
detaljplaneläggning.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har inkommit
med en revidering av ansökan till tre tomter. De tre tomterna har ingen lämplig
placering och revideringen ändrar inte förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL 5 kap
1 § om att ny sammanhållen bebyggelse ska prövas genom detaljplaneläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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PLAN.2007.2499

§ 505
Begäran om medel för upphävande av detaljplan för vägförbindelse Köpingegård – Lösen (Bengtsaleden) samt förtydligande av uppdrag för fördjupad
översiktsplan för Lyckebyområdet
Verkö hamn och färjetrafiken till Polen har sett över tid haft en mycket god utveckling och ytterligare ökat resande och godstransporter via Verkö kan väntas.
Ytterligare nya verksamheter, med och utan sjötransportanknytning, kan väntas
etablera sig på Verkö. Detta har bland annat lett till att hamnen är förklarad vara
av riksintresse, samt fått status som TEN-T Kategori A-hamn. Denna utveckling
är positiv för Karlskrona men har också bidragit till att hamnens trafikförsörjning
under lång tid varit föremål för diskussion. Detta inte minst då den prognostiserade
trafikutvecklingen i flera utredningar visat sig medföra påtagliga kapacitetsproblem i
befintliga transportsystem om inga kraftiga åtgärder vidtas.
För att hantera transportfrågan planlades i samband med utbyggnaden av hamnen
(1973) också en ny väg mellan Verköleden och E22 (Bengtsaleden). Denna väg har
inte bedömts vara nödvändig att bygga ut och detaljplanen för vägen har ifrågasatts.
Kommunfullmäktige har därför (de senaste tre åren) givit
samhällsbyggnadsförvaltningen tre olika uppdrag i ämnet. Samtliga uppdrag är
gällande parallellt med varandra.
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att genomförandet av uppdraget från 2005
är förvaltningens mest prioriterade planuppdrag. I det uppdragets inledande fas har
därför en avstämning med länsstyrelsen gjorts för att uppnå samsyn på projektets
förmodade miljöpåverkan. I sitt svar på den avstämningen har länsstyrelsen
meddelat att man ser ett flertal svårigheter med ett genomförande av upphävandet av
detaljplanen och har meddelat ett antal områden där man kräver fördjupade
utredningar samt att en fullvärdig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska göras. En
av de särskilt besvärliga punkterna i länsstyrelsens beskrivning är att Bengtsaleden
sedan 3 juli 2010 är förklarad vara av riksintresse för transportinfrastruktur. Detta då
den är en del i infrastrukturen till den riksintressanta Verkö hamn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen framför i skrivelse den 2 december 2010 att för
att genomföra de utredningar som länsstyrelsen begär krävs både resurser och
specialistkompetens, varför förvaltningen bedömer att ett eller flera konsultuppdrag
måste upphandlas. En preliminär kostnadsbedömning på ett sådant arbete är cirka
500 000 kronor. Utöver detta ska en formell detaljplaneprocess drivas och i detta
ärende finns ingen exploatör som kan faktureras plankostnaden.
(forts.)
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Inte heller skapas något ökat värde på kommunal mark så att kostnaden kan tas in i
en senare exploatering. Planarbetet måste därför bedrivas helt finansierat av
kommunala skattemedel. Kostnaden bedöms till 200 – 300 000 kronor. Dessa
resurser finns inte i miljö- och byggnadsnämndens ordinarie budget utan måste
begäras från kommunstyrelsen.
Utöver ovanstående begäran om medel vill förvaltningen också gärna att kommunstyrelsen förtydligar innehållet i det uppdrag som gavs 26 augusti 2010 att upprätta
en fördjupad översiktsplan för Lyckebyområdet då dessa frågor kan antas tangera
varandra. Önskvärt vore ett särskilt förtydligande avseende fokus på innehåll i
uppdrag, prioritering, samt uppdragets förhållande till ovan nämnda tidigare givna
uppdrag. I det fall ett genomförande av uppdraget är högt prioriterat önskar förvaltningen få möjlighet att studera uppdraget närmare för att se huruvida det kan genomföras med ordinarie resurser eller externa medel är nödvändiga och då få återkomma
i frågan.
Yrkande
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att tilldela miljö- och byggnadsnämnden 750 000 kronor för upphävandet
av detaljplan för vägförbindelse Köpingegård – Lösen (Bengtsaleden), samt
att förtydliga uppdraget avseende fördjupad översiktsplan för Lyckebyområdet.
Magnus Larsson ( C ) yrkar att texten ändras till följande:
att förtydliga uppdragen avseende fördjupad översiktsplan för Lyckebyområdet och
Bengtsaleden, samt
att tilldela miljö- och byggnadsnämnden medel för detta arbete.
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Magnus Larssons ( C )
ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden hemställa hos kommunstyrelsen
att tilldela miljö- och byggnadsnämnden 750 000 kronor för upphävandet av
detaljplan för vägförbindelse Köpingegård – Lösen (Bengtsaleden), samt
att förtydliga uppdraget avseende fördjupad översiktsplan för Lyckebyområdet.
Reservation
Till förmån för eget yrkande reserverar sig Magnus Larsson (C) mot detta beslut.
_____
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§ 506
Övriga frågor
Magnus Johansson (S) framför önskemål om att nya nämnden får en genomgång av
reglerna för tomtkön.
Ordföranden önskar samtliga ledamöter en god jul och ett gott nytt år.
Magnus Johansson (S) framför ett tack till ordföranden samt önskar denne en god jul
och ett gott nytt år.
_____
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