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2011-01-13

Miljö- och byggnadsnämnden

§ 1 Val av ledamöter till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott samt ersättare
§ 2 Informationer
§ 3 Övriga frågor
_________________
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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 januari 2011

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2011-01-13

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrum Freden,
torsdagen den 13 januari 2011, kl. 08.30 – 09.35.

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

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SD)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Närvarande ersättare

Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Markus Degerskär (S)
Linda Jakobsson (M)
Bengt Andersson (M)
Paul Cederholm (SD)
Eva Röder (FP)
Tony Ramberg ( C )
Johan Eriksson (V)

Närvarande tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Ola Swärdh, plan- bygglovchef
Hanna Olausson, personalspecialist
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Jan Hammarfors, administrativ chef
Birgitta Larsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Carl-Göran Svensson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, torsdagen den 20 januari 2011.
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Plats och tid
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Sammanträdesdatum

2011-01-13

Miljö- och byggnadsnämnden

………………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

………………………………………
Sofia Bothorp

Justeringsledamot

………………………………………
Carl-Göran Svensson

§§ 1 - 3

Tillkännagivandet av justeringen har den 20 januari 2011 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar:

Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Nämndsekreterare
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Sekreterare
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2011-01-13

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad
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Sammanträdesprotokoll

De valda
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§1
Val av ledamöter till miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott samt
ersättare
Till ordinarie ledamöter i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår
förste vice ordförande Carl-Göran Svensson: Sofia Bothorp (MP), Carl-Göran
Svensson (M) och Lars Karlsson ( C ) och som ersättare till dessa Ingmarie
Söderblom (MP), Anna Ottosson (M) och Tony Ramberg ( C ).
Andre vice ordförande Eva Öhman (S) föreslår följande ordinarie ledamöter:
Eva Öhman (S) och Michael Ryge (S). Som ersättare till dessa föreslås Lotta
Holgersson (S) och Morgan Mattsson (S).
Yrkande
Martin Kirchberg (SD) yrkar att en adjungerad plats i arbetsutskottet inrättas för
Sverigedemokraterna.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på Martin Kirchbergs (SD) yrkande om att inrätta
en adjungerad plats för Sverigedemokraterna i arbetsutskottet mot att avslå densamma och finner att nämnden beslutar att avslå framställningen.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet utse Sofia Bothorp (MP), Carl-Göran
Svensson (M), Lars Karlsson ( C ), Eva Öhman (S) och Michael Ryge (S),
att till ersättare i arbetsutskottet utse Ingmarie Söderblom (MP), Anna Ottosson
(M), Tony Ramberg ( C ), Lotta Holgersson (S) och Morgan Mattsson (S),
att avslå framställningen om adjungerad plats för Sverigedemokraterna i
arbetsutskottet.
_____
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Sammanträdesdatum

2011-01-13

Miljö- och byggnadsnämnden

Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om nämndens uppdrag och kopplingen
till översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§2
Informationer
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Sammanträdesdatum

2011-01-13

Miljö- och byggnadsnämnden

Arnstein Njåstad (M) framför önskemål om att få nämndens handlingar digitalt.
Stefan Lundin (FP), Lars Karlsson ( C ) och Gert Bengtsson (S) föredrar
papperskopior.
Ordföranden Sofia Bothorp (MP) meddelar att kommunstyrelsen beslutat testa
digitalt utskick till sina ledamöter.
Möjlighet skall ges miljö- och byggnadsnämndens ledamöter, för de som så
önskar, att få handlingarna via datorn.
_____
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§3
Övriga frågor
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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 20 januari 2011
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30

§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44

Informationer
Val av ledamot i kommunala Handikapprådet
Val av ordförande och vice ordförande i Allergikommittén
Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet Utgår!
Val av representanter i Miljöpriskommittén
Val av representant i Lyckebyåns vattenförbund
Val av representanter till juryn för ombyggnadspriset, nybyggnadspriset och planstipendiet
Inriktningsbeslut om internbudget för 2011 med plan 2012-2013
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens ordförande
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
Meddelanden
Ändring av detaljplan för del av Stärkelsen 2 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Ansökan om tillstånd till förmultnings-/urinseparerande toalett samt urinspridning på fastigheten
Grönadal 16:18
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)
Förlängning av beviljat förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:285
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Frändatorp 25:28
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:132
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gisslevik 4:27
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:33 Utgår!
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Möcklö 9:1 Au-besök!
Tidsbegränsat bygglov i fem år och bygganmälan för nybyggnad av övernattningsstugor på
fastigheten Sandhamn 13:1 Au-besök!
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning av kontor, verkstad, lager till butik på
fastigheten Sandhamn 13:4 Au-besök!
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sjuhalla 1:82
Bygglov och bygganmälan för terrängbana för fyrhjulsdrivna motorfordon på fastigheten
Skrävle 1:7
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Storskraken 4
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tockatorp 17:55
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tockatorp 17:56
Övriga frågor

__________________
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Sammanträdesdatum

2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrum Freden,
torsdagen den 20 januari 2011, kl. 08.30 – 10.50

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

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S) jäv § 33
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Stefan Lundin (FP) jäv § 40
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Paul Cederholm (SD)
Susanne Johansson (S) § 33
Eva Röder (FP) § 40

Närvarande ersättare

Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Markus Degerskär (S)
Linda Jakobsson (M)
Bengt Andersson (M)
Eva Röder (FP)
Tony Ramberg ( C )

Närvarande tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Ola Swärdh, plan- bygglovchef
Robert Johannesson, miljöchef
Morgan Mattsson, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Malin Sjöstedt, bygglovarkitekt
Birgitta Larsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Eva Öhman

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, torsdagen den 27 januari 2011
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Plats och tid

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden

………………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

………………………………………
Sofia Bothorp

Justeringsledamot

………………………………………
Eva Öhman

§§ 16 - 44

Tillkännagivandet av justeringen har den 27 januari 2011 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Nämndsekreterare
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Sekreterare
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Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden

Inga informationer föreligger vid dagens sammanträde.
_____
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§ 16
Informationer
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De valda
Handikappförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 17
Val av ledamot i kommunala Handikapprådet samt ersättare
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse ledamöter i kommunala Handikapprådet.
1:e vice ordförande Carl-Göran Svensson (M) föreslår Linda Jakobsson (M) som
ordinarie ledamot.
2:e vice ordförande Eva Öhman (S) föreslår Susanne Johansson (S) som ersättare.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att till ordinarie ledamot i kommunala Handikapprådet utse Linda Jakobsson (M),
samt
att till ersättare i kommunala Handikapprådet utse Susanne Johansson (S).
_____
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Sammanträdesdatum

2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden
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De valda
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 18
Val av ordförande och vice ordförande i Allergikommittén
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse ordförande samt vice ordförande i
Allergikommittén.
!:e vice ordförande Carl-Göran Svensson (M) föreslår Lars Karlsson ( C ) som
ordförande i Allergikommittén.
2:e vice ordförande Eva Öhman (S) föreslår Michael Ryge (S) till vice ordförande
i Allergikommittén.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utse Lars Karlsson ( C ) till ordförande i Allergikommittén
att utse Michael Ryge (S) till vice ordförande i Allergikommittén.
_____
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Sammanträdesdatum

2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendet utgår från dagordningen.
_____
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§ 19
Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet
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2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden
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De valda
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 20
Val representanter i Miljöpriskommittén
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse miljöpriskommitté, d v s ledamöter till
juryn för miljöpriset.
1:e vice ordförande Carl-Göran Svensson (M) föreslår Arnstein Njåstad (M) och
Ingmarie Söderblom (MP) till ledamöter i Miljöpriskommittén.
2:e vice ordförande Eva Öhman (S) föreslår Morgan Mattsson (S) till ledamot i
Miljöpriskommittén.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att till miljöpriskommitté utse Arnstein Njåstad (M), Ingmarie Söderblom (MP) och
Morgan Mattsson (S).
_____
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2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

9(37)

Sammanträdesprotokoll

Vald representant
Lyckebyåns vattenförbund
Tekniska förvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 21
Val av representant i Lyckebyåns vattenförbund
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse representant i Lyckebyåns vattenförbund. Tekniska nämnden har en ordinarie representant varför miljö- och
byggnadsnämnden utser en ersättare.
2:e vice ordförande Eva Öhman (S) föreslår Markus Degerskär (S) som ersättare i
Lyckebyåns vattenförbund.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att till ersättare i Lyckebyåns vattenförbund utse Markus Degerskär (S).
_____

Sign

Sign
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2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden
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Valda representanter
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 22
Val av representanter till juryn för ombyggnadspriset, nybyggnadspriset
och planstipendiet
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse representanter till juryn för ombyggnadspriset, nybyggnadspriset och planstipendiet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utse presidiet för miljö- och byggnadsnämnden till juryn för ombyggnadspriset, nybyggnadspriset och planstipendiet.
_____
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2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden
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Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2011.96

§ 23
Inriktningsbeslut om internbudget för 2011 med plan 2012-2013
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till inriktningsbeslut för
internbudget 2011 med plan för 2012-2013.
Enligt kommunfullmäktiges budget har miljö- och byggnadsnämndens budgetram
utökats med 750 000 kr för miljöinspektör och kommunekolog. Samtidigt återstår
sparbeting enligt omställningsprogrammet på 750 000 kr vilket betyder att befintlig
kommunekologtjänst blir ofinansierad under 2011. Alternativt förslag till lösning
framgår av bilagd handling. Kommunfullmäktiges förslag till förstärkning på
miljösidan kan således inte fullföljas under 2011. Kommunfullmäktiges följduppdrag om fördjupningar av översiktsplanen kan ej heller utföras under 2011.
Miljö- och byggnadsnämndens mål och nyckeltal föreslås att ändras med ökad fokus
kvalitet och tillgänglighet. Förvaltningen avser under 2011 att arbeta med målarbete
och kommer att föreslå förändringar av de mål som kommunfullmäktige antagit för
miljö- och byggnadsnämnden. Syftet är att fokusera mer på kvalitetsfaktorer:
bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättsäkerhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 2011-01-12 lämnat förslag till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna förslag till inriktningsbeslut för internbudget 2011 med plan för 20122013,
att uppdra åt förvaltningen att upprätta detaljerad internbudget i enlighet med inriktningsbeslutet samt med de tekniska justeringar som kommunledningsförvaltningen
meddelar,
att uppdra åt förvaltningen att upprätta förslag till mål och nyckeltal för verksamheten.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen meddela
kommunfullmäktige
att översiktsplanering nedprioriteras samt att förstärkning av miljöavdelningen inte
kan ske under 2011 enligt internbudgetförslaget.
_____
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Sammanträdesdatum

2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 24
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 25
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens ordförande
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Sammanträdesdatum

2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 26
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 27
Meddelanden (Skrivelser och rapporter)
1.

Kommunfullmäktige beslut 21 oktober 2010, § 146; Miljöbokslut för år 2009

2.

Kommunfullmäktige beslut 25 november 2010, § 174; Kommunala val samt
Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till Sveriges kommuner
och landstings kongress

3.

Kommunfullmäktige beslut 25 november 2010, § 177; Regler för ersättare

4.

Kommunfullmäktige beslut 25 november 2010, § 179; Fastställelse av
kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011

5.

Kommunfullmäktige beslut 25 november 2010, § 178; Riktlinjer för attest

6.

Kommunfullmäktige beslut 15 december 2010, § 191; Budget 2011 och plan
2012-2013 för kommunens samlade verksamhet

7.

Tekniska nämnden beslut 21 december 2010, § 130; Förslag till revidering av
policy för uteserveringar

8.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-11-15; Anmälan om felaktigt utförd
kulvertering av dike inom gemensamhetsanläggningen Skällenäs ga:1 i
Karlskrona kommun

9.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-11-16; Strandskyddsdispens för
befintliga bodar på fastigheten Stora Hammar 2:48 i Karlskrona kommun

10.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-11-17; Förprövning enligt djurskyddsförordningen. Besiktning. Mästaremåla 1:33 m fl

11.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-11-19; Förprövning enligt djurskyddsförordningen. Brunåkramåla 1:7

12.

Länsstyrelsen Blekinge län, tillsynsrapport 2010-11-25; Tillsynsrapport
kring kommunernas tillämpning av regelverk för byggtillsyn 2010 i
Blekinge län

13.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-11-26; Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § miljöbalken om byte samt förlängning av brygga
på fastigheten Färmanstorp 1:34 i Karlskrona kommun

14.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-11-30; Beslut om betydande miljöpåverkan för förstudie för väg 28, Busshållplats Holmsjö station, Karlskrona
kommun, Blekinge län, objekt nummer 100389
(forts.)
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 27 (forts.)
15.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-12-06; Strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sandhamn 14:6 i Karlskrona kommun

16.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-12-06; Strandskyddsdispens för uppförd brygga på fastigheten Aspö 2:59 i Karlskrona kommun

17.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-12-06; Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Aspö 5:116 i Karlskrona
kommun

18.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-12-13; Förprövning enligt djurskyddsförordningen. Besiktning. Askunga 4:1

19.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-12-13; Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation på fastigheten Möcklö 7:1 i
Karlskrona kommun

20.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-12-20; Beslut om godkännande av
slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet ”Ungskär”

21.

Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2010-12-20; Beslut om godkännande av
slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet ”Skärvaleden”

22.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-12-20; Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till arbetsplan för väg 122, Uddabygd –
Eringsboda delen gc-väg Berg – Tving, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Objekt nr 87933034

23.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-12-21; Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift m m, fastigheten Bredäng 1:54
i Karlskrona kommun

24.

Länsstyrelsen i Skåne län, beslut 2010-12-15; Tillstånd enligt förordningen
om kemiska produkter och biotekniska organismer. Lantmännen Maskin AB

25.

Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2010-12-15; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens i Karlskrona beslut den 14 oktober 2010 i ärende nr
4585/2009 § 371. Saken: Miljösanktionsavgift

26.

Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2010-11-30; Överklagande av länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 10 juli 2009. Saken: Bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) (Uttern 5)
(forts.)
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27.

Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen Rotel 0609, protokoll 2010-11-22; Saken:
Strandskyddsdispens; nu fråga om prövningstillstånd. Överklagat avgörande:
Växjö Tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-07-15 i mål nr M 4034-09.
Prövningstillstånd meddelas ej.

28.

Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2010-11-25; Överklagande
i fråga om upphävande av strandskydd inom område som avses ingå i detaljplan för del av Torstäva 13:25, Karlskrona kommun. Regeringen avslår överklagandet.

29.

Skrivelse 2010-12-17 till Regeringen, statsrådet för miljödepartementet,
Andreas Carlgren ang. miljösanktionsavgifter. Avsändare miljö- och byggnadsnämndens ordförande Carl-Göran Svensson.

_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

18(37)

Sammanträdesprotokoll

Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Akten

PLAN.2010.1239

§ 28
Ändring av detaljplan för del av Stärkelsen 2 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 29 oktober –
26 november 2010. Samrådshandlingar har funnits tillgängliga på Karlskrona
kommun, stadsbiblioteket, Lyckeby bibliotek samt på Karlskrona kommuns
webbplats: www.karlskrona.se. Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen den 29 oktober 2010.
Syftet med ändring av del av detaljplan (611/02) är att möjliggöra för en- och
tvåvånings bostäder med garage.
Enligt gällande detaljplan är byggrätten garage, detta för att möjliggöra parkeringsbehovet vid fullt utnyttjande av intill liggande byggrätt med bostäder upp
till fyra våningar. Ändringen avser en sänkning av antal våningar av intill liggande
byggrätt från fyra våningar till max två våningar, samt ändring av byggrätt garage
till byggrätt bostäder max två våningar.
Planområdet är beläget i Lyckeby och omfattar fastigheterna Stärkelsen 2, 6 och 7.
Området begränsas i öster av Lyckebyån, i norr av Stärkelsevägen, i väster av fastigheter längs med Tingsvägen samt i söder av Riksväg 745.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta ändring av del
av detaljplan för Stärkelsen 2 m fl, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län,
daterad 2011-01-03,
att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Akten

MHA.2010.4589

§ 29
Ansökan om tillstånd till förmultnings-/urinseparerande toalett samt urinspridning på fastigheten Grönadal 16:18
Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om tillstånd till förmultnings-/urinseparerande toalett samt urinspridning på fastigheten Grönadal 16:18.
Ansökan avser en urinavskiljande toalett där urinen avses spädas med vatten 1:8
och spridas under växtperioden maj-september på egen tomt och fekalierna avses
komposteras i cirka 6 månader i sluten luftad behållare innan slutprodukten kan
användas som jordförbättringsmedel.
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 o.d. Fastigheten har för närvarande latrinhämtning, men ägaren anser att taxorna för detta är höga. Fastigheten har kommunalt
vatten och avlopp framdraget till tomtgränsen och är ännu inte ansluten, men möjlighet till detta finns via servis vid tomtgräns. Enligt fastighetsägaren kommer kommunalt vatten och avlopp att inkopplas när bostadshuset byggts ut. Utbyggnaden
kommer att ske inom en 2-årsperiod.
Enligt förvaltningens bedömning ligger fastigheten Grönadal 16:18 inom område
för samlad bebyggelse. Det anses inte lämpligt att tillåta urinavskiljande toalett samt
urinspridning inom område för samlad bebyggelse. Det finns en risk att närliggande
grannar kan uppleva en olägenhet om urinen avses spridas i tätbebyggda områden.
Det anses även att urinspridning på egen tomt inte ska godkännas i områden där det
finns möjlighet till kommunalt vatten och avlopp. Fastigheten Grönadal 16:18 har
vatten och tryckavlopp framdraget till tomtgränsen, vilket innebär att fastigheten
kan anslutas till kommunalt avlopp.
Förvaltningen föreslår i skrivelse den 21 december 2010 att nämnden avslår ansökan.
Förslag till beslut har kommunicerats muntligt med fastighetsägaren till Grönadal
16:18. Miljöavdelningen har meddelat sökanden varför urinspridning inte bör tillåtas
på tomten. Miljöavdelningen har också informerat om att det finns andra lösningar
som eventuellt skulle kunna godkännas i avvaktan på att fastigheten kommer att
inkopplas på kommunalt avlopp, exempelvis traditionell förmultningstoalett med
efterföljande samkompostering av urin och fekalier.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om tillstånd till förmultnings-/urinseparerande toalett samt urinspridning på fastigheten Grönadal 16:18.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Lantmännen Maskin AB
Akten

MMM.2010.578

§ 30
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)
Samhällsbyggnadsförvaltningens 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, fosfor andel i tvättmedel och överlåtelse tillstånd av farliga
kemikalier.
Den 23 november 2009 besökte miljöinspektören Lantmännen i Torskors
industriområde (Lantmännen Maskin AB) (org.nr 556005-7639) 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 saknade kännbar varningstriangel, vilket de skulle
ha 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 skriftligen den 23 februari 2010 kommunicerat med företaget
som har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Något yttrande har ej
inkommit.
(forts.)
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§ 30 (forts.)

MMM.2010.578

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).
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 Maskin AB i Torskors, Uranvägen 1, Karlskrona Kommun (org.nr. 556005-7639) 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 Maskin AB i Torskors,
med organisationsnummer 556005-7639.
_____
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.
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Sökande
Akten

BYGG.2010.4321

§ 31
Förlängning av beviljat förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Aspö 5:285
Handlingar: Ansökan, 2010-10-29, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked för lokalisering
av två enbostadshus på den aktuella fastigheten med dåvarande beteckning Aspö
5:283, den 11 januari 2007, § 22. Fastigheten har därefter delats till två tomter och
Aspö 5:285 är en av dessa. 12 februari 2009, § 52 lämnades ett nytt positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på den aktuella fastigheten.
Ansökan avser nu förlängning av givet förhandsbesked och de ursprungliga handlingarna skall gälla även vid denna prövning.
Ansökan stämmer överens med det lämnade beskedet och förutsättningarna på
platsen har inte förändrats.
Fastigheten har rätt att anordna utfart mot befintlig väg och samfälligheten har
skriftligen givit sitt medgivande. Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig
över förslaget. Inga yttranden har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med följande villkor:
att handlingarna i beslutet från 11 januari 2007, § 22 skall gälla
att byggnadens placering, storlek och utformning skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till kommunalt va.
_____
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.2004.4041

§ 32
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Frändatorp
25:28
Handlingar: Ansökan (2004-09-23), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ett första yttrande i ärendet med förslag till avslag skrevs 2005-02-09 och
kommunicerades med sökanden. Ärendet hölls därefter vilande på sökandens
begäran. I samband med genomgång av äldre oavslutade ärenden tillskrevs sökanden
med förfrågan om han önskade få ansökan behandlad eller om den skulle avskrivas.
Sökanden har brevledes meddelat att han önskar att behandlingen av ärendet
återupptas.
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.
Ansökan gäller att få dela en bebyggd fastighet. Det befintliga bostadshuset skulle bli
beläget på den östra styckningslotten, vilken redan i sin helhet får anses vara
ianspråktagen för bostadsändamål. Den föreslagna västra styckningslotten utgörs av
öppen naturmark som omges av två vägar. Den är allemansrättsligt tillgänglig och
marken utgörs till största delen av lätt sluttande berg i dagen.
Platsen är av en sådan karaktär att en exploatering skulle kräva mycket stora ingrepp i
naturen. En byggnation bedöms inte vara möjlig att genomföra med en god
anpassning till naturförhållandena. Den skulle inte komma att utgöra en naturlig
komplettering och marken på denna del av fastigheten kan inte anses vara lämpad för
bostadsändamål.
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 och vad
som sägs i PBL kap 3 om lämplighet med hänsyn till naturförhållandena på platsen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG.2010.2636

§ 33
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Fäjö 1:132
Handlingar: Ansökan (2010-06-18), situationsplan, ritningar, 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 BN 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, och har inkommit
med en skrivelse. Det som sägs i skrivelsen påverkar inte förvaltningens bedömning.
Arbetsutskottet har den 9 november 2010 besökt platsen. Vid sammanträde den 11
november 2010 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att återremittera ärendet till
förvaltningen för att höra grannar. Inga skrivelser har inkommit.
(forts.)
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§ 33 (forts.)

BYGG.2010.2636

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till att den står i strid mot vad som sägs i PBL kap
2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade
samt även mot vad som sägs i utredningsplanen för Fäjö om nybebyggelse.
_____
På grund av jäv deltar ej Katarina Möller (S) i beredning och beslut i detta ärende.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-01-20

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

26(37)

Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

BYGG.2010.4491

§ 34
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gisslevik 4:27
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar (2010-11-11), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser tillbyggnad till ett mindre enbostadshus/fritidshus.
Det befintliga huset utgör en enkel byggnadsvolym med sadeltak med en mindre
volym i vinkel och har en byggnadsyta om 42 kvm. Fastighetsarean uppgår till
4 289 kvm.
Tillbyggnaden sker som två nya volymer i vinkel, varav en i 1½ plan, samt en förlängning av den befintliga byggnadsvolymen mot norr. Tillbyggnaderna innebär en
ökning av byggnadsytan med 83 kvm vilket inte är att betrakta som kompletteringsåtgärder. Byggnaden placeras 4,5 meter från fastighetsgräns mot öster och 6 meter
från fastighetsgräns mot söder.
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesplan.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen är tomten ianspråktagen för bostadsändamål
och bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Platsen är inte allemansrättsligt tillgänglig. Tomten ligger i anslutning till väg och
övrig bebyggelse.
Tillbyggnaderna föranleder inget krav på detaljplaneläggning enligt 5 kap 1§ samt
uppfyller kraven i 2 och 3 kap i PBL.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnaden med hänvisning att de uppfyller kraven i 8 kap
12§ plan- och bygglagen.
_____
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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Sökande
Akten

BYGG.2010.704

§ 35
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten
Grönadal 1:33
Ärendet utgår från dagordningen.
_____
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Sökande
Akten

BYGG.2010.2736

§ 36
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Möcklö 9:1
Handlingar: Ansökan (2010-06-28), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan slutligt ställningstagande görs skall arbetsutskottet företaga syn på platsen.
_____
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Sökande
Akten

BYGG.2010.2055

§ 37
Tidsbegränsat bygglov i fem år och bygganmälan för nybyggnad av övernattningsstugor på fastigheten Sandhamn 13:1
Handlingar: Ansökan (2010-05-10), skrivelser (2010-10-01, 2010-10-21), ritningar
(2010-05-10), situationsplaner (2010-05-10,2010-10-21), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan slutligt ställningstagande görs skall arbetsutskottet företaga syn på platsen.
_____
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Akten

BYGG.2010.2056

§ 38
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning av kontor, verkstad, lager till
butik på fastigheten Sandhamn 13:4
Handlingar: Ansökan, planritning (2010-05-10), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.

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

BYGG.2010.2383

§ 39
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sjuhalla 1:82
Handlingar: Ansökan (2010-06-04), 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 de
är mest lämpade. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras och utformas 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.
Platsen ligger i början av strandområdet längs vägen mot Verstorpsnäs, där bebyggelsemönstret liksom ett antal äldre sommarvillor är välbevarade. Blekinge museum
har 1989/1990 på uppdrag av Karlskrona kommun utfört en kulturhistorisk byggnadsoch miljöinventering, vars syfte bland annat var att ligga till grund för handläggning
av bygglovärenden och fysisk planering. I inventeringen konstateras att inom de äldre
delarna längs vägen mot Verstorpsnäs ligger bebyggelsen fritt på stora tomter. Det
aktuella partiet är kommunens bäst bevarade område med sommarstugor och villabebyggelse från 1900-talets första decennier. Byggnaderna är genomgående i 1-1 ½
plan.
Ansökan gäller att bygga ett hus i 1 ½ plan. Den nya avstyckningen föreslås bli
gjord genom att mindre delar tas från tre olika fastigheter och läggs samman till
en ny fastighet.
Den föreslagna avstyckningen har efter revidering getts en tomtstorlek och bredd
som gör att ett nytt 1 ½ -planshus med rätt storlek och placering kan bli en lämplig
komplettering till det traditionella och kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemönstret.
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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§ 39 (forts.)

BYGG.2010.2383

att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall anpassas till byggnadstraditionen i trakten
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart, vilket behandlas av miljöoch byggnadsnämnden i samband med bygglovansökan
att tillstånd från väghållaren 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.2010.2796

§ 40
Bygglov och bygganmälan för terrängbana för fyrhjulsdrivna motorfordon på
fastigheten Skrävle 1:7
Handlingar: Ansökan (2010-06-30), 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.
Enligt PBL kap 3 ska anläggningar 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.
Ansökan gäller att anordna en motorbana för demonstrationskörning och tränings/utbildningskörning med fyrhjulsdrivna terrängfordon.
Platsen utgörs av ett nyavverkat skogshygge med tät granskog i fonden. Den är
belägen ca 400 meter från närmaste husgrupp, och bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Markområdet bedöms vara lämpat för den föreslagna verksamheten.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöbalken (MB), förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 21.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med villkor:
att anmälan enligt miljöbalken ska göras till samhällsbyggnadsförvaltningens
miljöavdelning innan verksamheten påbörjas
att beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov
att anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas
och då det avslutats.
_____
På grund av jäv deltar ej Stefan Lundin (FP) i beredning och beslut i detta ärende.
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Sökande
Berörda grannar
Akten

BYGG.2010.3509

§ 41
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Storskraken 4
Handlingar: Ansökan (2010-08-30), 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 de
är mest lämpade. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras och utformas 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.
Platsen ligger längs Ringövägen i direkt anslutning till detaljplanelagt område.
Marken är redan i sin helhet privatiserad och ianspråktagen för bostadsändamål.
Ansökan gäller att dela fastigheten i två tomter och uppföra ett nytt hus i 1 ½ plan
alternativt med suterrängvåning.
Fastigheten har en storlek som medger en delning, och ett hus enligt förslaget bedöms
med rätt storlek och placering bli en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Två skrivelser med
synpunkter har inkommit. Dessa gäller dels den närmare utformningen av det nya
huset, dels placering av nytt garage till det befintliga bostadshuset. Dessa frågor
behandlas i kommande bygglovärenden.
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 strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart, vilket behandlas av miljöoch byggnadsnämnden i samband med bygglovansökan
att tillstånd från väghållaren 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.2010.4476

§ 42
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tockatorp
17:55
Handlingar: Ansökan (2010-11-10), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked för lokalisering av
två enbostadshus på fastigheten Tockatorp 17:21 skifte 2, som nu styckats i enlighet
med bygglovet och fått beteckningarna Tockatorp 17:55 och 17:56.
Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus i enlighet med det lämnade
beskedet 11 december 2008, § 448.
Förutsättningarna på platsen har inte förändrats. Berörda grannar har givits möjlighet
att yttra sig. Inga yttranden har inkommit till förvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för nylokalisering av ett enbostadshus till den
aktuella platsen med följande villkor:
att handlingar tillhörande beslutet 11 december 2008, § 448, skall gälla
att byggnadens utformning, placering och storlek skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning skall ske till kommunalt va
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg skall föreligga byggstart vilket
ombesörjes 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.2010.4642

§ 43
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tockatorp
17:56
Handlingar: Ansökan (2010-11-22), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked för lokalisering av
två enbostadshus på fastigheten Tockatorp 17:21 skifte 2, som nu styckats i enlighet
med bygglovet och fått beteckningarna Tockatorp 17:55 och 17:56.
Ansökan avser förhandsbesked för ett enbostadshus i enlighet med det lämnade
beskedet 11 december 2008, § 448.
Förutsättningarna på platsen har inte förändrats. Berörda grannar har givits möjlighet
att yttra sig. Inga yttranden har inkommit till förvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för nylokalisering av ett enbostadshus till den
aktuella platsen med följande villkor:
att handlingar tillhörande beslutet 11 december 2008, § 448, skall gälla
att byggnadens utformning, placering och storlek skall bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning skall ske till kommunalt va
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg skall föreligga före byggstart vilket
ombesörjes 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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§ 44
Övriga frågor
Katarina Möller (S) kommer med förslag om
- att au-besöken dokumenteras med foton som sedan redovisas för övriga i
nämnden.
- att traktnamnen sätts ut på dagordningen
- att handikappramper utformas på ett enkelt sätt i stadsmiljön ex. Ronnebygatan,
så att de utgör så lite hinder som möjligt för övriga.
Anna Ottosson (M) ställer fråga om utbildningsdagar. Två halvdagar är inplanerade.
Datum är ej fastställda.
Eva Öhman (S) efterlyser information om ärenden som överklagats och där nämndens
beslut har ändrats.
Ordföranden Sofia Bothorp (MP) föreslår att utbildning på nämnden även skall få
vara för åhörare.
Lars Karlsson ( C ) informerar om att ett vattenvårdsmöte skall hållas i Vissefjärda
den 7 maj benämnt ”Vattendragens dag”. Kontaktperson är Eva Steinert, Va-verket.
Nästa arbetsutskott är ändrat till tisdagen den 1 februari 2011, kl. 14.00.
_____
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 10 februari 2011
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68

Informationer
Organisatorisk förändring avseende bostadsanpassningsbidrag
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
Meddelanden (Skrivelser och rapporter)
Detaljplan för Karlskrona 6:64 m fl (Ronnebyvägen), Karlskrona kommun, Blekinge län
Ändring av detaljplan för kvarteret Motellet i Karlskrona (Motellet 2), Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Information angående projekt: Fastighetsägarnas egenkontroll
Wachtmeister 54, 55 och 57 – Upphävande av tomtindelning
Strandskyddsdispens, förläggning av fjärrvärmekulvert på fastigheten Emmeryd 8:13 m fl
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Grönadal 1:33
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus (inglasad altan) och upptagning av
ny dörr på fastigheten Grönadal 14:2
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Möcklö 9:1. Utgår!
Tidsbegränsat bygglov i tre år och bygganmälan för nybyggnad av övernattningsstugor på
fastigheten Sandhamn 13:1
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning av kontor, verkstad, lager till butik på
fastigheten Sandhamn 13:4
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 8:7
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Torstäva 9:43
Övriga frågor

________________
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrum Freden,
torsdagen den 10 februari 2011, kl. 08.30 – 11.15.
Utbildning i miljöbalken 11.15 – 14.30.

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

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SD)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Susanne Johansson (S)

Närvarande ersättare

Per Löfvander (S)
Markus Degerskär (S)
Linda Jakobsson (M)
Bengt Andersson (M)
Paul Cederholm (SD)
Eva Röder (FP)
Ingmarie Söderblom (MP)

Närvarande tjänstemän

Jan Hammarfors, adm. chef
Robert Johannesson, miljöchef
Helene Persson, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Jennie Saleskog, miljöinspektör
Anna Petersson, miljöinspektör
Birgitta Larsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Katarina Möller

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, onsdagen den 16 februari 2011,
kl. 14.30.
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Sekreterare

………………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

………………………………………
Sofia Bothorp

Justeringsledamot

………………………………………
Katarina Möller

§§ 50 - 68

Tillkännagivandet av justeringen av har den 16 februari 2011 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Nämndsekreterare
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 50
Informationer
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Babhandläggare

DIA.2011.651

§ 51
Organisatorisk förändring avseende bostadsanpassningsbidrag
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för handläggning och beslut av bostadsanpassningsärenden. I nämndens budget omspänner bostadsanpassningsbidragen
årligen cirka 8 – 12 miljoner kronor beroende på behov och utfall. Bostadsanpassningskostnaderna ligger utanför nämndens ordinarie verksamhetsbudget.
Handläggningen utförs av en person med 100% sysselsättningsgrad.
Under innevarande år går samhällsbyggnadsförvaltningens BAB-handläggare i
pension vilket aktualiserar frågan om nämndstillhörighet för funktionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens erfarenhet är att den med endast en handläggare
finns en stor sårbarhet som riskerar att drabba bidragssökanden. En utdragen
handläggning kan dessutom innebära höjda kostnader för kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse den 25 januari 2011 att det
bedöms som lämpligt att organisatoriskt överföra bostadsbidragshanteringen
till äldrenämnden i samband med nyrekrytering. Den kompetens som efterfrågas
är till stor del motsvarande den som redan idag finns inom äldreförvaltningen.
Fördelarna att samordna verksamheten till äldrenämnden är att sårbarheten kan
minskas då ärendehanteringen kan spridas på fler. Ekonomiska fördelar borde även
kunna uppstå då vissa arbetsuppgifter kan ske tillsammans med andra redan förekommande uppgifter inom äldreomsorgen. I de fall byggteknisk kompetens erfordras
kan samhällsbyggnadsförvaltningen fortfarande ställa upp. Några direkta nackdelar
för sökanden beroende på organisationstillhörighet kan ej definieras.
Yrkanden
Eva Öhman (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare
beredning med hänvisning till att nämnden ej är tillräckligt uppdaterade i ärendet och
att handläggningen hittills har fungerat tillfredsställande. Ett flertal ansökningar berör
barn och kopplingen till äldreförvaltningen kan ifrågasättas. Barnkonventionen bör
beaktas.
Michael Ryge (S), Katarina Möller (S) och Carl-Göran Svensson (M) bifaller
yrkandet om återremiss.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras
till förvaltningen och finner att nämnden beslutar återremittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.
_____
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-02-10

Miljö- och byggnadsnämnden

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 52
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2011-02-10

Miljö- och byggnadsnämnden

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
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§ 53
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
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§ 54

Meddelanden (Skrivelser och rapporter)
1.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-12-02; Ändring av Lindholmsparken,
byggnadsminne nr 63, Lindholmen, del av fastigheten Karlskrona 4:20,
Karlskrona kommun

2.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-12-28; Ändring av byggnadsplan för
Fäjö 1:12 m fl, Fäjö i Karlskrona kommun

3.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-01-11; Beslut om godkännande av
slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet ”Inlängan”

4.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-01-12; Beslut om godkännande av
slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet ”Skolan och närnaturen”

5.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-01-19; Beslut om prövning enligt 12
kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL) avseende detaljplan för del av kvarteret
Kölen i Karlskrona kommun

6.

Blekinge Tingsrätt, DOM 2011-01-13; Brott mot områdesskydd. 29 kap 2 §
1 st 2 p miljöbalken i dess lydelse före 2009-07-01. (Aspö)

7.

Kammarrätten i Jönköping, avdelning 2, protokoll 2011-01-11; Överklagat
avgörande: Förvaltningsrätten i Växjös dom den 15 november 2010 i mål nr
2485-10. Saken: Bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10); fastigheten
Mastkorgen 32; fråga om prövningstillstånd. (Prövningstillstånd meddelas ej.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fastigheten.)

_____
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Sökande
Akten

PLAN.2010.5083

§ 55
Detaljplan för Karlskrona 6:64 m fl (Ronnebyvägen), Karlskrona kommun,
Blekinge län
Magistratus Fastigheter har inkommit med en ansökan om detaljplan för fastigheterna Karlskrona 6:64 m fl. Syftet är att ge möjlighet till en utökning av kvarterets
yta (Karlskrona 6:64, 6:65 och 6:66), genom att ta i anspråk angränsande allmän
platsmark. Området ligger mellan Ronnebyvägen och Lorentsbergs naturskog.
Pågående användning i kvarteret är bilservice, handel och småindustri. Den allmänna
platsen utgörs av en parkeringsgata parallell med Ronnebyvägen samt till mindre del
naturområde. Parkeringsgatan används för uppställning av lastbilar.
Gällande detaljplan anger att bebyggelse får uppföras i två våningar samt att 30%
av fastighetens yta får bebyggas. Befintliga byggnader är uppförda i en våning och
upptar väsentligt mindre yta än vad gällande detaljplan medger. Tillåtet användningssätt överensstämmer med pågående användning. Ronnebyvägen är utbyggd
enligt gällande detaljplan.
Ronnebyvägen är en av Karlskronas huvudinfarter. Aktuellt område uppfyller de
krav verksamheter har på bra skyltläge och tillgänglighet. Förtätning av bebyggelsen
medför att investeringar i t ex vatten- och avloppsnät kan utnyttjas fullt ut. Nya byggnader nära Ronnebyvägen stärker gatumiljön och förbättrar stadsbilden.
Planärendet bedrivs med normalt förfarande. Ett genomförande av planen bedöms
inte medföra någon betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för
Karlskrona 6:64 m fl (Ronnebyvägen), samt
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande
miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Kommunens anslagstavla
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Länsstyrelsen
Akten

PLAN.2010.1207

§ 56
Ändring av detaljplan för kvarteret Motellet i Karlskrona (Motellet 2),
Karlskrona kommun, Blekinge län
Ändring av detaljplan för kvarteret Motellet i Karlskrona (Motellet 2) har varit
föremål för samråd från den 17 december 2010 till den 21 januari 2011.
Samrådshandlingar har funnits tillgängliga på Karlskrona kommun och
stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns webbplats: www.karlskrona.se.
Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen den 17 december 2010.
Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra en användning av kvarteret för
kontor och handel och därmed även anpassa detaljplanen till pågående användning
som är motell. Ändringen innebär också att skyddsbestämmelser införs för fyra
rumspaviljonger och en reception/restaurangbyggnad.
Motellet 2 ligger mellan Ronnebyvägen och Lorentsbergs naturskog. Området är
bebyggt med ett motell bestående av fem paviljonger i en våning och en
reception/restaurangbyggnad i två våningar.
IC Motell i Karlskrona tillkom 1964 invid dåvarande Riksväg 4. Motellen var vid
denna tid en nymodighet, vars förebilder hämtades från USA. De gavs därför ofta
en modernistisk och i vissa fall iögonfallande utformning. Med sina rumspaviljonger
med separata ingångar till rummen och parkeringar under skärmtak är IC Motell en
tidstypisk representant för dessa anläggningar.
Särskilt de fyra ursprungliga paviljongerna är välbevarade. De är väl anpassade till
terrängen och inramade av lövskog. En femte paviljong består av enkla sammanbyggda baracker.
Med sin tidstypiska, direkt från USA, inspirerande funktionalistiska arkitektur har
IC Motell (Motell Rosenbom) i Karlskrona en plats bland landets kulturmiljöer.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta ändring av detaljplan för kvarteret Motellet i Karlskrona (Motellet 2),
Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad den 15 november 2010 och reviderad
den 8 februari 2011, samt
att godkänna ställningstagandet om att ändringen inte bedöms innebära betydande
miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Kommunens anslagstavla
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Länsstyrelsen
Akten

PLAN.2010.991

§ 57
Detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m fl, Nättraby, har varit föremål för samråd.
Under samrådstiden, 24 september till den 22 oktober 2010, har samrådshandlingar
funnits tillgängliga på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket, Nättraby bibliotek samt
på Karlskrona kommuns webbplats: www.karlskrona.se/detaljplaner. Samrådet har
annonserats i lokalpressen fredagen den 24 september 2010. Ärendet har drivits med
enkelt planförfarande.
Isak:s Ädelträ står som sökande i ärendet och äger fastigheten Västra Nättraby 6:94.
Företaget önskar få tillgång till mer byggbar yta då de är i behov av ytterligare
lagerbyggnader för virkesförvaring. Området omfattas av en detaljplan
lagakraftvunnen den 14 september 1971 som anger användningen
småindustriändamål. En stor del av fastigheten omfattas idag av prickmark då
gällande detaljplan innehåller ett markreservat för framtida utbyggnad av E22 till
fyrfilig väg. Då vägen numera är utbyggd till fyrfilig väg vill sökande utreda
möjligheten att minska andelen prickmark på fastigheten. En dialog har förts med
Trafikverket som inte har några invändningar mot förändringen.
Syftet är att utöka andelen byggbar mark på fastigheterna som ligger närmast väg
E22. Planförslaget anger användningen kontor, småindustri, hantverk och handel.
Prickmarken i söder mot väg E22 minskas och befintliga underjordiska ledningar
inom planområdet skyddas med u-område.
Planområdet ligger norr om väg E22 i Nättraby. Området avgränsas i söder av E22,
i väster av järnvägen, i norr av Gamla landsvägen och i öster av fastighetsgränsen
till Västra Nättraby 1:71. Hela planområdet är ungefär 44 500 kvm.
Planområdet omfattar fastigheterna Västra Nättraby 6:85, 6:86, 6:87, 6:90, 6:91,
6:92, 6:94, 6:17 Östra Nättraby 1:4 och Nättraby 18:1. Fastigheten Västra Nättraby
6:17 ägs av Karlskrona kommun. Fastigheten Östra Nättraby 1:4 och Nättraby 18:1
ägs av Banverket. Övriga fastigheter är privatägda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för Västra
Nättraby 6:94 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
att godkänna ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan.
_____
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Sign
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§ 58
Information angående projekt; Fastighetsägarnas egenkontroll
Miljöinspektörerna Jennie Saleskog och Anna Petersson informerar om ett nytt
projekt där fastighetsägarna själva skall utföra viss egenkontroll. Informationsbrev
skickas ut till cirka 450 ägare av flerfamiljshus i kommunen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Lantmäteriet
Akten

DIA.2010.5010

§ 59
Wachtmeister 54, 55 och 57 – Upphävande av tomtindelning
Handlingar: Ansökan (2010-12-20), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
En ansökan om fastighetsreglering, innebärande att ca 135 kvm av fastigheten
Wachtmeister 54 överföres till Wachtmeister 55, har inkommit till lantmäterimyndigheten.
Åtgärden strider mot gällande tomtindelning. 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.
Berörda fastighetsägare har skriftligen godkänt förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta förslaget till upphävande av tomtindelning för Wachtmeister 54, 55 och
57.
_____
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Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2010.5033

§ 60
Strandskyddsdispens, förläggning av fjärrvärmekulvert på fastigheten
Emmeryd 8:13 m fl
Handlingar: Ansökan (2010-12-21), kartor, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ärendet gäller nedgrävning av fjärrvärmekulvert, som ska försörja det mindre ledningsnätet i Rödeby med fjärrvärme från det nya kraftvärmeverket vid Bubbetorps
avfallsanläggning. Kulverten blir på en sträcka av ca 500 meter belägen inom
Sillestorpsåns strandskyddsområde.
På platsen gäller strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Ansökan gäller nedgrävning av ledningar för kommunal fjärrvärme. Detta är ett
angeläget allmänt intresse, och kan inte genomföras utanför strandskyddsområdet.
Enligt 7 kap 18 c § punkt 5 MB är detta ett särskilt skäl för att lämna dispens från
strandskyddet.
Åtgärden påverkar inte tillgängligheten till strandområdet, och bedöms inte långsiktigt påverka växt- och djurlivet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna.
_____
Upplysning:
- Dispensbeslutet vinner inte laga kraft förrän länsstyrelsen tagit beslut om huruvida prövning
av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en överprövningstid om 3 veckor vilket
räknas från den dag kommunens beslut kommit in till länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

BYGG.2010.704

§ 61
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Grönadal
1:33
Handlingar: Ansökan (2010-02-24), kartor, reviderade handlingar (2011-01-14),
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 en sluttning mot väg 678 och är av hagmarkskaraktär, med en del
tätare trädvegetation samt berg i dagen. På den sydvästra delen av området har
tidigare lämnats positivt förhandsbesked för ett enbostadshus. Den aktuella ansökan
gäller fyra enbostadshus placerade i två led upp i sluttningen. Nivåskillnaden från
vägen till övre delen av det föreslagna exploateringsområdet är 7-8 m.
Sökanden har kompletterat sin ansökan med en höjdsatt karta och en schematisk
marksektion. Bedömningen är att terrängförhållandena och markens beskaffenhet är
sådana, att det skulle krävas mycket stora ingrepp i naturen för att göra marken tillgänglig och byggbar för fyra stycken enbostadshus. Den föreslagna byggnationen
bedöms inte vara lämplig på platsen.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrandet påverkar
ej förvaltningens bedömning.
En revidering har inkommit som endast omfattar de två avstyckningarna i väster.
Nivåskillnaden mellan nedre och övre delen är här drygt 8 meter. Bedömningen är
fortfarande att terrängförhållandena och markens beskaffenhet är sådana, att det
skulle krävas mycket stora ingrepp i naturen för att göra marken tillgänglig och
byggbar.
Med utgångspunkt från det inlämnade materialet får det anses vara mycket svårt
att uppnå en god anpassning mellan de båda tomternas olika nivåer samt mellan
respektive tomt och en gemensam tillfartsväg med lämplig lutning. Den föreslagna
byggnationen bedöms inte vara lämplig på platsen.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att lämna negativt förhandsbesked.
Martin Kirchberg (SD) yrkar att positivt förhandsbesked lämnas med hänvisning till
att lutningen ej anses särskilt uppseendeväckande.
(forts.)
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§ 61 (forts.)
BYGG.2010.704
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Martin Kirchbergs
(SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till PBL kap 2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade.
Reservation
Till förmån för eget yrkande reserverar sig Martin Kirchberg (SD) mot detta beslut.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG.2010.1307

§ 62
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus (inglasad altan)
och upptagning av ny dörr på fastigheten Grönadal 14:2
Handlingar: Ansökan (2010-03-23), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
I skrivelser den 25 mars 2010 och 21 maj 2010 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 den 4 oktober 2010 uppmanades sökanden återigen att lämna in de
begärda handlingarna. Sista dag för inlämnande var satt till den 5 december 2010.
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. Sökanden 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 avslå ansökan med hänvisning till ofullständiga handlingar.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG.2010.2736

§ 63
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Möcklö 9:1
På sökandens begäran utgår ärendet utgår från dagordningen.
_____
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Sökande
Försvarsmakten
Tekniska förvaltningen
Berörda sakägare
Akten

BYGG.2010.2055

§ 64
Tidsbegränsat bygglov i tre år och bygganmälan för nybyggnad av övernattningsstugor på fastigheten Sandhamn 13:1
Handlingar: Ansökan (2010-05-10), skrivelser (2010-10-01, 2010-10-21) ritningar
(2010-05-10), situationsplaner (2010-05-10, 2010-10-21), yttrande från försvarsmakten (2010-12-09), yttranden från två sakägare (2010-12-16, 2010-12-20),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Beskrivning:
Ansökan om bygglov för tio övernattningsstugor inkom till förvaltningen den 10
maj 2010. Ansökan reviderades och ansökan om tidsbegränsat bygglov inkom den
21 oktober 2010. De tio övernattningsstugorna är av enkel karaktär utan faciliteter
som kräver vatten eller avlopp. Stugorna placeras på den inre piren i Sandhamns
hamn och faciliteter såsom wc och dusch finns tillgänglig i en befintlig byggnad
ca 170 meter från stugorna. Fastigheten omfattas av detaljplan som föreskriver som
ändamål trafik/hamn. Den avsedda verksamheten ryms inte inom det föreskrivna
ändamålet.
Syftet är att pröva verksamheten på den avsedda platsen under 5 år.
Beslutsgrund:
Enligt 8 kap 14§ Plan och bygglagen (PBL) kan tidsbegränsat bygglov beviljas för
åtgärder som uppfyller något eller några men inte alla kraven i 11 eller 12 § om
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.
Bedömning:
Möjligheten att landa fisk i Karlskrona kommun är av riksintresse enligt den kommunövergripande översiktsplanen. Idag är Saltö hamn den hamn som har kapacitet
att ta emot stora mängder fisk. Sandhamn är alternativ hamn för att tillgodose riksintresset om verksamheten i Saltö hamn expanderar eller flyttar. Ett utredningsarbete
pågår inom tekniska förvaltningen för att ta fram strategier för hamnens framtida
användning. Mot bakgrund av det ovan nämnda kan ett tidsbegränsat bygglov anses
motiverat. Verksamheten bedöms inte få betydande omgivningspåverkan.
Sakägare samt försvarsmakten har givits möjlighet att yttra sig över förslaget.
Försvarsmakten har lämnat yttrande utan erinran och två sakägare har skriftligen
yttrat sig i frågan och motsätter sig förslaget.
(forts.)
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§ 64 (forts.)

BYGG.2010.2055

Förslag till tidsbegränsat bygglov i fem år föredrogs vid miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 januari 2011. Vid miljö och byggnadsnämndens sammanträde den 20 januari beslutades att arbetsutskottet skulle
besöka platsen innan beslut fattades. Dialog fördes även med sökanden varvid
denne reviderade sin ansökan att gälla tidsbegränsat bygglov i tre år.
Besök på plats genomfördes den 2 februari. Vid besöket deltog ordf. Sofia
Bothorp (MP), vice ordf. Carl-Göran Svensson (M), ledamöterna Lars Karlsson
( C ), Michael Ryge (S) som ersättare för Eva Öman (S), Morgan Mattsson (S)
samt bygglovarkitekt Malin Sjöstedt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja tidsbegränsat bygglov i tre år räknat från beslutsdatum.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Upplysningar:
- Färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Vid byggsamrådet kommer frågan om hygienutrymmenas utformning,
antal och placering att behandlas närmare.
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Sökande
Försvarsmakten
Akten

BYGG.2010.2056

§ 65
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning av kontor, verkstad, lager
till butik på fastigheten Sandhamn 13:4
Handlingar: Ansökan, planritning (2010-05-10), yttrande från försvarsmakten (201012-10), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser ändrad användning från kontor/verkstad/lager till att även omfatta
handelsverksamhet. Ansökan avser även fasadändring med avseende på fasadmaterial
och kulör.
Fastigheten omfattas av detaljplan som anger ändamål trafikhamn. Inom ändamålet
ryms, förutom renodlade trafikytor för lastning och lossning, byggnader såsom
magasin, verkstäder och lastanordningar och sådan handel och kontorsverksamhet
som hör till sjötrafikens behov.
Enligt den kommunövergripande översiktsplanen är Karlskrona en av de viktigaste
landningshamnarna i Östersjön och det är av riksintresse att hamn för fiskerinäringens
behov finns i Karlskrona kommun. Saltö hamn är idag den hamn som har kapacitet att
ta emot stora mängder fisk och Sandhamn är en av de alternativa fiskehamnarna om
fiskenäringen expanderar eller flyttar från Saltö hamn. Handelsverksamhet på den
aktuella platsen kan komma att begränsa användningen av hamnområdet.
Bedömning:
Handel ryms normalt inte inom hamnändamålet men försäljning av båtar, båttillbehör och redskap bedöms trots detta ligga inom ramen för ändamålet. Verksamheten
bedöms inte få någon betydande omgivningspåverkan. Sakägare, samt försvarsmakten, har givits möjlighet att yttra sig över förslaget. Försvarsmakten har inkommit
med ett yttrande utan erinran. Inga övriga skrivelser har inkommit till förvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ändrad användning och fasadändring på den aktuella
fastigheten.
_____
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Sökande
Berörda grannar
Akten

BYGG.2010.2985

§ 66
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Torstäva 8:7
Handlingar: Ansökan (2010-07-21), karta, yttrande från berörda grannar (2011-0117), 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 en vildvuxen äng och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse
som åtskiljs från strandområdet av Torsnäsvägen.
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus för permanentboende. Den avsedda
tomten innebär en delning av en bostadsfastighet där den nya tomten får en area om
ca 1200 kvm. Föreslagen infart sker från Lokes väg. Den befintliga fastigheten har
tillfart mot Torsnäsvägen och för att möjliggöra en lämplig fastighetsfigur för båda
tomterna föreslås flytt av denna infart till Lokes väg. Kommunalt vatten och avlopp
finns tillgängligt för anslutning. Hela tomtplatsen är låglänt och för att möjliggöra
byggnation krävs att marken höjs.
Bedömning:
Platsen rymmer inte några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen,
Torsnäsvägen skiljer tomten från det direkta strandområdet vilket ger förutsättningar
att ge dispens från strandskyddet. Höjning av de befintliga marknivåerna bedöms inte
innebära några negativa effekter på omgivning eller landskapsbild och tomtens form
och storlek bedöms lämplig för ett enbostadshus. Ett enbostadshus bedöms vara en
lämplig komplettering av områdets befintliga bebyggelse.
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§ 66 (forts.)

BYGG.2010.2985

Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig över förslaget. Ett yttrande har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med följande 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 miljö- och byggnadsnämndens beslut om lägsta grundläggningsnivå följs eller
att grundläggning sker med vattentätkonstruktion
att strandskyddsdispens föreligger innan bygglov beviljas.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Torsnäs vägars samfällighetsförening
Berörda grannar
Akten

BYGG.2010.3588

§ 67
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Torstäva
9:43
Handlingar: Ansökan (2010-09-07), 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.
Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen i ena kanten av ett öppet fält, på gränsen
till ett skogsområde, och gränsar till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
En stengärdsgård (odlingsröse) med en anslutande rad av aspar sträcker sig från
platsen och ut på fältet. Detta bedöms vara ett värdefullt inslag i det öppna landskapet
som bör bevaras.
Tillfart kan anordnas via befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala
VA-nätet.
Förslaget har stöd i fördjupningen av översiktsplanen för Trummenäsområdet, som
här anger en möjlighet att bygga ca 20 nya bostäder. En lämplig planläggning för
detta bedöms inte bli försvårad av förslaget.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Två skrivelser med
synpunkter från grannar har inkommit. Dessutom har en skrivelse inkommit från
Torsnäs Vägars Samfällighetsförening.
(forts.)
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BYGG.2010.3588

En av grannarna påpekar vikten av att stengärdsgården bevaras, samt önskar att ett
släpp för passage ut till skogsområdet ska tillskapas. Dessa synpunkter bör beaktas.
Den andre grannen, liksom Torsnäs Vägars Samfällighetsförening, anser att frågan
måste prövas genom detaljplaneläggning.
Förvaltningens bedömning är att lokaliseringen inte försvårar en lämplig planläggning av resten av området. Detta förutsätter att ett släpp mellan Torstäva 8:6 och
tomt 1 görs, för att möjliggöra dragning av väg.
Tre enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att ett släpp med 6 meter bredd mellan fastigheten Torstäva 8:6 och
tomt 1 ska tillskapas i samband med tomtavstyckningen
att tillstånd från väghållaren att nyttja befintlig väg och utfart 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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§ 68
Övriga frågor
Carl-Göran Svensson (M) framför att bredbandsutbyggnaden bör beaktas i samband
med handläggning av detaljplaner.
Med anledning av samrådsmöte i Torhamn framför Michael Ryge (S) önskemål om
att samrådshandlingar utställes även på Torhamns bibliotek.
Katarina Möller (S) upplyser om att biblioteket i Torhamn endast har begränsad
öppethållande till en dag i veckan varför även annan lämplig plats bör undersökas.
Katarina Möller (S) tycker att det är olyckligt att förvaltningschefen ej är närvarande
vid dagens sammanträde. Då nämndens sammanträden är fastställda för hela året bör
ordföranden överväga att eventuellt ändra sammanträdesdag om situationen
uppkommer igen.
_____
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 10 mars 2011
§ 75
Organisatorisk förändring avseende bostadsanpassningsbidrag
§ 76
Yttrande angående vindkraftsplan, tematiskt tillägg för Borgholms kommun och Mörbylånga
kommun
§ 77
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2010, inom ramansvar
§ 78
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2010, utom ramansvar
§ 79
Uppföljning av internkontrollplan 2010 samt beslut om internkontrollplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2011
§ 80
”En enklare Plan- och bygglag” – förslag till ny taxa
§ 81
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
§ 82
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
§ 83
Meddelanden (Skrivelser och rapporter)
§ 84
Detaljplan för del av Bjärby 7:1 m fl (Hejans Lycka) i Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 85
Begäran om detaljplan för Fäjö 1:110 (Säljö udde) Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 86
Begäran om detaljplan för del av Magistraten 16 och Karlskrona 4:43, Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 87
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 88
Begäran om detaljplan för del av Öljersjö 2:24 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 89
Detaljplan för Tältet 1 m fl, Bastasjö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 90
Yttrande avseende prövning enligt PBL 12:1 av detaljplan för kv Kölen m fl
§ 91
Pågående planer – prioritering av planärenden
§ 92
Förslag till Allergikommitténs verksamhet för 2011
§ 93
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö S:4
§ 94
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö S:4
§ 95
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:281(5)
§ 96
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:281(6)
§ 97
Bygglov för ändrad användning av lokaler till SPA, massage och ansiktsbehandling på
fastigheten Aspö 24:17
§ 98
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av skolbyggnad på fastigheten Fredriksdal 8:11
§ 99
Strandskyddsdispens för ändrad användning av befintliga byggnader samt ramp på
fastigheten Fäjö 1:110. Au-besök
§ 100
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning av lokaler samt uppsättande av utvändig
ramp med räcke på fastigheten Fäjö 1:110 (Säljö). Au-besök
§ 101 Strandskyddsdispens för nybyggnad av småbåtshamn med servicebyggnad på fastigheten
Fäjö 1:110 (Säljö). Au-besök
§ 102
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av småbåtshamn med servicebyggnad på
fastigheten Fäjö 1:110 (Säljö). Au-besök
§ 103
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus samt markarbeten på fastigheten
Gagnekulla 1:17
§ 104
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 7:140
§ 105
Förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus på fastigheten Hasslö 8:24
§ 106
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning samt ombyggnad av hemvärnslokal till
bostadsbyggnad på fastigheten Stengöl 1:52
§ 107
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torhamn 5:51
§ 108 Övriga frågor
______________________
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Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrum Freden
torsdagen den 10 mars 2011, kl. 08.30 – 13.10.
Utbildning i Plan- och bygglagen (PBL) kl.13.10 – 16.00.

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

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M) jäv § 83
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Linda Jakobsson (M)
Paul Cederholm (SD)
Bengt Andersson (M) § 83

Närvarande ersättare

Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Markus Degerskär (S)
Bengt Andersson (M) ej § 83
Eva Röder (FP)
Tony Ramberg ( C )
Johan Eriksson (V)
Ingmarie Söderblom (MP)

Närvarande tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Jan Hammarfors, adm. chef
Robert Johannesson, miljöchef
Helene Persson, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Morgan Mattsson, planarkitekt
Anna Steinwandt, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Claes Lindell, Lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Morgan Mattsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, tisdagen den 15 mars 2011,
kl. 16.30.
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Sekreterare

………………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

………………………………………
Sofia Bothorp

Justeringsledamot

………………………………………
Morgan Mattsson

§§ 75 - 108

Tillkännagivandet av justeringen av har den 16 mars 2011 anslagits på kommunens anslagstavla
intygar:

Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Nämndsekreterare
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Kommunstyrelsen
Äldreförvaltningen
Handikappförvaltningen
Babhandläggare
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2011.651

§ 75
Organisatorisk förändring avseende bostadsanpassningsbidrag
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för handläggning och beslut av bostadsanpassningsärenden. I nämndens budget omspänner bostadsanpassningsbidragen
årligen cirka 8 – 12 miljoner kronor beroende på behov och utfall. Bostadsanpassningskostnaderna ligger utanför nämndens ordinarie verksamhetsbudget.
Handläggningen utförs av en person med 100% sysselsättningsgrad.
Under innevarande år går samhällsbyggnadsförvaltningens BAB-handläggare i
pension vilket aktualiserar frågan om nämndstillhörighet för funktionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens erfarenhet är att det med endast en handläggare
finns en stor sårbarhet som riskerar att drabba bidragssökanden. En utdragen handläggning kan dessutom innebära höjda kostnader för kommunen.
Berörda förvaltningar i Karlskrona har gemensamt gjort bedömningen att det är
lämpligt att organisatoriskt överföra bostadsbidragshanteringen till äldrenämnden i
samband med nyrekrytering. Den kompetens som efterfrågas är till stor del motsvarande den som redan idag finns inom äldreförvaltningen. Fördelarna att samordna
verksamheten till äldrenämnden är att sårbarheten kan minskas då ärendehanteringen
kan spridas på fler. Ekonomiska fördelar borde även kunna uppstå då vissa arbetsuppgifter kan ske tillsammans med andra redan förekommande uppgifter inom
äldreomsorgen. I de fall byggteknisk kompetens erfordras kan samhällsbyggnadsförvaltningen fortfarande ställa upp.
Några nackdelar för sökanden beroende på organisationstillhörighet kan inte definieras. Terapeuter upprättar intyg och åtgärdsförslag avseende anpassningsbehov och
bostadsanpassningshandläggarens uppgift är att bedöma utifrån lagen om bostadsanpassning om åtgärden är bidragsberättigad eller inte oavsett ålder.
Nuvarande handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen slutar i september 2011.
Inför nyrekrytering har dialog förts mellan förvaltningschefer inom samhällsbyggnads-, handikapp- och äldreförvaltningarna och det finns en gemensam uppfattning
om att äldreförvaltningen är en lämplig organisatorisk tillhörighet för bostadsanpassningshandläggningen. Frågan har också behandlats som en information på äldrenämndens arbetsutskott som såg positivt på en organisatorisk förändring. Ärendet
behandlas parallellt i äldrenämnden.
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§ 75 (forts.)

DIA.2011.651

Handikappnämnden har den 9 mars 2011 yttrat sig över överflyttning av BABhandläggning. ”Handikappnämnden anser att en förutsättning för att lägga BABhandläggningen inom Äldreförvaltningen är att yngre personer (-65 år) också i
fortsättningen ska kunna vända sig till en neutral funktion inom kommunen som har
till uppgift att ge erforderlig service vid ansökan om bostadsanpassning. Det är viktigt
att notera att majoriteten av BAB-ärenden för yngre personer aldrig passerar handikappförvaltningen, utan kommer via landstingets habilitering/rehabiliteringsverksamheter. Dessa yngre personer ska inte uppleva att de måste vända sig till
kommunens äldreförvaltning för att få sina behov tillgodosedda.”
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse 4 mars 2011 en ramjustering
mellan miljö- och byggnadsnämnden och äldrenämnden där budgeterat bidragsbelopp
inklusive lönekostnad flyttas till äldrenämnden. Ändring i reglementet för respektive
förvaltning ska också utföras. MBL-förhandling har skett mellan arbetsgivare och
berörd facklig organisation. Facket ser positivt på förslaget. Förvaltningen föreslår att
nämnden beslutar överföra bostadsanpassning till äldrenämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att överföra ansvar för bostadsanpassning till äldrenämnden.
_____
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Borgholms kommun
Mörbylånga kommun
Akten

PLAN.2010.2101

§ 76
Yttrande angående vindkraftsplan, tematiskt tillägg för Borgholms kommun
och Mörbylånga kommun
Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har skickat ut en utställningsremiss
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.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare yttrat sig i ärendet under samrådet (201006-14, § 200). Utställningshandlingarna föranleder inte någon förändrad uppfattning
eftersom alla föreslagna områden fortfarande är landbaserade och bedömningen är
därmed att Karlskrona kommun inte påverkas nämnvärt. Karlskrona kommun har
följaktligen inte något att erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.
_____
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Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Revisorerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2011.735

§ 77
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2010, inom ramansvar
Bokslut för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter inom ramansvar år 2010
har upprättats.
Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter har omfattat den egna politiska
organisationen, fysisk planering, bygglov-/bygganmälansärenden, tillstånds/tillsynsärenden, miljö- och hälsoskyddsverksamhet,
förvaltningsledning/administration inklusive tomtköhantering.
I likhet med tidigare år medgavs nämnden att ta i anspråk 70 000 kronor av sitt egna
kapital för att bedriva samverkansprojekt med högskolan. Budgeten förutsatte
personalkostnadsbesparingar motsvarande 600 000 kronor i enlighet med det så
kallade omställningsprogrammet. Av beloppet hänförde sig 300 000 kronor till ej
genomförbar besparing under år 2009. I anslutning till behandlingen av
delårsbokslutet per augusti beslöt kommunfullmäktige att utöka budgetramen för år
2010 med 600 000 kronor. Därmed avvecklades sparkravet för år 2010. Därutöver
krävdes kostnadsminskningar avseende semesterlöneskuld motsvarande 20 000
kronor samt 7 000 kronor i anslutning till upphandlingar.
I övrigt har mindre omfattande tekniska justeringar vidtagits med avseende på
minskade personalomkostnadspålägg, förväntad intäktsuppräkning och
kostnadsökningar till följd av lönekostnadsutvecklingen m m. Dessa justeringar har
varit resultatneutrala för förvaltningen.
Nämndens resultat för verksamheten exklusive bostadsanpassningsbidrag är +0,3
mkr. Avvikelsen mot budgeten, som förutsatte disposition av eget kapital om 70 tkr,
blir +0,4 mkr. Nämnden har för sina verksamheter, exklusive
bostadsanpassningsbidrag, erhållit kommunbidrag om 10,2 mkr och genererat egna
intäkter och övriga bidrag om 12,0 mkr. Motsvarande kostnader har varit 21,9 mkr.
Detta ger ett resultatöverskott om +0,3 mkr.
Förvaltningen har den 14 februari 2011 lämnat förslag till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna årsbokslut inom ramansvar i enlighet med bilagda handlingar.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att föra det positiva resultatet om 0,3 mkr till miljö- och byggnadsnämndens egna
kapital.
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Kommunfullmäktige
Ekonomienheten
Revisorerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2011.735

§ 78
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2010, utom ramansvar
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2010, utom ramansvar har upprättats.
För hanteringen av bostadsanpassningsbidrag har drygt 9,5 mkr anslagits. Kostnaden
har varit 10,3 mkr vilket ger en liten negativ budgetavvikelse om -0,7 mkr.
Avvikelsen föregående år var -3,7 mkr. Avvikelsen är hänförlig till bidragsgivningen.
Antalet ärenden uppgår till 561 vilket är cirka 2% färre än föregående år. Det innebär
en antalsmässig halvering.
Genomsnittskostnaden per ärende har minskat från 20,5 tkr till 15,9 tkr. Kostnaden
för bidragsgivning inklusive reparationer av utrustning uppgår till nära 9,7 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 ramamsvar i enlighet med
bilagda handlingar.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att det negativa resultatet för bostadsanpassningsbidrag om -0,7 mkr i sin helhet täcks
av kommunkassan.
_____
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Kommunstyrelsen
Revisorerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2011.1020

§ 79
Uppföljning av internkontrollplan 2010 samt beslut om internkontrollplan
för samhällsbyggnadsförvaltningen 2011
Miljö- och byggnadsnämnden ska årligen fatta beslut om internkontrollplan 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.
Uppföljning enligt internkontroll har utförts enligt fastställd plan för 2010.
Enligt revisionsrapport har det framkommit synpunkter på att det saknas kvalitativa mål för verksamheten. Förvaltningen arbetar med förslag till revidering av
verksamhetsmål där kvalitetsfaktorer ingår.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2010, samt
att anta föreslagen internkontrollplan för 2011.
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2011.1248

§ 80
”En enklare Plan- och bygglag” – förslag till ny taxa
En ny plan- och bygglag (PBL) träder i kraft den 2 maj 2011. Det primära syftet
med den nya lagen är att förenkla och förtydliga regelverket inom planering och
byggande för den enskilde. Det är också en tydlig avsikt i lagen att öka myndighetskontrollen i själva byggnationen, för att på det sättet minska de problem inom
området som på senare tid tydligt uppmärksammats i media (byggfusk, oseriös/
otillräcklig kontroll m m). Bemötande och medborgardialog betonas också ytterligare. Detta sker genom att lagen inför nya tidsramar för miljö- och byggnadsnämnden att lämna besked/fatta beslut, ökat informationsflöde till den enskilde,
samt ökad närvaro av miljö- och byggnadsnämnden i pågående byggprojekt. Ett
antal nya besluts- och kontrollpunkter införs också i bygglovsprocessen.
Den nya taxan är utformad för att vara kostnadstäckande för kommunens planoch byggverksamhet, frånsett strategisk/översiktlig planering. Den utgår från en
grundläggande formel där varje ansökan tilldelas en objektsfaktor utifrån sin
storlek och standard. Objektsfaktorn multipliceras sedan med två olika faktorer
som beskriver ansökans komplexitet och behov av arbetsinsats för kommunen.
Formeln multipliceras därefter med ett ”milliprisbasbelopp”, d v s en tusendels
prisbasbelopp, för att inflationssäkra taxan. Till detta läggs sedan en särskild faktor ”N” som definieras utifrån respektive kommuns storlek. SKL har en rekommenderad skala där kommuner under 20 000 invånare bör använda N=0,8 och
kommuner över 50 000 invånare (t ex Karlskrona) bör använda N=1,2. Kommuner
däremellan bör använda N=1,0. Skälen bakom indelningen anges inte, men antas vara
förväntat ärendeflöde, samt större antal komplexa ärenden och större organisationer
och omkostnader i större kommuner.
Förändringarna i kostnad för den enskilde kommer i de flesta fall att öka genom
förslaget till ny taxa, då kommunens arbete och tillsyn i de flesta fall blir påtagligt
större.
I det nya förslaget till taxa hanteras inte planavgifter, d v s den kostnad kommunen tar
ut i samband med bygglov i planområden där kommunen på egen bekostnad upprättat
detaljplaner. Detta bör därför hanteras i ett särskilt tillägg till taxan.
(forts.)
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DIA.2011.1248

Yrkande
Carl-Göran Svensson (M), yrkar att en tilläggsatt-sats tillföres beslutet; att miljöoch byggnadsnämnden för egen del beslutar att förvaltningen i samband med budget
2012 redogör för utfallet av den nya taxan.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om nämnden bifaller förvaltningens förslag
att anta Sveriges Kommuners och Landstings förslag till plan- och bygglovtaxa 2011,
med faktor N=1,2 och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på den av Carl-Göran Svenssons (M) yrkade
tilläggsattsatsen och finner att nämnden beslutar bifalla densamma.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden hemställa att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Sveriges Kommuners och Landstings förslag till plan- och bygglovtaxa 2011,
med faktor N=1,2.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare för egen del
att förvaltningen i samband med budget 2012 redogör för utfallet av den nya taxan.
_____
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 81
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämnden arbetsutskottet
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att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____

Sign

13(48)

Sammanträdesprotokoll

§ 82
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
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§ 83

Meddelanden (Skrivelser och rapporter)
1.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-12-29; Förprövning enligt
djurskyddsförordningen, Brunåkramåla 1:7

2.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-01-17; Ansökan om strandskyddsdispens m m för nybyggnad av två bodar på fastigheten Ungskär 1:15 i
Karlskrona kommun

3.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-01-18; Beslut om föreskrifter enligt
7 kap. 17 § miljöbalken

4.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-01-20; Anmälan om vattenverksamhet
enligt 11 kap 9 a § miljöbalken samt samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken –
utläggning av vattenledning från Gullberna till Sturkö

5.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-01-24; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Skallatorp 37:7 i Karlskrona kommun

6.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-01-24; Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för borttagning av del av stenmur på fastigheterna Säby 4:14,
Gängletorp 2:7 och 14:10 i Karlskrona kommun Blekinge län

7.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-01-26; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut bygglov för nybyggnad av särskilt boende (gruppboende) på fastigheten Karlskrona 6:27 i Karlskrona kommun.

8.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-01-31; Förprövning enligt djurskyddsförordningen, Besiktning. Husgöl 1:111 i Sillhövda socken.

9.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-02-02; Ansökan om strandskyddsdispens m m för rivning av bod samt uppförande av ny bod på fastigheten
Stenshamn 1:13 i Karlskrona kommun.

10.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-02-03; Upphävande och ändring av
villkor i gällande tillståndsbeslut avseende Koholmens avloppsreningsverk i
Karlskrona kommun

11.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-02-04; Förprövning enligt djurskyddsförordningen. Attanäs 1:2 i Torhamns socken.
(forts.)
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12.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-02-04; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om strandskyddsdispens för nybyggnad av
ett fritidshus på fastigheten Strömsberg 1:38 i Karlskrona kommun

13.

Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut om föreläggande enligt miljöbalken avseende enskild avloppsanläggning på fastigheten Torstäva 10:7 i Karlskrona kommun

14.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-02-07; Ansökan om skyddsjakt efter
älg (”Fabbe”) i Rödeby, Karlskrona kommun

15.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-02-08; Förprövning enligt djurskyddsförordningen. Kristianopel 2:9 i Kristianopels socken

16.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-02-08; Beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Utklippan i Karlskrona kommun

17.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-02-10; Anmälan om vattenverksamhet
enligt 11 kap 9 a § miljöbalken – anläggande av ny akterförtöjning till bryggor
vid Stumholmen, Karlskrona kommun

18.

Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2011-02-14; Överklagan av miljö- och byggnadsnämndens beslut den 5 augusti 2010. BAB Långasjö 1:21

19.

Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2011-02-16; Överklagan av Länsstyrelsens i
Blekinge län beslut den 26 maj 2010. Stora Vörta 1:58.

20.

Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2011-02-07; Överklagan av Länsstyrelsens i Blekinge länsstyrelsen beslut 2010-11-08, ärende nr 526-2283-10. Saken:
Strandskyddsdispens för sjöbod på fastigheten Bastasjö 1:18.

21.

Regeringskansliet, Miljödepartementet, miljöministern, skrivelse till Carl-Göran
Svensson, miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-19; Miljösanktionsavgifter.

_____
På grund av jäv deltar ej Anna Ottosson (M) i detta beslut.
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Sökande
Akten

PLAN.2011.958

§ 84
Detaljplan för del av Bjärby 7:1 m fl (Hejans Lycka) i Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Ägarna till Bjärby 7:1 har inkommit med en ansökan om detaljplan för del av
fastigheten. Syftet är att ge möjlighet till ett nytt bostadsområde som till största
delen ligger inom Bjärby 7:1. Området utgörs idag av skog och åker. I en visionsillustration, som bifogats ansökan, ingår även anslutande skogsmark som delvis
ägs av kommunen. Området ligger väster om Nättraby tätort, mellan befintliga
bostadsområden kring Vargungevägen respektive Parkvägen.
Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun anger att Hejans Lycka utvecklas med
cirka 100 bostäder och förskola. Området är inte detaljplanelagt.
Planärendet bedöms kunna drivas med normalt förfarande utan program då förslaget är förenligt med översiktsplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan
för del av Bjärby 7:1 m fl (Hejans Lycka).
_____
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Sökande
Akten

PLAN.2011.105

§ 85
Begäran om detaljplan för Fäjö 1:110 (Säljö udde) Karlskrona kommun,
Blekinge län
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om att upprätta en
detaljplan för fastigheten Fäjö 1:110. Området är beläget på den sydvästra delen
av ön Säljö i Karlskrona skärgård.
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra utvecklandet av ett fritidsområde
med gästhamn som kan erbjuda service och servering till båtburna turister och allmänhet. Man vill även skapa konferens- och kursverksamhet med övernattningsmöjligheter. Planansökan innehåller även förslag på viss fritidshusbebyggelse.
Frågan om fritidshusbebyggelse får studeras närmare i planprocessen.
Fastigheten omfattar cirka 4,2 hektar mark med mycket skiftande terräng och växtlighet. Fastigheten har tidigare ägts av försvarsmakten och använts av flygvapnet.
Det finns två befintliga byggnader och en helikopterplatta, ett antal luftvärnsfundament och ett större bergrum. De befintliga byggnaderna ligger i en sänka i en
skyddad glänta inramad av skog. Säljö har inte någon fast landförbindelse och de
befintliga avloppslösningarna på ön är enskilda. Avsikten är att kommunalt vatten
och avlopp ska dras över sundet från Knösö under 2011.
Området omfattas ej av detaljplan. Planområdet är inte utpekat i Översiktsplanen
2030 men ett av målen är att erbjuda mer service till båtturister i skärgården och
Säljö har ett geografiskt strategiskt bra läge för båtburna. En stor del av fastigheten
omfattas av strandskydd. Planärendet bedrivs med normalt planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för Fäjö 1:110, Säljö udde.
_____
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PLAN.2009.3707

§ 86
Begäran om detaljplan för del av Magistraten 16 och Karlskrona 4:43,
Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan från kommunledningsförvaltningen om att ändra detaljplanen för del av kvarteret Magistraten
och fastigheten Karlskrona 4:43. Ändringen avser en tillbyggnad på fastigheten
Magistraten 16 som har haft tillfälligt bygglov under flera år. Tillbyggnaden har
numera en permanent karaktär och därmed är det nödvändigt att se över gällande
plan.
Området är beläget på den norra sidan av Stortorget på Trossö i anslutning till
Klaipedaplatsen. Området omfattas av tre planer, Stadsplan nr 114 från 1950 och
Stadsplan nr 90 från 1948 berör gatumarken och anger användningen allmän plats/
gata. Stadsplan nr 113 omfattar kvarteret Magistraten och anger användningen
bostad/handel för den berörda fastigheten. Syftet är att omvandla allmänplatsmark
till kvartersmark.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för del av Magistraten 16 och Karlskrona 4:43.
_____
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PLAN.2010.1925

§ 87
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2010 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
del av Skavkulla 1:2 m fl.
Syftet med förslaget är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse. Ansökan
har inkommit från Skavkulla Fastighetsutveckling AB och förslaget innefattar cirka
16 nya tomter i anslutning till befintlig bebyggelse. Förslaget är förenligt med
översiktsplanen som utpekar rubricerat område som utvecklingsområde för bostäder.
Området är beläget i sydöstra Nättraby och består idag av naturmark med varierande
vegetation med inslag av både lövträd och barrträd. Delar av planområdet är svåråtkomligt med tät vegetation medan andra delar har en mer öppen terräng.
Området ägs av privata fastighetsägare.
I förslaget kommer 3 av de 16 nya tomterna att beröras av strandskyddet. Efter en
prövning vid arbetet med ny detaljplan föreslås upphävning av strandskyddet för
den del som påverkar den nya detaljplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för del av Skavkulla 1:2 m fl, bli föremål för samråd,
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
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PLAN.2011.558

§ 88
Begäran om detaljplan för del av Öljersjö 2:24 m fl, Öljersjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
En ansökan om ny detaljplan för rubricerat område har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med förslaget är att pröva möjligheten för ny
bostadsbebyggelse. Ansökan har inkommit från Bysnickaren Förvaltnings AB
och förslaget innefattar cirka 23 nya tomter i anslutning till befintlig bebyggelse.
Området är beläget strax söder om E22, och nås från Sturkövägen strax söder om
cirkulationsplatsen mot Sturkö. Marken är privatägd och består idag av åkermark
samt blandskog. I södra området finns även mycket berg i dagen.
2010 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en planutredning på
rubricerat område. Denna utredning ligger till grund för ett fortsatt arbete. I utredningen delas området upp i 3 etapper. Den sista etappen kräver mer granskning
för att göra en riktig planeringsbedömning. Denna prövning kommer att göras i ett
fortsatt arbete.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan
för Öljersjö 2:24 m fl.
_____
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PLAN.2010.1140

§ 89
Detaljplan för Tältet 1 m fl, Bastasjö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 och Tältet 1 (i fortsättningen benämnd
Detaljplan för del av Tältet 1 m fl) har varit föremål för samråd. Under samrådstiden, 14 januari – 11 februari 2011, 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 14 januari 2011. Ett samråds- och informationsmöte har hållits i
Bastasjö förskola tisdagen den 25 januari. Ärendet drivs med normalt planförfarande.
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. Bastasjövägen sydöst om skolområdet ingår
delvis i förslaget till detaljplanen.
En översiktlig naturinventering har genomförts som visar att området består av äldre
lövskog med naturvärden. Avsikten är att spara många av träden inom skoltomten.
Inom den nordöstra delen ges ingen byggrätt med avsikten att skogen norr om
skoltomten på ett naturligt sätt ska fortsätta in på skoltomten.
Planområdet ligger vid Bastasjövägen i anslutning till Bastasjö förskola, öster om
det nya bostadsområdet i Bastasjö. Bastasjö ligger i Karlskronas norra del, mellan
Hässlegården och Bastasjön. Avstånd till Karlskrona centrum är cirka 10 km.
Planområdets areal är cirka 1,5 hektar.
Fastigheten Spandelstorp 5:4 och Tältet 1 ägs av Karlskrona kommun.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att en tilläggsattsats tillföres beslutet.
”att eftersom den befintliga planens genomförandetid ännu gäller bör en generös
syn på sakägarkretsen gälla i ärendet.”
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner
att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.
(forts.)
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PLAN.2010.1140

Vidare ställer ordföranden proposition på om Carl-Göran Svenssons (M) tilläggsattsats skall tillföras beslutet och finner att nämnden beslutar bifalla tilläggsattsatsen.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att detaljplan för Tältet 1 m fl, Bastasjö, Karlskrona kommun, daterad februari 2011,
ställs ut för allmän granskning
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
att eftersom den befintliga planens genomförandetid ännu gäller bör en generös syn
på sakägarkretsen gälla i ärendet.
_____
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DIA.2001.5616

§ 90
Yttrande avseende prövning enligt PBL 12:1 av detaljplan för kv Kölen m fl
Länsstyrelsen i Blekinge län har meddelat att man avser pröva kommunens beslut
att anta rubricerad detaljplan enligt 12 kap 1 § Plan- och bygglagen med motiveringen att planens utformning är olämplig, med hänsyn till de boendes och övrigas
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Kommunen har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet.
Länsstyrelsens yttrande berör primärt två frågor:
1. Länsstyrelsen önskar en omformulering av planbestämmelsen avseende avhjälpande av förorening i mark.
2. Länsstyrelsen gör en sammantagen bedömning att de planerade sjövillorna
blir olämpliga, såsom planen är utformad, med hänsyn till de boendes och
övrigas hälsa. Detta på grund av de föroreningar som finns lagrade i hamnbassängens bottensediment.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 11 februari 2011 lämnat förslag till
yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att meddela länsstyrelsen att kommunen medger att byggrätterna för sjövillorna
undantas från fastställelse om detta medför att detaljplanen kan tillåtas vinna laga
kraft.
_____
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Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 91
Pågående planer – prioritering av planärenden
Handlingar: Förteckning över pågående planer.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att prioriteringen för planen Torstäva 14:1 ändras
från 3 till 2.
Eva Öhman (S) bifaller Carl-Göran Svenssons (M) yrkande.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på Carl-Göran Svensson (M) med flera yrkande och
finner att nämnden beslutar bifalla yrkandet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att prioriteringen för planen Torstäva 14:1 ändras från 3 till 2,
att i övrigt ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Sammanträdesprotokoll

Allergikommittén
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2011.981

§ 92
Förslag till Allergikommitténs verksamhet för 2011
Förslag till Allergikommitténs verksamhet under innevarande år omfattar olika
satsningar i form av föreläsningar, utställning och en prioritering av projekt med
inriktning på specialkosthantering och tobaksområdet. Allergikommittén har vid
möte den 11 februari 2011 beslutat om förslag till verksamhetsplan för 2011.
Verksamhetsplaneringen baseras på en beräknad budget uppgående till 50 000
kronor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna Allergikommitténs förslag till verksamhetsplan.
_____
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Sammanträdesprotokoll

Sökande
Berörda grannar
Akten

BYGG.2010.4259

§ 93
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö S:4
Handlingar: Ansökan (2010-10-25), situationsplan, ritningar, 2 st yttranden från
grannar (2010-11-17 och 2010-11-19), yttranden från sökande (2010-12-03),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller dels strandskyddsdispens, dels bygglov.
Ny strandskyddslagstiftning trädde ikraft den 1 juli 2009. Ett av huvudsyftena med
den nya strandskyddslagen är att göra det svårare att få dispens i de exploaterade
delarna längs havskusten och i skärgårdsområdena. Aspö tillhör denna kategori.
Fastigheten är i sin helhet belägen inom område där strandskydd gäller enligt 7 kap
miljöbalken (MB). 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 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. 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. Den föreslagna byggnaden skulle enligt förvaltningens bedömning
påtagligt försämra allmänhetens tillträde till strandområdet.
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 dessa särskilda skäl föreligger, och några andra särskilda skäl får enligt
den nu gällande lagstiftningen inte åberopas vid strandskyddsdispenser i det aktuella
fallet.
Då byggnaden enligt förvaltningens bedömning påtagligt skulle försämra
allmänhetens tillträde till strandområdet och då inget särskilt skäl föreligger, saknas
de grundläggande förutsättningarna i strandskyddslagstiftningen för att bevilja
dispens.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2011 företagit syn på platsen.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan om strandskyddsdispens.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att strandskyddsdispens medges då positivt
förhandsbesked tidigare lämnats i ärendet.
Anna Ottosson (M) yrkar bifall till Carl-Göran Svensson (M) yrkande.
(forts.)
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Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran Svenssons
(M) m fl yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Carl-Göran Svensson (M) och Anna Ottosson (M) bifogar en skriftlig reservation till
protokollet. Protokollsbilaga1.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att avslå ansökan om strandskyddsdispens, då byggnaden påtagligt skulle försämra
allmänhetens tillträde till strandområdet och då inget särskilt skäl enligt 7 kap 18 c §
MB föreligger.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Berörda grannar
Akten

BYGG.2010.4259

§ 94
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Aspö S:4
Handlingar: Ansökan (2010-10-25), situationsplan, ritningar, 2 st yttranden från
grannar (2010-11-17 och 2010-11-19), yttranden från sökande (2010-12-03),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller dels strandskyddsdispens, dels bygglov.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 september 2010, § 303, att lämna
positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på platsen.
Förhandsbeskedet gällde en byggnad i 1 1/2 plan med en byggnadsyta på ca 100
kvm och med kortsidan vänd mot grannen. Den inlämnade bygglovansökan gäller
en 1 ½-plansbyggnad på cirka 140 kvm med långsidan mot grannfastigheten.
Byggnaden har en säregen utformning med taknocken tvärs mot längdriktningen,
vilket medför att långfasaden utgörs av ett oproportionerligt och dominerande
gavelparti, vänt mot grannen. Husets karaktär är helt främmande i förhållande till
sin omgivning. Det ger i sig själv ett märkligt och oharmoniskt intryck och passar
illa in i den befintliga miljön.
Utformningen och placeringen på tomten gör dessutom att den får anses utgöra en
betydande olägenhet för grannen i form av insyn och skymd utblick, vilket i stor
utsträckning hade kunnat undvikas med en annan utformning och placering.
Förslaget 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 och som ger en god helhetsverkan, samt mot vad som sägs i 3 kap 2 § om
att byggnader ska placeras och utformas så att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Från två av grannfastigheterna har skrivelser med synpunkter inkommit.
Sökanden har getts möjlighet att bemöta grannarnas synpunkter samt att yttra sig
över förslaget till beslut, och har inkommit med två skrivelser. Det som sägs i
skrivelserna ändrar inte förvaltningens bedömning.
Arbetsutskottet har den 3 mars 2011 företagit syn på platsen.
(forts.)
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Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är avslag.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att bygglov beviljas då det tidigare har lämnats
positivt förhandsbesked.
Anna Ottosson (M) yrkar bifall till Carl-Göran Svenssons (M) yrkande.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran Svenssons
(M) m fl yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Carl-Göran Svensson (M) och Anna Ottosson (M) bifogar en skriftlig reservation till
protokollet. Protokollsbilaga1.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att avslå ansökan om bygglov med hänvisning till att förslaget strider mot vad som
sägs i plan- och bygglagen 3 kap 1 och 2 §§.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG.2010.3768

§ 95
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:281(5)
Handlingar: Ansökan (2010-09-17), 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 har karaktären av vildvuxen ängsmark med en del berg i dagen, och ligger i
anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala
VA-nätet.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelse har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.
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Sökande
Akten

BYGG.2010.3767

§ 96
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:281(6)
Handlingar: Ansökan (2010-09-17), 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 gles blandskog med öppningar av hagmarkskaraktär och visst berg i
dagen. Den ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala
VA-nätet.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.
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Sökande
Berörda grannar
Miljöavdelningen
Akten

BYGG.2010.4404

§ 97
Bygglov för ändrad användning av lokaler till SPA, massage och ansiktsbehandling på fastigheten Aspö 24:17
Handlingar: Ansökan (2010-11-05), situationsplan, ritningar (2010-11-17) skrivelser
från berörda sakägare (2010-12-09, 2010-12-13 och 2010-12-14) samt sökandens
synpunkter (2011-01-05), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser ändrad användning från bostadskomplement (bastu) till verksamhet
för SPA, massage och ansiktsbehandling.
Fastigheten är belägen inom samlad bebyggelse. Bygglov för åtgärder som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser skall enligt 8 kap 12 § i plan- och
bygglagen (PBL) beviljas om de uppfyller kraven i 2 kap, inte skall föregås av
detaljplan på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 § samt uppfyller kraven i 3 kap 2
och 10-18 §§.
I PBL 2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade. 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 2 § skall byggnader placeras och utformas så att deras avsedda
användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara
eller betydande olägenheter för omgivningen.
Handlingarna har skickats ut till berörda sakägare jml plan- och bygglagen (PBL) 8
kap 22 §.
Yttranden har inkommit från 3 fastighetsägare. Samtliga fastighetsägare påtalar
problem med överbelastning av ledningar för vatten och avlopp redan idag. De är
rädda för att en nyetablering av SPA ytterligare kommer att öka de redan belastade
ledningarna. En fastighetsägare anser att tillgängligheten på en servitutsväg är ansträngd.
Sökanden har yttrat sig över framförda synpunkter. Verksamheten som ska bedrivas
är ett MINI-SPA som tar max 4-8 personer per dag under perioden april-september.
Massage och ansiktsbehandling sker året runt. Verksamheten består av massage,
ansiktsbehandling, bastubad samt poolbad i befintliga och ändamålsriktiga utrymmen.
Parkering av fordon sker på egen mark intill servitutet och är på inget sätt störande
för tillgängligheten på servitutet. Någon ambition att öka verksamheten finns inte.
Någon personalförstärkning (anställd) är inte aktuellt i dagsläget.
(forts.)
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Verksamheten kommer inte att belasta avloppsstammen mera än marginellt.
Sökande bemöter också kritiken om servitutsavtal.
Enligt samtal med VA-verket är det inga problem med avlopp eller dricksvattenförsörjning. Problemet är att ytvattnet inte omhändertas på rätt sätt och att det därför
ofta kan bli översvämningar. VA-verket menar att det är fastighetsägarnas skyldighet
att omhänderta ytvattnet så att dessa problem inte uppstår.
Om det finns några problem vad gäller servitutsavtalen får man lösa det civilrättsligt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att platsen är ianspråktagen för
bebyggelse och ligger i anslutning till befintlig väg. Verksamheten som ska bedrivas
är av mindre art och anses inte innebära någon betydande olägenhet för omgivningen.
Förslaget bedöms uppfylla kraven i 8 kap 12 §.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ändrad användning från bostadskomplement (bastu) till
verksamhet för SPA, massage och ansiktsbehandling med stöd av 8 kap i planoch bygglagen.
_____
Upplysningar
Sökanden upplyses om att lämna in en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningens
miljöavdelning angående verksamheten. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten
eller som används av många människor är anmälningspliktiga enligt Förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38, punkt 2. Anmälan skall
vara inlämnad senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas.
Tillsyn kommer också att ske avseende lokaler där allmänheten erbjuds yrkesmässig
hygienisk behandling, vilket kan innebära t ex krav på lokalens utformning. Kontakta
därför med fördel redan i planeringsstadiet miljöavdelningens handläggare
miljöinspektör Evy Sareklint tfn 30 33 51 eller Jennie Saleskog tfn 30 33 96.
Beviljat bygglov 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 samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas och då
det avslutas.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG.2011.676

§ 98
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av skolbyggnad på fastigheten Fredriksdal
8:11
Handlingar: Ansökan (2011-01-26), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller en tillfällig skolbyggnad i form av ett sektionsbygge av enkel karaktär. Den blir belägen på mark som ligger utanför detaljplan, men gränsar direkt
till det planlagda området för Nättrabyskolan. Byggnaden bedöms få en lämplig
placering i nära anslutning till befintlig skolgård.
Den föreslagna åtgärden strider mot kraven på utformning och en god helhetsverkan
enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 1 §. Enligt PBL 8 kap 14 § har miljö- och
byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja tidsbegränsat bygglov.
En förutsättning för detta är att det inte föreligger något långsiktigt, permanent behov
av åtgärden på den aktuella platsen, samt att åtgärden är enkel att undanröja. I annat
fall skall prövning ske genom detaljplaneläggning.
Förutsättningarna för att bevilja tidsbegränsat bygglov bedöms vara uppfyllda.
Berörd granne har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inget yttrande har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja tidsbegränsat bygglov med varaktighet i tre år från beslutsdatum.
_____
Upplysningar:
- Utsättning ska ske av person med dokumenterad mätningskompetens.
Mätningskompetensen skall redovisas senast vid byggsamrådet och godkännas
lokalt av samhällsbyggnadsförvaltningen.
- 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.
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Sökande
Akten

BYGG.2011.943

§ 99
Strandskyddsdispens för ändrad användning av befintliga byggnader samt
ramp på fastigheten Fäjö 1:110
Handlingar: Ansökan (2011-02-16), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Innan beslut fattas ska miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på
platsen.
_____
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Sökande
Akten

BYGG.2011.733

§ 100
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning av lokaler samt uppsättande
av utvändig ramp med räcke på fastigheten Fäjö 1:110 (Säljö)
Handlingar: Ansökan (2011-02-01), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Innan beslut fattas ska miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på
platsen.
_____
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Sökande
Akten

BYGG.2011.965

§ 101
Strandskyddsdispens för nybyggnad av småbåtshamn med servicebyggnad på
fastigheten Fäjö 1:110 (Säljö)
Handlingar: Ansökan (2011-02-18), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Innan beslut fattas ska miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på
platsen.
_____
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Sökande
Akten

BYGG.2011.869

§ 102
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av småbåtshamn med servicebyggnad på fastigheten Fäjö 1:110 (Säljö)
Handlingar: Ansökan (2011-02-11), situationsplan, ritning, yttrande från grannar,
(2011-03-08), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Innan beslut fattas ska miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på
platsen.
_____
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Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2011.802

§ 103
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus samt markarbeten på
fastigheten Gagnekulla 1:17
Handlingar: Ansökan, beskrivning, tomtavgränsning samt situationsplan för avloppsanläggning.
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus samt markarbeten enligt bilagorna 1 och 3. Platsen omfattas av strandskydd enligt miljöbalken
(MB) 7 kap.
Inom strandskyddat område får nya byggnader eller anordningar inte utföras eller
markarbeten genomföras som kan hindra eller försvåra allmänheten att fritt vistas
på platsen eller som väsentligt förändrar livsvillkoren djur eller växtarter.
Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan beviljas om det föreligger minst ett
av 6 särskilda skäl som finns uppräknade i MB 7 kap 18§.
Fastigheten är en jordbruksfastighet med en grävd damm och större delen av ianspråktagen mark omfattas av strandskydd. På platsen finns huvudbyggnad och flera
äldre komplementbyggnader. Det nya bostadshuset placeras i anslutning till gårdsbebyggelsen på mark som idag används som vedupplag och inte är tillgänglig för
allmänheten.
Marken är redan ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för
strandskyddets syften. Grävningsarbeten för anläggande av enskilt avlopp samt
övriga markarbeten bedöms inte väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller
växtarter.
Som tomt får endast den mark som anges på bifogad karta tas i anspråk.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18c § st 1 lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna
samt meddelar att:
-

Dispensbeslutet inte vinner laga kraft förrän länsstyrelsen tagit beslut om
huruvida prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en
överprövningstid om 3 veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut
kommit Länsstyrelsen till handa.

_____
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Sökande
Akten

BYGG.2010.2694

§ 104
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 7:140
Handlingar: Ansökan, översiktskarta, tomtkarta (2010-06-23), yttrande från sökande
(2011-02-21), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL 2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt
annan samhällsservice. Enligt PBL 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt som är
lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap. Enligt
MB 3 kap 6 § skall mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet, så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada natur- eller kulturmiljön. Vidare sägs att områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot sådana åtgärder.
Platsen ligger inom riksintresse för friluftslivet samt riksintresse för totalförsvaret.
Tomten ligger på en höjd i landskapet som karaktäriseras av öppna vyer med grupper
av enar. Tomtplatsen utgör en del av ett större sammanhängande och till synes orört
naturområde. Området och platsen är allemansrättsligt tillgängligt och bedöms ha
höga rekreations- och skönhetsvärden. Ett etablerat promenadstråk löper i direkt
anslutning till platsen. De avsedda byggnaderna saknar helt stöd i landskapet och
har inte någon som helst anknytning till befintlig bebyggelse. Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en naturlig komplettering av befintlig bebyggelse
och ett bostadshus på den föreslagna platsen skulle innebära privatisering och försämring av platsens rekreationsvärde.
(forts.)
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§ 104 (forts.)

BYGG.2010.2694

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen får den föreslagna lokaliseringen anses vara
olämplig.
Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutet. Yttrandet påverkar ej
förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked till förslaget med hänvisning att det strider mot
PBL 2 och 3 kap samt MB 3 kap 6 §.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sign
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Sökande
Akten

BYGG.2010.4048

§ 105
Förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus på fastigheten Hasslö 8:24
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2010-10-08), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan avser avstyckning av tomtplats om cirka 5 000 kvm för bostadsändamål
med tillfart från befintlig väg mot öster.
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.
Platsen utgör en lucka i befintlig bostadsbebyggelse och ansluter till befintlig väg
mot öster och mot väster. Vegetationen på platsen är bitvis snårig men öppnar sig i
en glänta i västra delen och en upptrampad stig tyder på att området nyttjas som
passage för promenerande. Marken är allemansrättsligt tillgänglig. Anslutning kan
ske till kommunalt vatten och avlopp.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att en privatisering av den aktuella marken
innebär att en för allmänheten viktig passage skärs av. Norr om fastigheten finns dock
en samfällighet för väg där ett stråk för passage är möjlig även vid en privatisering av
den avsedda platsen. Avstyckning för bostadsändamål bedöms som lämplig och ett
enbostadshus till den avsedda platsen bedöms vara en lämplig komplettering av befintlig bebyggelse.
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 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
ombesörjes 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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Sign

Sign
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Sökande
Akten

BYGG.2010.4891

§ 106
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning samt ombyggnad av
hemvärnslokal till bostadsbyggnad på fastigheten Stengöl 1:52
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar (2010-12-09), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från föreningslokal till bostad samt
för fasadändring.
Fastigheten ligger utanför detaljplan och utanför samlad bebyggelse och omfattas
inte av områdesbestämmelser.
Bygglov för åtgärderna skall enligt 8 kap 12 § i Plan- och bygglagen beviljas om de:
uppfyller kraven i 2 kap, inte skall föregås av detaljplan på grund av bestämmelserna
i 5kap 1§, samt uppfyller kraven i 3 kap 1,2 och 10-18§§.
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 och utformas på ett sätt
som är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre färg och form som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaden som sådana och som ger en god helhetsverkan.
Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden tas tillvara och tomter skall anordnas på ett sätt som är lämpligt
med avseende på bland annat tillgänglighet, trafiksäkerhet och platsens naturliga
förutsättningar.
Bedömning:
Platsen är ianspråktagen för bebyggelse och ligger i anslutning till befintlig väg.
Den nya användningen bedöms vara lämplig med avseende på såväl byggnadens
som platsens beskaffenhet. Användningen bedöms inte innebära olägenhet för omgivningen och miljöavdelningen har bedömt att enskild avloppsanläggning går att
anordna på fastigheten.
(forts.)
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Förslaget bedöms uppfylla kraven 8 kap 12§.
Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig över förslaget. Inga yttranden har
inkommit till förvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för de avsedda åtgärderna med stöd av 8 kap i plan- och bygglagen samt upplyser om:
att godkänt förslag till anordnande av avloppsanläggning ska föreligga före byggstart.
att bygganmälan skall göras senast 3 veckor före byggstart.
att beslutet upphör att gälla om byggnadsåtgärderna inte påbörjats inom 2 år och
avslutats inom 5 år från beslutsdatum.
_____
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Sökande
Försvarsmakten
Berörd granne
Akten

BYGG.2010.3720

§ 107
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torhamn 5:51
Handlingar: Ansökan (2010-09-15), yttrande från granne (2010-11-29), yttrande från
Försvarsmakten (2011-01-24), skrivelse från sökande (2011-02-17), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i anslutning till tidigare brukningscentra där ett antal ekonomibyggnader fortfarande finns kvar. Det befintliga bostadshuset förstördes enligt uppgift genom en brand någon gång under tidigt 60-tal och
platsen har inte varit bebodd sedan dess. Platsen ligger utanför samlad bebyggelse, i
anslutning till befintlig väg. Kommunalt VA- nät finns ca 350 meter från den aktuella
platsen.
Fastigheten ligger inom bullerpåverkat område från Torhamns militära skjutfält.
Skjutfältet är av riksintresse för totalförsvaret.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av
riksintressen. Enligt 3 kap 9§ MB skall mark och vattenområden som har betydelse
för totalförsvaret så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.
Berörda grannar, samt försvarsmakten har givits möjlighet att yttra sig över förslaget.
Försvarsmakten har framfört att skjutfältet som är av riksintresse enligt 3 kap 9 § MB
har en omgivningspåverkan i form av buller och krav på hinderfrihet. De beräknade
ljudnivåerna för den aktuella platsen överskrider riktvärden för nyetablering av
bostäder varför förslaget till ny bostadsbebyggelse kan innebära påtaglig skada på
riksintresset. Försvarsmakten motsätter sig att positivt förhandsbesked lämnas. Inga
övriga sakägare har skriftligen motsatt sig förslaget.
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Bedömning:
Förslaget bedöms uppfylla kraven som ställs i Plan- och bygglagens 2 och 3 kap.
Förslaget bedöms strida mot 3 kap i Miljöbalken (MB) då byggnationen kan innebära påtaglig skada på riksintresset.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning att förslaget strider mot 3 kap 9§ i
MB.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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§ 108
Övriga frågor
Ordföranden informerar om att val av representanter till Folkhälsorådet kommer på
nästa sammanträde.
Katarina Möller ställde fråga om balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag. Förvaltningschefen besvarade frågan med att endast en motion
återstår att besvara.
Katarina kom även med förslag om bygginformation. Lämpligt vore att i samband
med bygglov föreslå byggherren att skylta upp i anslutning till byggnation.
Allmänheten kan då få en föraning om hur det kommer att gestalta sig. Kommunen
borde börja med sina egna fastigheter. Förvaltningschefen besvarar att det är upp till
varje byggherre att sätta upp skyltar.
Katarina efterlyste protokoll från samverkansgruppen. Borde finnas i meddelandepärmen som cirkulerar på sammanträdena.
I samarbete med kommittén Ny PBL – på rätt sätt, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Länsstyrelsen i Blekinge län arrangeras halvdags orienteringskurser
för politiker och chefer som behöver en översiktlig information om förändringarna i
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Föreslogs att sekreteraren anmäler arbetsutskottet till kurs den 1 april 2011. Övriga nämndsledamöter får utbildningen inom
förvaltningen.
_____
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 april 2011
§ 116
§ 117
§ 118

Val av representanter till Folkhälsorådet
Val av vice ordförande i Allergikommittén
Förslag till komplettering av miljö- och byggnadsnämndens beslut om delegering med anledning av ny
Plan- och bygglag fr o m 2011-05-02
§ 119 Förslag till nya mål för god ekonomisk hushållning, miljö- och byggnadsnämnden
§ 120 Budgetuppföljning februari 2011
§ 121 Revidering av bilaga 1 – 3 till Miljöbalkstaxan
§ 122 Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt
tobakslagen (1993:581)
§ 123 Svar på motion ang fler återvinningsstationer på Trossö
§ 124 Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
§ 125 Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
§ 126 Meddelanden (Skrivelser och rapporter)
§ 127 Avgränsning av sammanhållen bebyggelse enligt bestämmelserna i den nya plan- och bygglagen
§ 128 Ändring av detaljplan för del av Skavkulla 1:2, 1:3 och 1:7 m fl (N18/65) Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 129 Fastighetsreglering berörande fastigheterna Wachtmeister 54 och 55
§ 130 Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten Aspö 4:40 (2) och 4:41 (2)
§ 131 Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:196
§ 132 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:47. Utgår!
§ 133 Strandskyddsdispens för ändrad användning av befintliga byggnader samt ramp på fastigheten Fäjö
1:110 (Säljö)
§ 134 Bygglov och bygganmälan för ändrad användning av lokaler samt uppsättande av utvändig ramp med
räcke på fastigheten Fäjö 1:110 (Säljö)
§ 135 Strandskyddsdispens för nybyggnad av småbåtshamn med servicebyggnad på fastigheten Fäjö 1:110
(Säljö)
§ 136 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av småbåtshamn med servicebyggnad på fastigheten Fäjö
1:110 (Säljö)
§ 137 Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 9:128
§ 138 Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad, VA-installation samt installation av eldstad och rökkanal på
fastigheten Hasslö 10:61
§ 139 Rivningslov för rivning av bensinstationsbyggnader samt tidsbegränsat bygglov och bygg-anmälan för
uppsättande av teknikbod till drivmedelsutrustning på fastigheten Karlskrona 4
§ 140 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av gårdsbyggnad innehållande garage/förråd/ träningslokal
på fastigheten Långasjö 4:13
§ 141 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lilla Lönnemåla 1:5
§ 142 Förlängning av beviljat förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Mjövik 2:87
§ 143 Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Sanda 1:121
§ 144 Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad och rökkanal på
fastigheten Skavkulla 2:1
§ 145 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus, nybyggnad av en komplement-byggnad
samt rivningslov för två komplementbyggnader på fastigheten Torhamn 9:52
§ 146 Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Tving 3:25
§ 147 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tving 5:43
§ 148 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Verstorp 3:19
§ 149 Rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Öljersjö 17:1
§ 150 Begäran om planuppdrag för översyn samt eventuellt upphävande av fastighetsplaner. Extraärende !
§ 151 Övriga frågor
________________
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrum Freden
Torsdagen den 14 april 2011, kl. 08.30 – 12.15.
Lunch kl. 12.15 – 13.15
Utbildning (strandskydd, livsmedel, hälsoskydd) kl 13.15 – 15.00.

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

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M) jäv § 126
Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C) kl. 13.15 – 15.00 (utbildningen)

Tjänstgörande ersättare

Susanne Johansson (S)
Tony Ramberg ( C ) §§ 116-151
Linda Jakobsson (M) § 126

Närvarande ersättare

Per Löfvander (S)
Markus Degerskär (S)
Linda Jakobsson (M) ej § 126
Bengt Andersson (M)
Eva Röder (FP)
Johan Eriksson (V)
Ingmarie Söderblom (MP)

Närvarande tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Ola Swärdh, plan- och bygglovchef
Robert Johannesson, miljöchef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Morgan Mattsson, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Malin Sjöstedt, bygglovarkitekt
Claes Lindell, Lantmäterimyndigheten
Marie-Louise Bescher, tillträdande nämndsekreterare
Birgitta Larsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Lotta Holgersson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, tisdagen den 19 april 2011,
kl. 16.00.
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Sekreterare

………………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

………………………………………
Sofia Bothorp

Justeringsledamot

………………………………………
Lotta Holgersson

§§ 116 - 151

Tillkännagivandet av justeringen har den 20 april 2011 anslagits på kommunens anslagstavla intygar:

Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Nämndsekreterare

De valda
Sign

Sign

Sign
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§ 116
Val av representanter till Folkhälsorådet
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse representanter till Folkhälsorådet.
1:e vice ordförande Carl-Göran Svensson (M) föreslår Lars Karlsson ( C ) som
ordinarie ledamot.
2:e vice ordförande Eva Öhman (S) föreslår Per Löfvander (S) som ersättare.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att till ordinarie representant i Folkhälsorådet utse Lars Karlsson ( C )
att till ersättare i Folkhälsorådet utse Per Löfvander (S).
_____

Vald ledamot
Sign
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Idrotts- och Fritidsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

5(51)

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Allergikommittén
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 117
Val av vice ordförande i Allergikommittén
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse vice ordförande i Allergikommittén efter
Michael Ryge (S) som avsagt sig uppdraget.
Eva Öhman (S) föreslår Per Löfvander (S) till vice ordförande i Allergikommittén.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att till vice ordförande i Allergikommittén utse Per Löfvander (S).
_____

Revisorerna
Sign

DIA.2011.1714
Sign

Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 118
Förslag till komplettering av miljö- och byggnadsnämndens beslut om
delegering med anledning av ny Plan- och bygglag fr o m 2011-05-02.
Fr o m den 2 maj 2011 inträder nyheter i Plan- och bygglagen som kräver förändring
i miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning.
Med stöd av 6 kap, 33 och 34 §§ kommunallagen, samt 12 kap 6 § plan- och
bygglagen (PBL) beslutar miljö- och byggnadsnämnden att bilagt redovisade
ärenden/ärendegrupper uppdra beslutanderätten till där angivna delegater.
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid
nästkommande nämndsammanträde.
Delegaterna utpekas med angivande av tjänst/befattning. Plan- och bygglovchef samt
förvaltningschef har beslutanderätt i samtliga delegationsärenden. Utöver nämnda
hänvisas till delegationsärenden fastställd 12 juni 2008, § 207 och senast reviderad 12
november 2009, § 278. Ärenden inkomna innan den 2 maj hanteras enligt den tidigare
delegationsordningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna förslag till komplettering av delegationsordning.
_____

Kommunfullmäktige
Sign

DIA.2011.1715
Sign

Sign
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Revisorerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 119
Förslag till nya mål för god ekonomisk hushållning, miljö- och byggnadsnämnden
Nuvarande mål för miljö- och byggnadsnämnden fokuserar på handläggningstider
och inte på kvalitet och effekter av insatser. Såväl Miljöbalken som nya Plan- och
bygglagen anger handläggningstider inom lagstiftningen och kommunens mål bör
istället inriktas mot kvalitetsmått.
Kommunfullmäktige har under 2010 antagit en översiktsplan för Karlskrona 2030
som anger visioner och mål för kommunens mark- och vattenanvändning. Planens
huvuddrag är att hushålla med mark och vatten, bygga vidare på befintlig
infrastruktur och utnyttja redan gjorda investeringar. Översiktsplanen innehåller
strategier för ekonomisk, social och ekologisk utveckling.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 25 mars 2011 lämnat förslag till nya mål:
Mål: Planberedskap ska finnas för att möta utveckling och efterfrågan av bostäder,
arbetsplatser och servicefunktioner. Nya bostäder är exempel på en indikator
för en kommun i utveckling. Planeringen ska motsvara minst hälften så många
bostäder som invånarantalet ökar.
Mått: Antal planerade bostäder i relation till prognostiserad befolkningsutveckling.
Antal antagna detaljplaner förenliga med fastställd översiktsplan.
Mål: God hälsa och miljö ska säkerställas genom rätt nivå på tillsynsverksamhet.
Mått: Antal tillsynsbesök ska stå i relation till antal fasta tillsynsobjekt. Kvalitet på
verksamhetsutövares egenkontroll ska öka så att behov av årlig tillsyn minskar.
Mål: Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet ska präglas av god service och en
stark medborgardialog.
Mått: Tillgänglighet, information och bemötande mäts genom årlig Nöjd Kund Index,
med målsättning att ständigt förbättras.
Uppföljning av mål och mått sker i samband med delårsbokslut eller bokslut enligt
internkontrollplan.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) och övriga i femklövern yrkar att ett tillägg tillföres till
målen:
Mål: Handläggningstider
Mått: Målet är att följande handläggningstider skall gälla för bygglovsärenden,
(genomsnitt för ett normalt ärende med kompletta handlingar som är förenligt
med detaljplanen:
(Forts)
§ 119 (forts.)
DIA.2011.1715
Sign
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Ärenden som beslutas enligt delegation skall handläggas senast inom 10
arbetsdagar
Ärenden som behandlas av miljö- och byggnadsnämnden skall vara
färdigberedda inom 40 arbetsdagar
Förhandsbesked skall vara färdigberedda för beslut senast 50 arbetsdagar från
det att ärendet lämnats in till samhällsbyggnadsförvaltningen
Tillsyns- eller anmälningsärende enligt miljöbalken eller livsmedelslagen skall
behandlas inom 30 arbetsdagar

Eva Öhman (S) och övriga i socialdemokratiska gruppen yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för utredning av arbetsmiljökonsekvenserna beträffande
tilläggsyrkandet.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställes. Följande omröstningsproposition fastställes: Den
som anser att ärendet skall avgöras idag röstar ja. Den som anser att ärendet skall
återremitteras till förvaltningen röstar nej. Röstar ja gör: Carl-Göran Svensson (M),
Anna Ottosson (M), Arnstein Njåstad (M), Stefan Lundin (FP), Tony Ramberg ( C )
och ordförande Sofia Bothorp (MP). Nej röstar: Eva Öhman (S), Michael Ryge (S);
Katarina Möller (S), Susanne Johansson (S), Lotta Holgersson (S) och Gert
Bengtsson (S).
Utfallet blir 6 ja-röster mot 6 nej-röster. Då ordförandens röst utgör utslagsröst finner
nämnden att ärendet skall avgöras idag.
Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall eller avslag till femklöverns tillläggsyrkande och finner att nämnden beslutar bifalla tilläggsyrkandet.
Reservation
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot tilläggsyrkandet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
1. att godkänna förslag till mål för god ekonomisk hushållning enligt ovan,
2. att godkänna tilläggsyrkandet enligt ovan, samt
3. att föreslå kommunstyrelsen hemställa till kommunfullmäktige att anta målen med
tilläggsyrkande.
_____
Kommunledningsförvaltningen
DIA.2011.1288
Sign

Sign
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Ekonomiavdelningen
Revisorerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 120
Budgetuppföljning februari 2011
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna
delårsbokslut med prognos för årets utfall per februari månads utgång.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens
verksamheter (totalt) inte beräknas utvisa någon avvikelse jämfört med budget år
2011.
Rapporterna har överlämnats till kommunledningsförvaltningen den 9 mars 2011.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per 2011-02-28 med helårsprognos enligt bilagda
handlingar.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sign

Sign

DIA.2011.1560
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§ 121
Revidering av bilaga 1 – 3 till Miljöbalkstaxan
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över miljöbalkstaxan i syfte att
öka kostnadstäckningen via avgifter. Den senaste revideringen av miljöbalkstaxan
fastställdes av kommunfullmäktige den 25 mars 2010 och utgjorde andra steget av tre
i förändring av taxan. Det föreliggande tredje steget i förslag till höjning innebär att
SKL´s genomsnittliga rekommenderade taxa uppnås.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvakta med beslut i ärendet till maj-sammanträdet.
_____

Kommunfullmäktige
Sign

DIA.2011.1561
Sign

Sign
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Revisorerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 122
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt tobakslagen (1993:581)
Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppdrag att genomföra tillsyn m m för verksamheter med försäljning av receptfria läkemedel och tobak. Verksamheten ska så långt
möjligt vara kostnadsfinansierad.
Tillsyn på receptfria läkemedel och tobak kan med fördel utövas samordnat. Därför
har taxan för dessa verksamheter samordnats.
Förslaget till taxa medför att kostnadstäckning kan uppnås samtidigt som tillsynen
kan bedrivas kostnadseffektivt både för samhällsbyggnadsförvaltningen och för
verksamhetsutövaren.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för receptfria läkemedel och tobak enligt förslaget.
_____

Kommunfullmäktige (Ks.2007.313.455)
Sign

Sign

DIA.2010.118
Sign

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

12(51)

Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 123
Svar på motion ang. fler återvinningsstationer på Trossö
Trossö socialdemokratiska förening har inkommit med en motion där de föreslår
att det placeras ut återvinningsstationer i området runt Drottninggatans södra del,
samt på Väster Udd. De föreslår även att tillgången på återvinningsstationer på
övriga Trossö ses över.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och
Affärsverken tittat på alternativa lägen för återvinningsstationer och även på dess
utformning. Anläggningarna skall vara tillgängliga, passa in i stadsmiljön och
placeras på ett sätt så att de inte stör omgivande bebyggelse. Anläggningarna är
bygglovpliktiga och lämpligheten prövas där igenom.
Med den utformning som återvinningsstationerna har haft hittills har det varit
naturligt att placera dem på rivningstomter med tidsbegränsade bygglov. Rivningstomterna bebyggs efterhand och följaktligen trycks återvinningsstationerna
undan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 20 mars 2011 lämnat förslag till beslut.
Ambitionen måste vara att anläggningarna ska kunna placeras permanent där det
finns människor utan att de upplevs störande. Karlskrona kommun har en hög ambitionsnivå när det gäller utformning och gestaltning på Trossö, vilket även bör
gälla återvinningsgårdar. Ett förslag till skärmar som avgränsar containers har tagits
fram som kan passa i vissa miljöer och ytterligare en variant med behållare under
mark har utretts som tål att placeras även i mera känsliga miljöer. Totalt 14 lägen
har föreslagits som täcker in Trossö varav fem är huvudalternativ. Finansiering av
de åtgärder som får anläggningarna att smälta in är dock ej klar. Förpackningsinsamlingen ansvarar för anläggningarna med vilka Affärsverken har avtal.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunledningsförvaltningen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
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§ 124
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämnden arbetsutskottet
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att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 125
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
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Meddelanden (Skrivelser och rapporter)
1.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2009-05-11; Tillstånd för transport av
farligt avfall samt annat avfall. (Affärsverken Karlskrona AB)

2.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-03-04; Tillstånd för transport av
farligt avfall. (Stora Vörta Gård AB)

3.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-10-04; Sanering av hussvamp i slupoch barkasskjultet, byggnadsminne nr 26, fastigheten Stumholmen 2:8, Karlskrona kommun

4.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-11-29; Förändring av Grevagården,
byggnadsminne nr 5, på fastigheten Wachtmeister 54, Karlskrona kommun

5.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2010-12-27; Angående beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/verkstad på fastigheten Holmsjö
1:158 i Karlskrona kommun, Blekinge län

6.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-02-17; Ändring av detaljplan för
del av Stärkelsen 2 m fl i Karlskrona kommun

7.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-02-22; Strandskyddsdispens för förläggning av fjärrvärmekulvert på fastigheten Emmeryd 8:13 i Karlskrona
kommun.

8.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-02-22; Fråga om upphävande av
strandskydd för område som avses ingå i detaljplan för fastigheten Sjövik 1:1
och del av Hälleviksäng 1:14, Kristianopel, Karlskrona kommun, Blekinge län

9.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-02-23; Beslut med anledning av överklagande avseende detaljplan för fastigheterna Sjövik 1:1 och Hälleviksäng
1:14, Karlskrona kommun

10.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-02-24; Tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (Affärsverken
Karlskrona AB)

11.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-04; Dispens från biotopskyddsbestämmelser för rivning av stenmur på fastigheterna Padderyd Nabb 1:18 –
1:11 i Karlskrona kommun

12.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-07; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av
bostadshus på fastigheten Grönadal 1:33 i Karlskrona kommun
(forts.)
§ 126 (forts.)
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13.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-08; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på fastigheten Torstäva 10:2 i Karlskrona kommun

14.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-14; Ändring av detaljplan för
kvarteret Motellet i Karlskrona (Motellet 2), Karlskrona kommun i Blekinge
län

15.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-15; Detaljplan för Västra Nättraby
6:94 m fl, Nättraby i Karlskrona kommun

16.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-16; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om tillbyggnad av uterum på fastigheten
Rådjuret 5 i Karlskrona kommun

17.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-16; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för plank på fastigheten Hasslö
8:169 i Karlskrona kommun

18.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-16; Återkallelse av auktorisation
av bilskrotare m m (Stevan Radu, Nävragöl)

19.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-16; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus
på fastigheten Aspö 24:1 i Karlskrona kommun

20.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-22; Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus samt markarbeten på fastigheten Gagnekulla 1:17
i Karlskrona kommun

21.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-23; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av fyra
enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:60 i Karlskrona kommun

22.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-25; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö S:4 (3) i Karlskrona kommun

23.

Blekinge Tingsrätt, Fastighetsdomstolen, slutligt beslut 2011-02-17; Överklagande av Lantmäteriets beslut den 11 januari 2010, ärendenr K09363.
Saken: Anläggningsåtgärd berörande Karlskrona, Öljersjö 4:20 m fl

(forts.)

§ 126 (forts.)
Sign

Blad

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

17(51)

Sammanträdesprotokoll

24.

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut 2011-03-02; Överklagan av Länsstyrelsen
Blekinge län beslut 2010-08-16, dnr 403-1530-10.Saken: Tillämpning av planoch bygglagen; nu fråga om överlämnande av målet till annan domstol (von
Löwen 1)

25.

Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2011-03-10; Överklagan av Länsstyrelsen i
Blekinge läns beslut 2010-05-06. Saken: Bygglov enligt plan- och bygglagen
(PBL)(Gängletorp 14:27 tomt 14)

26.

Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2011-03-22; Överklagan av Länsstyrelsen i
Blekinge läns beslut den 9 juni 2010. Saken: Bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) (Aspö S:26)

27.

Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2011-03-21; Överklagan av Länsstyrelsens beslut 2010-06-23, dnr 551-3708-05. Saken: Fastställande av
slutliga villkor. (Utsläpp av avloppsvatten från Koholmens avloppsreningsverk)

28. Kammarrätten i Jönköping, Avdelning 1, Protokoll 2011-03-07; Överklagan
av Förvaltningsrätten i Växjös dom den 30 november 2010 i mål nr 567-10.
Saken: Bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10); fastigheten Uttern 5;
fråga om prövningstillstånd
29.

Högsta förvaltningsdomstolen, protokoll 2011-03-21; Överklagan av Kammarrätten i Jönköpings beslut den 11 januari 2011 i mål nr 3415-10. Saken:
Bygglov; fråga om prövningstillstånd. (Mastkorgen 32)

30.

Åklagarmyndigheten, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål, underrättelse 2011-02-18; Brott mot områdesskydd. Förundersökning nedlagd.
(Aspö 6:113 och 6:13)

31.

Riksdagens ombudsmän, JO, beslut 2011-03-29; Kritik mot miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun, som inte iakttagit grundlagens skyndsamhetskrav vid handläggningen av ett ärende om utlämnande av handlingar

32.

Skrivelse från Andreas Karlsson 2011-02-26; Ang. detaljplaneändring för
Bastasjö skola.

_____
På grund av jäv deltar ej Carl-Göran Svensson (M) i beredning och beslut i detta
ärende.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sign

Sign

DIA.2011.1849
Sign
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§ 127
Avgränsning av sammanhållen bebyggelse enligt bestämmelserna i den nya
plan- och bygglagen
En ny plan- och bygglag (PBL) träder i kraft den 2 maj 2011. Begreppet samlad
bebyggelse i nuvarande PBL ersätts av sammanhållen bebyggelse. Utanför sammanhållen bebyggelse ger PBL vissa generella lättnader i bygglovplikten.
För att underlätta information och rådgivning föreslås miljö- och byggnadsnämnden tillhandahålla en karta som visar nämndens bedömning av sammanhållen bebyggelse. Kartan bör uppdateras i takt med bebyggelseutvecklingen. I likhet med
byggnadsnämndens beslut 1987 avseende samlad bebyggelse är bedömningen av
sammanhållen bebyggelse strängare inom områden med motstående intressen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 28 mars 2011 lämnat förslag till beslut.
Yrkande
Femklövern genom Carl-Göran Svensson (M) yrkar att beslutstexten ändras till:
att ersätta definitionen samlad bebyggelse med sammanhållen bebyggelse enligt
rådande tolkning 1987.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Femklöverns och
finner att nämnden beslutar enligt Femklöverns yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att ersätta definitionen samlad bebyggelse med sammanhållen bebyggelse enligt
rådande tolkning 1987.
_____

Sökande
Sign

PLAN.2011.993
Sign

Sign
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Akten

§ 128
Ändring av detaljplan för del av Skavkulla 1:2, 1:3 och 1:7 m fl (N18/65),
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Till förvaltningen har inkommit en begäran om ändring av del av detaljplan för
rubricerat område. Syftet med ändring av del av detaljplan (N18/65) är att utöka
byggrätten för den sammanlagda byggnadsarean till 20%.
Ett stort intresse för att använda sin fritidsbostad för permanentboende finns och
planen från 1965 är framtagen för fritidshusbebyggelse och den tidens bostadsstandard. Enligt gällande detaljplan från 1965 får inte huvudbyggnaden uppta
större area än 100 kvm samt uthus och andra gårdsbyggnader inte större än
sammanlagd area än 40 kvm.
Större delen av planområdet idag har redan övergått till permanent boende men
man vill kunna utöka sin byggrätt för att uppnå dagens bostadsstandard.
Ansökan av ändring av detaljplan för rubricerat område har inkommit från områdets gemensamma vägförening.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av
detaljplan för del av Skavkulla 1:2, 1:3 och 1:7 m fl (N18/65), samt
att ärendet handläggs som enkelt planförfarande.
_____

Lantmäterimyndigheten
Sign

Sign

DIA.2011.1472
Sign
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Akten

§ 129
Fastighetsreglering berörande fastigheterna Wachtmeister 54 och 55
Handlingar: Ansökan (2011-02-28), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
En ansökan om fastighetsreglering, innebärande att ca 135 kvm av fastigheten
Wachtmeister 54 överföres till Wachtmeister 55, har tidigare inkommit till
lantmäterimyndigheten.
Åtgärden stred mot gällande tomtindelning varför fastighetsreglering inte kunde
göras. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 10 februari
2011, att anta förslaget till upphävande av den gällande tomtindelningen.
Lantmäteriet begär nu samråd med miljö- och byggnadsnämnden om fastighetsregleringen.
Vid antagandet av den detaljplan från 1987 som gäller för kvarteret Wachtmeister
undantogs de båda aktuella markbitarna. För dessa gäller den tidigare detaljplanen
från 1973, vilket innebär att Wachtmeister 55 är planlagd för bostadsändamål medan
den mindre delen av Wachtmeister 54 är planlagd för samlings- och föreningslokaler.
Den föreslagna fastighetsregleringen strider således mot gällande detaljplan.
Detaljplanen får emellertid i denna del helt anses sakna aktualitet, och den smala
remsan av Wachtmeister 54 som är planlagd för samlings- och föreningslokaler
upplevs i verkligheten som en naturlig del av den nuvarande bostadsfastigheten
Wachtmeister 55. Den föreslagna regleringen bedöms därför kunna ses som en
mindre avvikelse från planen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka den föreslagna fastighetsregleringen.
_____

Sökande
Sign

BYGG.2010.1787
Sign

Sign
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Berörda grannar
Akten

§ 130
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten Aspö 4:40
(2) och 4:41 (2)
Handlingar: Ansökan (2010-04-22), kartor, yttranden från 3 st grannar (2011-03-08,
2011-03-11, 2011-03-14), yttrande från sökande (2011-03-21), 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 nybyggnation av fem enbostadshus belägna längs en mindre grusväg
med låg standard. De föreslagna byggnadsplatserna ligger i direkt anslutning till
befintlig bebyggelse. Marken utgörs huvudsakligen av relativt tät träd- och buskvegetation. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Den föreslagna byggnationen kan inte anses vara en enkel komplettering av befintlig
bebyggelse vad gäller förutsättningarna för att anordna biltillfart på lämpligt sätt med
godtagbar vägstandard, då den befintliga vägen är av alltför dålig kvalitet. Särskilt
genomförandefrågorna som formellt säkrar till exempel nödvändig vägstandard är
normalt svåra att lösa inom ramen för ett förhandsbesked.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har 9 november 2010 företagit syn på
platsen och gjort bedömningen att vägfrågan måste vara ordnad innan något positivt
förhandsbesked kan lämnas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 november 2010 att återremittera
ärendet till förvaltningen för att ge sökanden möjlighet att presentera godtagbar
åtgärd för att säkerställa vägstandard.
(forts.)

§ 130 (forts.)
Sign

Sign
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Sign
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Vid sammanträde mellan sökanden, kommunledningsförvaltningens mark- och exploateringsavdelning samt samhällsbyggnadsförvaltningen har enighet nåtts kring en
lösning. Säkerställande av vägstandard ska ske i form av ett exploateringsavtal mellan
fastighetsägaren och kommunledningsförvaltningen, vilket ska preciseras genom ett
villkor i beslutet om förhandsbesked.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Tre skrivelser med
synpunkter har inkommit. Synpunkter lämnas på vägens kvalitet och antalet och
storleken på husen, samt vatten och avlopp och hanteringen av dagvatten. Vidare
framförs synpunkter på avståndet till den angränsande hästpaddocken.
Sökanden har inkommit med en skrivelse där synpunkterna bemöts. Förvaltningens
bedömning är att godtagbara svar ges på grannarnas frågeställningar. Vad gäller
respektavstånd till hästpaddocken hänvisas till Länsstyrelsens dokument ”Djurhållning och bostäder” som anger 25 m mellan tomtgräns och rasthage vid en
tomtstorlek på ca 1500 kvm. De föreslagna tomterna har en större yta och gränsar
direkt till paddocken. Om en yta på 1500 kvm som anlagd trädgårdstomt gränsas
av blir dock det kvarvarande avståndet till paddocken drygt 25 m.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att de föreslagna tomterna blir en
lämplig komplettering till den befintliga bebyggelsen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av fem enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att bygglov inte kan beviljas förrän Mossevägen är utbyggd till erforderlig standard för avsett antal fastigheter, vilket ska preciseras i ett exploateringsavtal mellan
fastighetsägaren och kommunledningsförvaltningen
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 Trafikverket att utnyttja utfarten mot väg 707 ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet
annars upphör att gälla.
Sökande
Sign

BYGG.2011.824
Sign

Sign
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Akten

§ 131
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Aspö 4:196
Handlingar: Ansökan (2011-02-08), ritningar, situationsplan och skrivelse från
granne (2011-02-23), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.
Befintligt bostadshus uppgår till 93 kvm. Ansökan avser en tillbyggnad av
enbostadshuset i två plan med 111 kvm, vilket ger en total yta av 204 kvm.
Berörda grannar är hörda och har ej haft något att erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
Upplysningar:
-

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

Sökande
Sign

BYGG.2010.4098
Sign

Sign
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Akten

§ 132
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:47
Handlingar: Ansökan, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ärendet utgår från dagordningen på sökandens begäran.
_____

Sökande
Sign

BYGG.2011.943
Sign

Sign
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Länsstyrelsen
Akten

§ 133
Strandskyddsdispens för ändrad användning av befintliga byggnader samt
ramp på fastigheten Fäjö 1:110
Handlingar: Ansökan (2011-02-16), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller ändrad användning av försvarsmaktens tidigare anläggning på Säljö.
De befintliga byggnaderna har tidigare huvudsakligen använts för konferenser och
utbildningar för militärt ändamål, samt övernattning och matservering i samband
med detta. Anläggningen ligger i en liten sänka, på en nivå högt ovanför stranden.
En ramp kombinerad med trappa leder från stranden uppför klipphällen till den nivå
där byggnaderna är belägna. Ytan närmast omkring byggnaderna utgörs av en skött
gräsmatta, som ganska snart övergår i naturmark.
Ärendet gäller ändrad användning från militärt ändamål till en delvis likartad verksamhet som istället riktar sig till allmänheten. Övernattning och matservering ska
kunna kombineras med konferenser och kurser av olika slag för mindre grupper.
Den nuvarande hemfridszonen kring byggnaderna upplevs i huvudsak vara samma
som den anlagda gräsytan. Den föreslagna användningen, som riktar sig till allmänheten, kan inte anses öka hemfridszonen, och den allemansrättsliga tillgängligheten
bedöms inte minska.
För att förbättra tillgängligheten ska en ny ramp byggas i anslutning till befintlig
trappa.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
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.
De föreslagna åtgärderna bedöms inte försämra allmänhetens tillträde till området.
Markområdena som dispensen avser har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör
att de saknar betydelse för strandskyddets syften. Detta är enligt 7 kap 18 c § MB
ett särskilt skäl för att lämna dispens från strandskyddet.
Arbetsutskottet har den 11 april företagit syn på platsen.
(forts.)
§ 133 (forts.)
Sign

Sign

Sign
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Endast den yta får tas i anspråk för rampen som denna upptar på marken, och endast
den yta får tas i anspråk för uthyrnings- och konferensändamål som markerats med
rött på den till ärendet hörande situationsplanen.
_____
Upplysning:
- Dispensbeslutet vinner inte laga kraft förrän länsstyrelsen tagit beslut om huruvida
prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en överprövningstid
om 3 veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut kommit in till
länsstyrelsen.

Sökande
Sign
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Sign

Sign
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Akten

§ 134
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning av lokaler samt uppsättande
av utvändig ramp med räcke på fastigheten Fäjö 1:110 (Säljö)
Handlingar: Ansökan (2011-02-01), situationsplan, ritningar, 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.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Frågan om
strandskyddsdispens behandlas i ett särskilt ärende.
Ansökan gäller ändrad användning av försvarsmaktens tidigare anläggning på Säljö.
De befintliga byggnaderna har tidigare huvudsakligen använts för konferenser och
utbildningar för militärt ändamål, samt övernattning och matservering i samband med
detta. Anläggningen ligger i en liten sänka, på en nivå högt ovanför stranden. En
ramp kombinerad med trappa leder från stranden uppför klipphällen till den nivå där
byggnaderna är belägna. Ytan närmast omkring byggnaderna utgörs av en skött
gräsmatta, som ganska snart övergår i naturmark.
Ärendet gäller ändrad användning från militärt ändamål till en delvis likartad verksamhet som istället riktar sig till allmänheten. Övernattning och matservering ska
kunna kombineras med konferenser och kurser av olika slag för mindre grupper.
Den nuvarande hemfridszonen kring byggnaderna upplevs i huvudsak vara samma
som den anlagda gräsytan. Den föreslagna användningen, som riktar sig till allmänheten, kan inte anses öka hemfridszonen, och den allemansrättsliga tillgängligheten
bedöms inte minska.
(forts.)
§ 134 (forts.)
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För att förbättra tillgängligheten ska en ny ramp byggas i anslutning till befintlig
trappa.
Landskapsbilden och naturvärdena på platsen kan inte anses påverkas av förslaget,
som inte heller bedöms innebära någon betydande olägenhet för omgivningen.
Byggnaderna kommer att kopplas till kommunalt VA under våren 2011.
De föreslagna åtgärderna bedöms vara lämpliga på platsen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Arbetsutskottet har den 11 april 2011 företagit syn på platsen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov.
_____
Upplysningar:
- Anslutning ska göras till kommunalt VA
- 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
Sign
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Länsstyrelsen
Akten

§ 135
Strandskyddsdispens för nybyggnad av småbåtshamn med servicebyggnad på
fastigheten Fäjö 1:110 (Säljö)
Handlingar: Ansökan (2011-02-18), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller försvarsmaktens tidigare anläggning på Säljö.
I ett annat ärende behandlas ändrad användning av de befintliga byggnaderna från
övernattning/konferens för militärt ändamål till en delvis likartad verksamhet som
istället riktar sig till allmänheten.
Denna anläggning ska primärt nås med båt från fjärden. Idag utgörs angöringsplatsen
av en gammal betongkaj.
För att erbjuda anläggningens gäster goda möjligheter att anlända med småbåt samt
främja sjötrafik till platsen behöver kapacitet och standard på angöring höjas. Detta
utgör även en förutsättning för att tänkt verksamhet skall fungera.
Kommunalt VA kommer att dras till fastigheten våren 2011 och småbåtshamnen
kommer att erbjuda bunkring av dricksvatten liksom tömning av avloppstankar från
båtar till det kommunala avloppet. Sugtömningsstation för detta ändamål installeras
vid den inre bryggan där även kärl för källsortering erbjuds. För mer heltäckande
”gästhamnsservice” byggs i nära anslutning till bryggan en servicebyggnad med
toaletter och duschar samt möjlighet att sommartid erbjuda lättare förtäring. Viss
informationsservice för turister kan också komma att erbjudas.
Förutom servicebyggnad med tillhörande inre ”servicebrygga” anläggs vågbrytande,
skyddande betongflytbryggor med ca 15 båtplatser mot fjärden i gamla betongbryggans förlängning.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 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.
De föreslagna åtgärderna får anses underlätta allmänhetens möjligheter att nå Säljö
sjövägen, och de föreslagna åtgärderna bedöms inte försämra allmänhetens tillträde
till området.
(forts.)
§ 135 (forts.)
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Området som dispensen avser behövs för en anläggning som för sin funktion måste
ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området. Detta är enligt 7
kap 18 c § 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.
Endast den yta får tas i anspråk för småbåtshamnen som denna upptar i vattnet, och
endast den yta får tas i anspråk för servicebyggnaden som denna upptar på marken.
_____
Upplysning:
- Dispensbeslutet vinner inte laga kraft förrän länsstyrelsen tagit beslut om huruvida
prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en överprövningstid
om 3 veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut kommit in till
länsstyrelsen.
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Berörda grannar
Akten

§ 136
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av småbåtshamn med servicebyggnad på fastigheten Fäjö 1:110 (Säljö)
Handlingar: Ansökan (2011-02-11), situationsplan, ritning, 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.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Strandskyddsfrågan behandlas i ett särskilt ärende.
Ansökan gäller försvarsmaktens tidigare anläggning på Säljö.
I ett annat ärende behandlas ändrad användning av de befintliga byggnaderna från
övernattning/konferens för militärt ändamål till en delvis likartad verksamhet som
istället riktar sig till allmänheten.
Denna anläggning ska primärt nås med båt från fjärden. Idag utgörs angöringsplatsen
av en gammal betongkaj.
För att erbjuda anläggningens gäster goda möjligheter att anlända med småbåt samt
främja sjötrafik till platsen behöver kapacitet och standard på angöring höjas. Detta
utgör även en förutsättning för att tänkt verksamhet skall fungera.
Kommunalt VA kommer att dras till fastigheten våren 2011 och småbåtshamnen
kommer att erbjuda bunkring av dricksvatten liksom tömning av avloppstankar från
båtar till det kommunala avloppet. Sugtömningsstation för detta ändamål installeras
vid den inre bryggan där även kärl för källsortering erbjuds. För mer heltäckande
”gästhamnsservice” byggs i nära anslutning till bryggan en servicebyggnad med
toaletter och duschar samt möjlighet att sommartid erbjuda lättare förtäring. Viss
informationsservice för turister kan också komma att erbjudas.
Förutom servicebyggnad med tillhörande inre ”servicebrygga” anläggs vågbrytande,
skyddande betongflytbryggor med ca 15 båtplatser mot fjärden i gamla betongbryggans förlängning.
(forts.)
§ 136 (forts.)
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De föreslagna åtgärderna får anses underlätta allmänhetens möjligheter att nå Säljö
sjövägen, och den allemansrättsliga tillgängligheten till strandområdet ökar snarare
än minskar. Landskapsbild och naturvärden bedöms inte påverkas negativt av åtgärderna, vilka inte heller kan anses medföra betydande olägenheter för omgivningen.
Den föreslagna användningen av platsen bedöms vara lämplig från allmän synpunkt.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Yttrandet påverkar ej
förvaltningens bedömning.
Arbetsutskottet har den 11 april 2011 företagit syn på platsen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov.
_____
Upplysningar:
- 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.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Akten

§ 137
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö
9:128
Handlingar: Ansökan (2011-02-04), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.
Befintligt fritidshus uppgår till 43,2 m, nockhöjd 5,5 meter.
Ansökan avser om- och tillbyggnad av fritidshus, övre plan tillbyggnad med 24,4
kvm, balkong 7,4 kvm, byte av samtliga fönster, installation av braskamin. Hela
byggnaden ska tilläggsisoleras och förses med ny träpanel. Nockhöjden efter tillbyggnad uppgår till 7,0 meter.
Fastigheten skall anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagens (PBL)
8 kap 22 §. Inga yttranden har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
_____
Upplysningar:
-

Beviljat bygglov 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 samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas
och då det avslutats.
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Akten

§ 138
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad, VA-installation samt installation
av eldstad och rökkanal på fastigheten Hasslö 10:61
Handlingar: Ansökan 2011-02-16, situationsplan, ritningar, grannemedgivande,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen inom samlad bebyggelse.
Befintligt fritidshus uppgår till 31,5 kvm. Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus
med 24,5 kvm samt förråd 8,2 kvm. Förrådsdelen placeras 2 meter från tomtgräns.
Grannemedgivande har inlämnats. Ansökan avser också installation av eldstad och
en fasadändring vad gäller byte av fönster och dörr.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
_____
Upplysningar:
-

Beviljat bygglov 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 samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas
och då det avslutas.
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Akten

§ 139
Rivningslov för rivning av bensinstationsbyggnader samt tidsbegränsat
bygglov och bygganmälan för uppsättande av teknikbod till drivmedelsutrustning på fastigheten Karlskrona 4:1
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2010-11-11), plan- och fasadritningar för
nybyggnad (2010-11-16), yttrande från sökande (2011-04-05), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser dels rivning av byggnader för befintlig bensinstation dels uppförande
av en ny byggnad för teknik. Den nya teknikbyggnaden krävs för att bensinstationens
verksamhet skall kunna förnyas på den aktuella tomten. Marken ägs av Karlskrona
kommun och platsen omfattas av detaljplan från 1977.
Bestämmelserna i gällande detaljplan utgör inget hinder att bevilja rivningslov, inte
heller bedöms byggnaden äga några sådana kulturhistoriska, miljömässiga eller
gestaltningsmässiga värden som innebär att rivning skall förvägras i enlighet med
vad som sägs i 8 kap 16§.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 oktober 2009 att uppdra åt förvaltningen att upprätta program för detaljplan för Pottholmen 1 m fl där den aktuella
tomten ingår. Syftet med den nya planen är delvis att möjliggöra för bostäder, således kan bestämmelserna för ändamål på den aktuella platsen komma att ändras
och en ny byggnad för bensinstationsändamål komma att strida mot den nya planen.
Om arbete påbörjas för att anta en detaljplan som berör den byggnad som en ansökan
om lov avser får byggnadsnämnden, enligt 8 kap 23 § PBL, besluta om anstånd med
avgörandet av lov till dess att planarbetet avslutats.
Efter kommunicering med sökanden har en reviderad ansökan inkommit vad avser
teknikboden. Ansökan gäller nu tidsbegränsat bygglov i två år.
Då permanent bygglov inte kan beviljas har miljö- och byggnadsnämnden möjlighet
att på sökandens begäran bevilja tidsbegränsat bygglov, enligt plan- och bygglagen
8 kap 14 §.
(Forts.)

§ 139 (forts.)
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En förutsättning för detta är att det inte föreligger något långsiktigt, permanent behov
av åtgärden samt att denna är enkel att undanröja. Dess förutsättningar för att bevilja
tidsbegränsat bygglov bedöms vara uppfyllda för den sökta åtgärden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja rivningslov för befintliga bensinstationsbyggnader samt
att bevilja tidsbegränsat bygglov för teknikbyggnaden med varaktighet i två år från
beslutsdatum.
_____
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 samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas
och då det avslutas.
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Akten

§ 140
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av gårdsbyggnad innehållande
garage/förråd/träningslokal på fastigheten Långasjö 4:13
Handlingar: Ansökan (2011-01-03) och (2011-02-11), ritningar och situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Ansökan avser nybyggnad av en större gårdsbyggnad på 224 kvm innehållande
garage/förråd och träningslokal.
Berörda grannar är hörda och har ej haft något att erinra.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
_____
Upplysningar:
-

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.
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Akten

§ 141
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Lilla Lönnemåla 1:5
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser samt ligger enskilt
belägen utanför samlad bebyggelse.
Ansökan avser uppförande av ett enbostadshus i direkt anslutning till en befintlig och
aktiv jordbruksanläggning. Platsen är ianspråktagen för jordbruksändamål och flera
äldre byggnader för djurhållning finns kvar och används. Platsen är inte allemansrättsligt tillgänglig och tidigare har även ett bostadshus funnits till gården men detta
har förfallits och senare rivits. Platsen nås från befintlig väg och miljöavdelningen har
bedömt att avloppsanläggning kan anläggas på platsen för att tillgodose fastighetens
behov.
Enligt 8 kap 12§ i Plan och bygglagen (PBL) skall ansökningar om bygglov för
åtgärder på fastigheter som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser
bifallas om de uppfyller kraven i 2 kap, inte skall föregås av planläggning på grund
av bestämmelserna i 5 kap1§ samt uppfyller kraven i 3 kap 1,2 och 19-18§§.
I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det
är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna
att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av
riksintressen.
Bedömning
Lokalisering av ett enbostadshus till den aktuella platsen bedöms vara en lämplig
komplettering. Kraven i såväl 2 som 3 kap bedöms vara uppfyllda och kompletteringen bedöms inte innebära plankrav enligt 5 kap 1§.
(forts.)
§ 141 (forts.)
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Inga grannar bedöms vara berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med hänvisning till 8 kap 12§.
_____
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 dokumenterad mätningskompetens.
Mätningskompetensen ska redovisas senast vid byggsamrådet och godkännas
lokalt av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet.
Tillståndsbevis för anordnande av enskild avloppsanläggning ska föreligga före
byggstart
Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas
och då det avslutats
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Akten

§ 142
Förlängning av beviljat förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Mjövik 2:87
Handlingar: Ansökan (2011-01-28), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut 1998-12-09 § 375, vilket förlängdes
i beslut 2000-10-11 § 341 samt 2002-10-17 § 287, respektive 2004-11-10 § 406,
2006-12-13 § 456 och 2009-02-12 § 56.
Vid de två första beslutstillfällena var platsen en del av stamfastigheten Mjövik 2:2,
2:6. Därefter har en tomt för bostadsändamål avstyckats, med beteckningen Mjövik
2:87.
Ansökan stämmer överens med tidigare fattade beslut, och de förutsättningar som låg
till grund för tidigare beslut har inte förändrats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att handlingarna i beslutet 2006-12-13 § 456 ska gälla (Dnr 4112/06)
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att byggnadens utformning anpassas till byggnadstraditionen i trakten
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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Akten

§ 143
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Sanda 1:121
Handlingar: Ansökan (2011-02-15), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.
Befintligt enbostadshus uppgår till 74 kvm. Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med 78 kvm + öppenarea (altan) 33,4 kvm.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagens
(PBL) 8 kap 22 §. Inga yttranden har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
_____
Upplysningar:
-

Beviljat bygglov 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 samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas
och då det avslutas
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Berörda grannar
Akten
§ 144
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus samt installation
av eldstad och rökkanal på fastigheten Skavkulla 2:1
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan avser tillbyggnad av ett enbostadshus i ett plan.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men ligger inom
samlad bebyggelse samt omfattas av strandskydd. Strandskyddsdispens med tomtavgränsning finns enligt länsstyrelsens beslut 28 november 1991.
Enligt 8 kap 12§ i Plan och bygglagen (PBL) skall ansökningar om bygglov för åtgärder på fastigheter som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser
bifallas om de uppfyller kraven i 2 kap, inte skall föregås av planläggning på grund
av bestämmelserna i 5 kap1§ samt uppfyller kraven i 3 kap 1,2 och 19-18§§.
Den avsedda tillbyggnaden innebär två nya byggnadsvolymer i vinkel mot den befintliga rektangulära planformen. Tillbyggnaden sker inom befintlig tomtavgränsning
vilket innebär att strandskyddsfrågan inte behöver prövas på nytt.
Två yttranden har inkommit från grannar som påtalar risken för olägenhet med avseende på vedeldning. Risken för olägenhet med avseende på rök är inte en sådan
betydande olägenhets som avses i 3 kap och prövas därför inte i bygglovet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att tillbyggnaderna är lämpliga
kompletteringar som uppfyller kraven i 3 kap. Åtgärderna föranleder inget plankrav
enligt 5 kap 1§ och åtgärderna bedöms inte strida mot 2 kap PBL.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för de avsedda åtgärderna med hänvisning till 8 kap 12§.
_____
Upplysningar:
- Beviljat bygglov 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 samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas
och då det avslutas
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Akten

§ 145
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus, nybyggnad av
en komplementbyggnad samt rivningslov för två komplementbyggnader på
fastigheten Torhamn 9:52
Handlingar: Ansökan (2010-09-23), ritningar (2010-09-23), situationsplan (201009-24), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller nybyggnation av enbostadshus på mark som ligger utanför detaljplanelagt område.
Det pågår emellertid ett arbete med att planlägga ett område som omfattar den föreslagna byggnadsplatsen, och den föreslagna byggnaden skulle komma att strida mot
denna detaljplan enligt det planförslag som föreligger.
Om arbete påbörjas för att anta en detaljplan som berör den byggnad som en ansökan
om lov avser får byggnadsnämnden, enligt 8 kap 23 § PBL, besluta om anstånd med
avgörandet av lov till dess att planarbetet avslutats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anstå med avgörandet av ansökan om bygglov till dess att planarbetet avslutats,
i enlighet med 8 kap 23 § PBL.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länstyrelsen

Sökande
Sign

BYGG.2011.166
Sign

Sign
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Länsstyrelsen
Akten

§ 146
Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Tving 3:25
Handlingar: Ansökan (2011-01-19) situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Ansökan avser dispens från strandskydd. Som särskilt skäl anges att dispensen avser
ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften.
Garagebyggnaden placeras väster om fastigheten Tving 3:14.
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.
Hela den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt.
_____
Upplysningar:
- Dispensbeslutet vinner inte laga kraft förrän länsstyrelsen tagit beslut om huruvida
prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en överprövningstid om
3 veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut kommit in till länsstyrelsen.

Sökande
Sign

BYGG.2010.4140
Sign

Sign
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Akten

§ 147
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tving 5:43
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2010-10-15), yttrande från sökande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus.
Fastigheten ligger avskilt från övrig bebyggelse, utanför detaljplan och omfattas
nästan helt av strandskydd.
Fastigheten ligger också inom skyddsområde för ytvattentäkt, Skärsjön.
På platsen finns en liten övernattningsstuga av enkel karaktär, utan vatten, avlopp
eller andra hygienfaciliteter. En liten men etablerad promenadstig löper genom
skogen fram till och förbi stugan som har en begränsad hemfridszon. Någon avgränsad eller bestämd tomtmark finns inte utan stugan upplevs vara placerad mitt i
naturen och marken är allemansrättsligt tillgänglig nästan ända fram till stugan där
promenadstigen löper förbi.
Enligt uppgift från sökanden har det tidigare funnits fyra komplementbyggnader
varav ett utedass på platsen men dessa har förfallit och rivits.
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 skall ges för 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 samt övrig samhällsservice såsom t.ex. sophämtning och skolskjuts.
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.
(forts.)

§ 147 (forts.)
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I den kommunövergripande översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige i
augusti 2010 framgår att bebyggelseutvecklingen på landsbygden i första hand
skall ske som kompletteringar av befintliga samhällen, för att befintlig infrastruktur skall kunna nyttjas och förutsättningar att bibehålla och utveckla service skapas.
Karlskrona kommun vill enligt intentionerna i översiktsplanen se positivt på sjönära
etableringar på landsbygden och har angivit så kallade LIS områden (enligt Miljöbalkens definition) där lättnader för strandskyddsdispens kan komma i fråga. En
förutsättning för detta är dock att byggnaderna eller anläggningarna krävs i syfte att
utveckla turism och eller näringsliv. De restriktiva strandskyddsbestämmelserna skall
därför tillämpas vid prövning i det aktuella ärendet.
Vid bedömning skall en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen göras.
Det enskilda intresset bör bedömas mot bakgrund av den nuvarande användningen
vilket ger den enskilde rätt att vidmakthålla nuvarande användning.
Förvaltningens bedömning efter besök på plats är att en etablering av ett helt nytt
bostadshus på platsen oundvikligen kommer att innebära en betydande utökning av
hemfridszonen och en privatisering som innebär att det idag etablerade promenadstråket längs stranden bryts. En helt ny tillfartsväg måste även tillkomma inom
strandskyddat område.
Vid etablering av ett nytt bostadshus kommer även ökade krav på ny infrastruktur
och utökad samhällsservice utanför den befintliga tätorten vilket bedöms strida mot
intentionerna i översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning har även bedömt att något enskilt
avlopp inte kan anläggas på platsen med hänvisning till skyddsområdet för ytvattentäkt.
Etablering av ett nytt enbostadshus bedöms inte vara förenligt med kraven i 2 kap
PBL, ej heller med översiktsplanens syfte.
Det enskilda intresset att utöka hemfridszonen bedöms inte väga tyngre än de
allmänna intressena.
Enligt förvaltningens bedömning bör kompletteringsåtgärder som tjänar ändamålet
kunna medges, vilket kan prövas genom ansökan om bygglov och strandskyddsdispens.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus till den
aktuella platsen med hänvisning att åtgärderna strider mot 2 kap i PBL, samt
intentionerna i översiktsplanen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Sökande
Sign
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Vägsamfälligheten
Akten

§ 148
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Verstorp 3:19
Handlingar: Ansökan, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser en lokaliseringsprövning för nybyggnad av ett enbostadshus i suterräng. Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och ianspråktagen helt som privat
tomt. Fastigheten är cirka 4 000 kvm och lutar kraftigt åt Havsvägen i nordväst och
strandlinjen i sydost.
Platsen omfattas helt av strandskydd men fastigheten är helt ianspråktagen som privat
tomt. Kommunalt vatten- och avlopp finns tillgängligt.
Blekinge läns museum har tidigare utfört en kulturhistorisk och byggnadsmiljöinventering där man framhåller området som kommunens bäst bevarade område med
sommarstugor och villabebyggelse från 1900-talets första decennier. Inom de äldre
delarna av området ligger bebyggelsen fritt på stora tomter.
Under senare år har bebyggelsen genomgått förändringar och flera sommarstugor
har övergått till permanentboende och nya byggnader har ersatt äldre bebyggelse.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ut allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen.
Den föreslagna avstyckningen innebär ett avsteg från det befintliga fastighetsmönstret som med ett fåtal undantag innebär att fastigheterna sträcker sig från Havsvägen
och ner till strandlinjen. Den aktuella fastigheten och dess befintliga huvudbyggnad
skiljer sig något från bebyggelsemönstret då byggnaden är placerad nästan i direkt
anslutning till vägen och en stor del av fastigheten är obebyggd.
(forts.)
§ 148 (forts.)
Sign

Sign

BYGG.2010.3987
Sign

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

48(51)

Sammanträdesprotokoll

Enligt förvaltningens bedömning upplevs bebyggelsemönstret framförallt från havet
där placeringen av byggnaderna framförallt relateras till vattenlinjen. Ett nytt hus kan
placeras på den aktuella tomten i nivå med omgivande bebyggelse och lämpligt med
avseende på landskapsbilden. Nivåskillnaderna inom tomten är betydande men lämplig tillfart bedöms kunna anordnas under förutsättning att lutningen tas upp successivt
längs tillfartens hela längd och eventuell justering av byggnadens placering. Havsvägen är smal och omgärdas av stenmurar. En ökad trafikbelastning är inte önskvärd
men ytterligare ett bostadshus bedöms inte ha en sådan avgörande effekt att lokaliseringen bör nekas. Lokaliseringen bedöms uppfylla kraven i 2 kap.
Berörda grannar, samt vägsamfällighet har givits möjlighet att yttra sig över förslaget.
Vägsamfälligheten har meddelat att de inte ser några hinder för lokaliseringen och i
övrigt har inga yttranden inkommit till förvaltningen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked till lokaliseringen av ett bostadshus på den avsedda fastigheten under förutsättning:
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 byggnader placeras i höjdled så att tillgänglig entré åstadkommes
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Miljö- och byggnadsnämnden upplyser om att strandskyddsdispens måste lämnas och
vinna laga kraft innan nya byggnader kan uppföras.
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
Sign

BYGG.2011.870
Sign

Sign
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Akten

§ 149
Rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov och bygganmälan för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Öljersjö 17:1
Handlingar: Ansökan (2011-02-11), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Ansökan avser rivning av befintligt enbostadshus, nybyggnad av enbostadshus med
103 kvm + vindsvåning 78 kvm samt installation av eldstad.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagens (PBL)
8 kap 22 §. Inga yttranden har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
_____
Upplysningar:
-

-

Beviljat bygglov 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 dokumenterad mätningskompetens.
Mätningskompetensen skall redovisas senast vid byggsamrådet och godkännas
lokalt av samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet
Befintlig avloppsanläggning är godkänd av miljöavdelningen
Anmälan ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas
och då det avslutas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sign

Sign

PLAN.2011.1856
Sign
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§ 150
Begäran om planuppdrag för översyn samt eventuellt upphävande av
fastighetsplaner
I Karlskrona finns ett stort antal fastighetsplaner som reglerar fastighetsindelningen inom de områden planerna gäller. Flera av de fastighetsplanerna är
åldersstigna och inaktuella. Det förekommer därför med jämna mellanrum att
fastighetsplaner upphävs för att åstadkomma önskvärda åtgärder såsom bygglov
eller fastighetsregleringar, oftast i centrala miljöer. Detta har hittills varit en enkel
hantering med önskvärda resultat. I samband med att en ny plan- och bygglag
träder i kraft den 2 maj 2011 kommer möjligheten att enkelt upphäva fastighetsplaner att försvinna, och i fortsättningen kräva att en ny detaljplaneprocess
genomförs för att åstadkomma den önskade förändringen. Förändringsarbeten
påbörjade innan den 2 maj 2011 hanteras enligt äldre lagstiftning.
För att möjliggöra en enkel hantering av dessa frågor önskar förvaltningen ett
uppdrag att göra en översyn över kommunens samtliga fastighetsplaner, i syfte
att upphäva inaktuella planer.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en genomgång av
samtliga befintliga fastighetsplaner i syfte att upphäva inaktuella planer.
_____
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§ 151
Övriga frågor
Eva Öhman (S) ställer fråga beträffande secondhandbutiken på Bergåsa. Är
tillstånd för skyltarna lämnade? Förvaltningschefen svarar att några tillstånd
ej föreligger. Frågan vidarebefordras till förvaltningen för åtgärd.
Vidare ställer Eva Öhman (S) fråga om nedskräpning i Tunneln på Trossö. Vem
ansvarar för skötseln och håller ordning? Förvaltningschefen svarar att de öppna
delarna faller på kommunens ansvar och inne i tunneln borde det vara Fortifikationsverket. Carl-Göran Svensson (M) föreslår att förvaltningschefen tar ett samtal
med fastighetsägaren.
Arnstein Njåstad (M) återkommer med frågan om att få handlingar med e-post.
Överenskommelse träffades om att skicka kompletteringar och extra utskick via
E-post till dem som så önskar.
_____
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 maj 2011
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164

Informationer
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utgår!
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
Meddelanden
Förslag till detaljplan för del av Bakareboda 1:23, Holmsjö, Karlskrona kommun,
Blekinge län. Omedelbart justerad!
§ 165 Detaljplan för del av kvarteret Dahlberg m m på Trosssö
§ 166 Avgränsning av sammanhållen bebyggelse enligt bestämmelserna i den nya plan- och bygglagen
§ 167 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Stora Vörta
1:73
§ 168 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage på fastigheten Emmeryd 6:8
§ 169 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Harstorp 1:7
§ 170 Bygglov för ändrad användning av butik till dans/massage och träningsstudio på fastigheten
Rügen 19
§ 171 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus, rivning av uthusbyggnad på fastigheten
Östra Rödeby 2:54
§ 172 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sturkö-Bredavik 20:18 (2)
§ 173 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt lokal för verksamhet/lager, förråd på fastigheten
Svanhalla 7:7
§ 174 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 2:92. Återremiss!
§ 175 Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Torstäva 9:20
§ 176 Olovligt uppsatta skyltar på fastigheten Wattrang 19. Begäran hos förvaltningsrätten om utdömande
av vite (Biostaden m m ) Utgår!
§ 177 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av växthus, kallförråd, uppsättande av tält samt uppsättande
av takkupa på garage på fastigheten Öljersjö 8:15
§ 178 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Möcklö 9:23
§ 179 Övriga frågor
__________________
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Plats och tid

Blekinge Health Arena, ”Testlabbet” Rosenholm
onsdagen den 11 maj 2011, kl. 08.30 – 10.40.
Beslutsammanträde 10.15 – 10.40

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

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SD)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C) till kl 09.30

Tjänstgörande ersättare

Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Tony Ramberg ( C ) från kl 09.30

Närvarande ersättare

Linda Jakobsson (M)
Bengt Andersson (M)
Paul Cederholm (SD)
Eva Röder (FP)
Tony Ramberg ( C ) till kl 09.30

Närvarande tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Ola Swärdh, plan- och bygglovchef
Robert Johannesson, miljöchef
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Helene Persson, planarkitekt
Morgan Mattsson, planarkitekt
Jan Hammarfors, administrativ chef
Claes Lindell, Lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Gert Bengtsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, onsdagen den 18 maj 2011,
kl. 09.00
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………………………………………
Birgitta Larsson

Ordförande

………………………………………
Sofia Bothorp

Justeringsledamot

………………………………………
Gert Bengtsson

§§ 159 - 179
§ 164 omedelbart justerad

Tillkännagivandet av justeringen har den 18 maj 2011 anslagits på kommunens anslagstavla intygar:

Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Nämndsekreterare
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Blekinge Health Arena är ett treårigt projekt som Karlskrona kommun är huvudman för. Första
steget blir vårt testlabb som står klart i december. Testlabbet är för ung som gammal,
vardagsmotionär och elitidrottare, företag, besökare – ja i stort sett alla.

§ 159
Informationer
Förvaltningschef Hans Juhlin lämnar en information om Blekinge Health Arena,
vilket är ett treårigt projekt som Karlskrona kommun är huvudman för. Health Arena
är ett treårigt projekt som Karlskrona kommun är huvudman för. Första steget
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2011.1560

§ 160
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Ärendet utgår från dagordningen för framtagande av ekonomisk beskrivning
samt för politiska överläggningar angående rabatter för ekologisk odling och
miljöcertifieringar. Ärendet kommer att behandlas på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 9 juni 2011.
_____
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§ 161
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämnden arbetsutskottet
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____

Sign

Sign

Sign

Miljö- och byggnadsnämnden

Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____

Sign

Blad

2011-05-11

7(30)

Sammanträdesprotokoll

§ 162
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 163
Meddelanden (Skrivelser och rapporter)
1.

Kommunfullmäktige, beslut 2011-03-24, § 18; Avsägelser av kommunala
uppdrag

2.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-21; Fråga om uppsättande av
informationsskylt i anslutning till Fredrikskyrkan i Karlskrona, Karlskrona
kommun

3.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-29; Förprövning enligt djurskyddsförordningen (Vallby 5:1)

4.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-03-30; Beslut om betydande miljöpåverkan för väg E22, Karlskrona – Ronneby, delen Skillinge vägskäl E22/
678, Karlskrona kommun, Blekinge län, objekt nummer 87938186

5.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-04; Förprövning enligt djurskyddsförordningen (Ytterön 1:29)

6.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-04; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov på fastigheten Skillinge 14:69
i Karlskrona kommun

7.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-04; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus på fastigheten Olsäng 17:1 i Karlskrona kommun.

8.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-05; Förprövning enligt djurskyddsförordningen. Besiktning (Hoboda 3:1)

9.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-05; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för tillbyggnad av garage och
inglasat uterum på fastigheten Solrosen 18 i Karlskrona kommun

10.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-07; Överklagande av byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift, fastigheten Öljersjö 13:4 i Karlskrona
kommun

11.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-07; Ansökan om strandskyddsdispens m m för uppförande av bod på fastigheten Torhamns-Långören i
Karlskrona kommun

12.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-08; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage/verkstad på fastigheten Holmsjö 1:158 i
Karlskrona kommun
(forts.)
Sign

Sign

Sign

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2011-05-11

9(30)

Sammanträdesprotokoll

§ 163 (forts.)
13.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-08; Tillstånd till nedgrävning
av häst (Gunnetorp 3:3)

14.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-11; Förprövning enligt djurskyddsförordningen (Ramdala-Hejetorp 4:1)

15.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-20; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om strandskyddsdispens för ett
redan utfört trädäck, fastigheten Aspö 2:59 i Karlskrona kommun

16.

Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2011-04-06; Saken: Tilläggsavgift
enligt plan- och bygglagen (PBL) (Bredäng 1:54)

17.

Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2011-04-06; Saken: Tilläggsavgift
enligt plan- och bygglagen (PBL) (Öljersjö 13:4)

18.

Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2011-04-13; Överklagande av Länsstyrelsen Blekinge läns beslut 22 mars 2010. Saken: Bygglov enligt planoch bygglagen (PL) (Furen 2)

19. Förvaltningsrätten i Malmö, DOM 2011-04-14; Överklagande av Länsstyrelsen Blekinge länsstyrelsen beslut den 16 augusti 2010. Saken:
Bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL) (von Löwen 1)
20.

Mats Lindbom, skrivelse, daterad 2011-04-11; Kritik mot hantering av
inlämnad bygglovsansökan avs. vindkraft

_____

Sign

Sign

Sign

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

PLAN.2010.4648

§ 164
Förslag till detaljplan för del av Bakareboda 1:23, Holmsjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 december 2010 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av
Bakareboda 1:23 m fl, Holmsjö. Planområdet är beläget i direkt anslutning till
Holmsjö skola strax väster om väg 28 i Holmsjö. Området begränsas i öster av
Skolvägen, i norr av fastighetsgränsen till Bakareboda 1:137 samt i söder av
fastighetsgränsen mot Sillhövda kyrka.
Planförslaget syftar till att möjliggöra ett annat huvudmannaskap än vad nuvarande detaljplan medger. Gällande plan anger användningen A – allmänt
ändamål vilket innebär att huvudman för verksamheten måste vara ett offentligt
organ som till exempel stat, landsting eller kommun. Den nya detaljplanen föreslås ange användningen skola och idrott (SY) samt bostäder (B) för den befintliga
bostadstomten på fastigheten Bakareboda 1:97 i söder. Förslaget till ny detaljplan
öppnar upp för privat ägande och drift av den planerade allhallen.
För att avlasta Skolvägen från den tunga trafiken till och från bildemonteringsanläggningen norr om planområdet föreslås en planändring cirka 350 meter norr
om skolområdet så att allmän väg kan anordnas.
Ärendet inleds med enkelt planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för del av Bakareboda 1:23 m fl, Holmsjö bli föremål för samråd
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____

Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

Sign

Sign

Sign

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2011-05-11
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Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

PLAN. 2010.1206

§ 165
Detaljplan för del av kvarteret Dahlberg m m på Trossö
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 september 2010, § 297, att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av kvarteret
Dahlberg m m på Trossö. Kvarteret Dahlberg ligger väster om Hoglands park.
Planområdets areal är 0,4 hektar.
Detaljplanen syftar till att anpassa gällande detaljplan till rådande förhållanden avseende bebyggelsens omfattning och användning. Skyddsbestämmelser införs för
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen mot Landbrogatan. Utöver Dahlberg 38
och 62 ingår del av Bååths gränd i planområdet för att pröva möjligheten att utöka
kvarteret. 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 (Bååths gränd). 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.
Planarbetet inleds med enkelt planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta detaljplan för del av kvarteret Dahlberg m m på Trossö bli föremål för samråd.
_____

Sign

Sign

Sign

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2011-05-11
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Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2011.1849

§ 166
Avgränsning av sammanhållen bebyggelse enligt bestämmelserna i den nya
plan- och bygglagen
En ny plan- och bygglag (PBL) träder i kraft den 2 maj 2011. Begreppet samlad
bebyggelse i nuvarande PBL ersätts av sammanhållen bebyggelse. Utanför sammanhållen bebyggelse ger PBL vissa generella lättnader i bygglovplikten.
För att underlätta information och rådgivning föreslås miljö- och byggnadsnämnden tillhandahålla en karta som visar nämndens bedömning av sammanhållen bebyggelse. Kartan bör uppdateras i takt med bebyggelseutvecklingen. I likhet med
byggnadsnämndens beslut 1987 avseende samlad bebyggelse är bedömningen av
sammanhållen bebyggelse strängare inom områden med motstående intressen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 28 mars 2011 lämnat förslag till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna avgränsning av sammanhållen bebyggelse daterad mars 2011.
_____

Sign

Sign

Sign

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
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Sökande
Akten

RENH.2011.1844

§ 167
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Stora Vörta 1:73
Ägaren till fastigheten Stora Vörta 1:73 har inkommit med en ansökan om att få
tillstånd att på egen hand hantera det hushållsavfall som uppkommer på ovan
nämnda fastighet.
Fastigheten är belägen i Nättraby och gränsar till detaljplanelagt område.
Fastigheten ägs av två personer. Enligt ansökan nyttjas fastigheten som permanentboende men då den ene av sökanden arbetar som sjöman och är borta stora delar av
året samt att han inte har haft behov av sophämtning sedan 1988, ansöker han om
befrielse från sophämtning.
Av ansökan framkommer att avfallshanteringen inom fastigheten sker genom kompostering vilket för det komposterbara avfallet är ett godtagbart sätt ur miljösynpunkt.
Renhållningstaxan är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften utgår för alla bebyggda fastigheter och innehåller kostnader som drift och
underhåll av återvinningscentraler, insamling och destruktion av hushållens farliga
avfall, registerhållning, administration och information. Vid eventuell dispens från
sophämtning berörs endast hämtningsavgiften.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”.
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara
avfall till Bubbetorps avfallsanläggning.
Ansökan prövas även enligt: Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona
kommun § 8, punkt 8.8.2 som lyder: Fastighetsägare/ Nyttjanderättsinnehavare som
själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors
hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och byggnadsnämnden om det finns
särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport,
bortskaffande och återvinning.
(forts.)

Sign

Sign

Sign

Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 167 (forts.)

RENH.2011.1844

Sökanden har ej angett något särskilt skäl för att bli befriad från kommunal sophämtning.
Det sökande angivit som skäl till dispens, det vill säga att han ej vistas permanent
på fastigheten då han är till sjöss stora delar av året, detta är ej ett särskilt skäl för
dispens.
Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovan nämnda fastighet skulle vara så belägen
att man kan bevisa att en miljövinst kan åstadkommas om sophämtningsbilen slapp
köra till fastigheten Stora Vörta 1:73. Nu ligger denna fastighet i anslutning till ett
villaområde där sopbilen regelbundet kör förbi.
Fastigheten bebos ej bara av sökande då fler personer finns skrivna på fastigheten,
vilket gör att en dispens för sökande ej kan medges.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § avslå ansökan om total dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Stora Vörta 1:73, vilket innebär att
sökandenas brännbara hushållssopor skall hämtas genom kommunens försorg.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sign

Sign

Sign

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

BYGG.2011.1524

§ 168
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage på fastigheten Emmeryd
6:8
Handlingar: Ansökan (2011-03-25), ritningar, situationsplan och skrivelse angående användning av garaget (2011-04-11), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse
Ansökan avser nybyggnad av ett större garage på 106 kvm.
Berörda grannar är hörda, men har ej haft något att erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
_____
Upplysningar:
-

Sign

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

Sign

Sign

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
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Sökande
Akten

BYGG.2010.5080

§ 169
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Harstorp
1:7
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2010-12-29), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser uppförande av tre enbostadshus på en fastighet som idag är bebyggd
med ett äldre bostadshus i förfall. De avsedda tomterna är ca 2000 kvm och placeras
längs med Harstorpsvägen. Tillfart föreslås ske via en ny tillfart öster om tomterna.
Den nya vägen föreslås löpa längs med en befintlig stenmur som idag avgränsar
odlingsmark från befintlig tomt och jordbruksimpediment.
En gemensam avloppsanläggning dimensionerad för minst tre bostäder anläggs.
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.
Enligt förvaltningens bedömning inrymmer inte platsen några särskilda naturvärden
eller andra allmänna intressen. Miljöavdelningen har bedömt att avlopp kan anordnas
på platsen. Befintlig tillfart mot Harstorpsvägen bedöms vara lämplig att nyttja som
tillfart. Ytterligare två bostadshus på den avsedda platsen bedöms vara en lämplig
komplettering till befintligt bebyggelsemönster.
Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig och ingen motsätter sig förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre nya enbostadshus med
hänvisning att förslaget uppfyller kraven i 2 och 3 kap PBL enligt ovan nämnda
bedömning under förutsättning:
(forts.)

Sign

Sign

Sign

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
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§ 169 (forts)

BYGG.2010.5080

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 gemensam avloppsanläggning ska
inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband
med bygglovansökan
att befintliga byggnader på platsen undanröjes.
_____

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

Miljö- och byggnadsnämnden
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Sökande
Akten

BYGG.2010.5089

§ 170
Bygglov för ändrad användning av butik till dans/massage och träningsstudio på fastigheten Rügen 19
Handlingar: Ansökan 2010-12-30, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
I skrivelse daterad 2011-01-11 uppmanades sökanden att inkomma med kompletterande handlingar, situationsplan, fackmässigt utförd planritning, lämpligen i skala
1:100, innan och efter ändrad användning. Kompletteringen skulle vara inkommen
till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 11 mars 2011 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 avslå ansökan med hänvisning till ofullständiga handlingar.
_____

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sign

Sign

Sign

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2011-05-11

19(30)

Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

BYGG.2010.4280

§ 171
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus, rivning av
uthusbyggnad på fastigheten Östra Rödeby 2:54
Handlingar: Ansökan, ritningar (2010-10-26) situationsplan (2011-02-25), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och är helt ianspråktagen för bostadsändamål. Fastigheten är bebyggd med ett mindre bostadshus, som skall användas
till gäststuga/förråd samt ett uthus som skall rivas och ge plats för ett nytt enbostadshus på 95 kvm.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Ingen skrivelse har inkommit.
Ansökan bedöms uppfylla kraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen vad gäller
lämplig placering och utformning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagens 8 kapitel.
_____
Upplysningar:
- Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutas fem år från dagen för beslutet om lov.

Sign

-

Utsättning ska ske av person med dokumenterad kompetens enligt mätningskungörelsen. Mätningskompetensen skall redovisas senast vid byggsamrådet
och godkännas lokalt av samhällsbyggnadsförvaltningen

-

Anmälan ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas
och då det avslutats.

Sign

Sign

Miljö- och byggnadsnämnden
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Sökande
Akten

BYGG.2011.1331

§ 172
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten SturköBredavik 20:18 (2)
Handlingar: Ansökan (2011-03-11), 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 helt öppen mark av ängskaraktär, och ligger i en lucka i en befintlig bebyggelsegrupp invid väg 738. 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. Inga skrivelser har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från Trafikverket att utnyttja befintlig utfart mot väg 738 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.

Sign

Sign

Sign
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Sökande
Akten

BYGG.2010.2513

§ 173
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt lokal för verksamhet/
lager, förråd på fastigheten Svanhalla 7:7
Handlingar: Ansökan (2010-06-11), karta, yttrande från AA Arkitektateljén AB
(2011-03-10), 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.
Ansökan gäller ett enbostadshus samt ett förråd/maskinhall större än ett normalt
bostadskomplement. Detta ska användas för förvaring av redskap, maskiner samt
material avsedda att användas vid en tänkt exploatering av de fastigheter sökanden
äger i omgivningen.
Platsen ligger vid östra kusten, strax söder om Sibbaboda samhälle. Den utgörs dels
av en relativt öppen, sandig sänka, där förrådet avses bli placerat, dels av ett skogsparti som gränsar till öppna odlingsfält. Här föreslås bostadshuset bli placerat.
Platsen ligger mellan två mindre bebyggelsegrupper och bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas via en mindre, befintlig brukningsväg med utfart mot väg 751.
Miljöavdelningen har bedömt att enskild avlopps- anläggning går att anordna på
fastigheten.
Förslaget får anses vara en lämplig komplettering av bebyggelsemönstret i omgivningen.
(forts.)
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BYGG.2010.2513

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser
har inkommit.
Per Löfvander (S) yttrar sig.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus och en
förrådsbyggnad/maskinhall 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 ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovansökan
att tillstånd från Trafikverket att utnyttja befintlig utfart mot väg 751 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.2010.3579

§ 174
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 2:92
Handlingar: Ansökan (2010-09-06), karta, yttrande från sökande (2011-04-24),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
En ansökan om förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till i huvudsak
samma plats som detta ärende avser, behandlades vid sammanträde med miljö- och
byggnadsnämnden den 11 februari 2010, § 50. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att lämna negativt förhandsbesked. Förutsättningarna för bedömningen har
inte förändrats sedan detta beslut.
--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.
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.
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.
Fastigheten delas i längdriktningen av en mindre väg. Söder om vägen finns en
stenmur och därefter börjar ett tätbevuxet skogsparti. Den del av fastigheten norr
om vägen där byggnaden föreslås placerad är endast 17-18 m bred.
Den föreslagna byggnadsplatsen 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. Det får anses vara av vikt att marken
bevaras orörd och att platsen bevarar sin karaktär av tillgänglig naturmark.
(forts.)
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§ 174 (forts.)

BYGG.2010.3579

Huset föreslås placerat 60-70 meter 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.
Några särskilda skäl att tillåta lokaliseringen av fritidshuset finns inte. Med hänsyn
till de värden och restriktioner ur allmän synpunkt som föreligger får den föreslagna
byggnationen anses vara olämplig på platsen.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrandet påverkar
ej förvaltningens bedömning.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är att lämna negativt förhandsbesked.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att arbetsutskottet gör ett besök på platsen samt att
berörda grannar höres i ärendet.
Martin Kirschberg (SD) bifaller Carl-Göran Svenssons (M) yrkande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan beslut lämnas i ärendet skall arbetsutskottet göra ett besök på platsen,
samt
att återremittera ärendet till förvaltningen att inhämta synpunkter från berörda
grannar.
_____

Sign

Sign

Sign

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

Blad

2011-05-11

25(30)

Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

BYGG.2010.4301

§ 175
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten
Torstäva 9:20
Handlingar: Ansökan (2010-10-28), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
I skrivelse daterad 2010-11-15 anmodas 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 22 februari 2011 uppmanas sökanden återigen att lämna in de begärda handlingarna till samhällsbyggnadsförvaltningen. Senaste svarsdag var den
25 april 2011. 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. Sökanden 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 avslå ansökan, med hänvisning till ofullständiga handlingar.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG.2010.609

§ 176
Olovligt uppsatta skyltar på fastigheten Wattrang 19. Begäran hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. (Biostaden m m)
Ärendet utgår från dagordningen.
_____
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Sökande
Akten

BYGG.2010.4917

§ 177
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av växthus, kallförråd, uppsättande
av tält samt uppsättande av takkupa på garage på fastigheten Öljersjö 8:15
Handlingar: Ansökan 2010-12-13, situationsplan (2011-02-04) ritningar 2010-12-13
och 2011-02-04, grannemedgivande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen inom samlad bebyggelse.
Ansökan avser nybyggnad av kallförråd 45 kvm, uppförande av tält 54 kvm,
nybyggnad av växthus 50,7 kvm, tillbyggnad av garage med en mindre takkupa,
uppförande av mur i anslutning till växthus samt ett mindre upplag för byggmaterial.
Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § skall byggnader placeras och utformas på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till naturoch kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg, som är
estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Placering och utformning av tält och upplag uppfyller inte kraven enligt
3 kap 1 §.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen (PBL)
8 kap 22 §. Något yttrande har inte inkommit.
Sökanden har inkommit med synpunkter på förslag till beslut. Sökanden driver en
byggverksamhet och har behov av utrymmet som tältet ger. Inga grannar har haft
synpunkter på åtgärderna som ansökan avser. Tältet har funnits på tomten i minst
20 år. Upplaget är mindre och kan inte anses störande.
Om inte ett permanent bygglov kan ges för tält och upplag önskar sökanden ett tidsbegränsat bygglov för fem år.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att bevilja bygglov för nybyggnad av kallförråd, nybyggnad av växthus, uppförande
av mur i anslutning till växthus, tillbyggnad av garage med en mindre takkupa, dels
att avslå ansökan om uppförande av tält och ett mindre upplag av byggmaterial med
hänvisning till plan- och bygglagens 3 kap 1 §.
_____
(forts.)
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Upplysningar:
-

Samtliga nya byggnader skall placeras minst 1 meter från fastighetsgräns

-

Utsättning ska ske av person med dokumenterad kompetens enligt mätningskungörelsen. Mätningskompetensen skall redovisas senast vid byggsamrådet
och godkännas lokalt av samhällsbyggnadsförvaltningen

-

Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

-

Anmälan ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas
och då det avslutas.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

BYGG.2011.1746

§ 178
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Möcklö 9:23
Handlingar: Ansökan (2011-03-22), plan- och fasadritningar, grannemedgivanden,
4 styck, (2011-05-09), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Fastigheten är belägen inom samlad bebyggelse där de generella reglerna i planoch bygglagen (PBL) gäller.
Bygglov beviljades den 2 maj 2006, § 369, för nybyggnad av enbostadshus, gästtuga samt carport/förråd. En skrivelse om förlängning av tidigare bygglov inkom
den 22 mars 2011.
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på 137,8 kvm samt garage/förråd 36,8
kvm. Grannemedgivande har inlämnats från samtliga fastighetsägare som har blivit
hörda i ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
_____
Upplysningar:

Sign

-

anmälan skall göras till samhällsbyggnadsförvaltningen innan arbetet påbörjas
samt när det avslutats

-

utsättning ska ske 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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§ 179
Övriga frågor
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 9 juni 2011
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Informationer.
Budgetuppföljning april 2011.
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens ordförande.
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.
Meddelanden. (Skrivelser och rapporter).
Ändring av detaljplan för del av Dahlberg 45 m fl, Trossö.
Ändring av detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Detaljplan för Karlskrona 6:64 m fl (Ronnebyvägen), Karlskrona kommun, Blekinge län.
Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Detaljplan för Tältet 1 m fl, Bastasjö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Planprogram för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 3:3, Västra Backabo, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 43, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Aspö 1:22.
Överklagande till förvaltningsrätten av länsstyrelsens beslut angående förhandsbesked på fastigheten Aspö 4:40 (3) och 4:41 (3).
Strandskyddsdispens för flytbrygga på fastigheten Aspö 5:303.
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Aspö 6:54.
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 24:20.
Olovligt uppsatt skylt på fastigheten Dahlberg 45.
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fäjö 1:26.
Strandskyddsdispens för nybyggnad av förrådsbyggnad på fastigheten Färmanstorp 4:1.
Bygglov och bygganmälan för uppförande av förrådsbyggnad på fastigheten Färmanstorp 4:1.
Bygglov och bygganmälan för till- och ombyggnad av fritidshus på fastigheten Gunnetorp 5:13.
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:60.
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:126.
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:229.
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten
Hasslö 7:21.
Olovligt uppsatt skylt på fastigheten Hästkvarnen 7.
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av TV-mast på fastigheten Karlskrona 5:17 (Bryggareberget).
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för ändring av bostadshus till pensionat samt uppförande av två
uthyrningsstugor på fastigheten Milasten 1:18.
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Mjövik 3:42.
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Mjövik 3:42.
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för ändrad användning av f d försvarsbyggnad på fastigheten Olsäng 20:4.
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för ändrad användning av två stycken sjöbodar på fastigheten Olsäng 20:4.
Strandskyddsdispens avseende dammar för strandpadda på fastigheten Olsäng 20:4.
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Rörsäng 1:8.
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Rörsäng 1:18.
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Saltö 2:1.
Ansökan om strandskyddsdispens för sjöbod på fastigheten Senoren 6:9.
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av komplementbyggnad/lusthus på fastigheten
Spandelstorp 5:4.
Förhandsbesked för nybyggnad av verkstad på fastigheten Sturkö – Bredavik 21:32.
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning av lokaler på fastigheten Sturkö – Bredavik 21:32.
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage, samt strandskyddsdispens på fastigheten Säby 5:10.
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 2:92.
Strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten Torhamn 5:51.
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus samt rivning av uthus på fastigheten
Torhamn 11:30.
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av maskinhall på fastigheten Vallby 1:26.
Överklagande till Kammarrätten av Förvaltningsrättens dom angående tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten von Löwen 1.
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Öljersjö 4:20.
Marklov för utfyllnad av fyllningsmassor på fastigheten Gängletorp 2:7, 3:7, 4:7 och 5:5.
Ansökan om utdömande av vite på fastigheten Gängletorp 14:10 (ursprunglig beteckning, numera 2:7, 3:7, 4:7 och 5:5).
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 5:118.
Övriga frågor.
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Plats och tid
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 9 juni 2011, kl. 08.30 –
12.50.
Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S) till kl. 12.20
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SD) till kl. 12.20
Stefan Lundin (FP) jäv § 202
Lars Karlsson (C)
Susanne Johansson (S) fr kl 12.25
Paul Cederholm (SD) fr kl. 12.25
Eva Röder (FP) § 202
Lena Tvede (S)
Susanne Johansson (S) till kl. 12.25
Markus Degerskär (S)
Linda Jakobsson (M)
Paul Cederholm (SD) till kl. 12.25
Eva Röder (FP) ej § 202

Närvarande tjänstemän

Hans Juhlin, förvaltningschef
Ola Swärdh, plan- och bygglovchef
Robert Johannesson, miljöchef
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Malin Sjöstedt, bygglovarkitekt
Anna Steinwandt, planarkitekt
Helene Persson, planarkitekt
Tina Tidhammar, planarkitekt
Jonas Olsson, planarkitekt
Linda Petersson, praktikant
Anna Hagljung, praktikant
Jan Hammarfors, administrativ chef
Claes Lindell, Lantmäterimyndigheten
Ann-Christin Östbergh, controller
Birgitta Larsson, nämndsekreterare
Marie-Louise Bescher, nämndsekreterare

Utses att justera

Anna Ottosson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, onsdagen den 15 juni 2011,
kl. 13.00.
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………………………………………
Marie-Louise Bescher

Ordförande

………………………………………
Sofia Bothorp

Justeringsledamot

………………………………………
Anna Ottosson

§§ 197 – 251
§§ 209-211 omedelbart justerade

Tillkännagivandet av justeringen har den 15 juni 2011 anslagits på kommunens anslagstavla intygar:

Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare
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§ 197
Informationer
Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om Pottholmsprojektet. Intresserade
exploatörer finns. Arbetet kommer att indelas i etapper. Detaljplan beräknas vara
klar 2012.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

Blekinge Health Arena är ett treårigt projekt som Karlskrona kommun är huvudman för. Första
steget blir vårt testlabb som står klart i december. Testlabbet är för ung som gammal,
vardagsmotionär och elitidrottare, företag, besökare – ja i stort sett alla.
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Revisorerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2011.1288

§ 198
Budgetuppföljning april 2011
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna upprätta
delårsbokslut och lämna prognos för årets utfall per februari månads utgång.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (totalt) beräknas utvisa en negativ avvikelse om 3,0 mkr jämfört med
budget år 2011.
Rapporterna har överlämnats till kommunledningsförvaltningen den 13 maj 2011.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per 2011-04-31 med helårsprognos enligt bilagda
handlingar.
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

DIA.2011.1560

§ 199
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 25 maj 2011 lämnat förslag till taxa enligt
rubricerat.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås även besluta om rabatter för anmälan om
varmkompost, ekologisk odling och miljöcertifiering enligt förslaget. Beslutet fattas
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut. Med rabatter avses principiella
nedsättningar av avgifter.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område enligt bilaga.
_____
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Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
_____
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§ 200
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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§ 201
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämnden arbetsutskottet
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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 Stefan Lundin (FP) i beredning och beslut i detta
ärende.
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§ 202
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän
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§ 203
Meddelanden (Skrivelser och rapporter)

1.

Kommunfullmäktige, beslut 2011-04-28, § 48; Årsredovisning för år 2010
Karlskrona kommun

2.

Kommunfullmäktige, beslut 2011-04-28, § 49; Revisionsberättelse år 2010 och
beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ

3.

Kommunfullmäktige, beslut 2011-04-28, § 52; Uppföljning per den 28 februari
2011 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet

4.

Kommunfullmäktige, beslut 2011-04-28, § 59; Ändrat huvudmannaskap för
bostadsanpassningsbidragens administration

5.

Kommunfullmäktige, beslut 2011-04-28, § 60; En enklare plan- och bygglag –
förslag till ny taxa

6.

Kommunfullmäktige, beslut 2011-04-28, § 61; Resultatreglering bokslut 2010
samt överföring av kvarvarande investeringsmedel

7.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-26; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Aspö 6:13 i Karlskrona kommun

8.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-26; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheterna Aspö 4:40 och 4:41 i Karlskrona kommun

9.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-27; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för nybyggnad av bostadshus på
fastigheten Frändatorp 25:28 i Karlskrona kommun

10.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-27; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för nybyggnad av bostadshus på
fastigheten Fäjö 1:132 i Karlskrona kommun

11.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-04-29; Överklagande av samhällsbyggnadsförvaltningens ställningstagande den 9 december 2010 om åtgärder
vid Blå Ports förskola i Karlskrona kommun

12.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-05-04; Strandskyddsdispens för ändrad
användning av befintliga byggnader samt ramp på fastigheten Fäjö 1:110 i
Karlskrona kommun.

(forts.)
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§ 203 (forts.)
13.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-05-04; Beslut om tillstånd för nybyggnad på fastigheten Ytterön 1:29 i Karlskrona kommun

14.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-05-04; Förprövning enligt djurskyddsförordningen (Skrävle 1:28)

15.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-05-06; Förprövning enligt djurskyddsförordningen. Besiktning. Kättilsboda 1:15

16.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-05-09; Förprövning enligt djurskyddsförordningen. Svanhalla 23:7.

17.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-05-10; Dispens från föreskrifter för
naturreservatet Västra Skällön samt anmälan om vattenverksamhet för vattenoch avloppsledningar

18.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-05-10; Strandskyddsdispens för
nybyggnad av småbåtshamn med servicebyggnad på fastigheten Fäjö 1:110 i
Karlskrona kommun

19.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-05-11; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämnden beslut om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus
på fastigheten Aspö 1:37 i Karlskrona kommun

20.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-05-12; Strandskyddsdispens för uppförande av garage på fastigheten Tving 3:25 i Karlskrona kommun

21.

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2011-05-13; Överklagande av byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten Hasslö 1:155 i Karlskrona kommun

22.

Förvaltningsrätten i Växjö, beslut 2011-05-05; Överklagande av Länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 4 april 2011, dnr 403-01-11). Saken: Förhandsbesked
angående bygglov; nu fråga om överlämnande av målet till behörig domstol.
(Klagande: Anders Åkesson, Olsäng, )

23.

Förvaltningsrätten i Växjö, DOM 2011-05-05; Överklagat beslut: Länsstyrelsen
i Blekinge läns beslut den 2 september 2010, Saken: Förhandsbesked enligt planoch bygglagen (PBL) (Färmanstorp 2:5)

24.

Skrivelse från Vrängö seniorhusförening, ordförande Laila Stahre och sekreterare
Mona Ekstrand Larsen. Föreningen har upphört.

_______________
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Sökanden
Akten

PLAN 2011.1950

§ 204
Ändring av detaljplan för del av Dahlberg 45 m fl, Trossö.
Delägaren till fastigheten Dahlberg 45, har inkommit med en ansökan om ändring
av detaljplan för del av fastigheten. Syftet är att ge möjlighet till en utbyggnad för
restaurangverksamhet eller butik i gatuplan mot Stora Möllebacksgränd. Utbyggnaden ska helt hålla sig inom kvartersmark för fastigheten Dahlberg 45.
Detaljplaneändringen syftar till att ge möjlighet till en utbyggnad i ett plan för
restaurang eller butik (centrumverksamhet) på gatuplan mot Möllebacksgränd.
Detaljplanen styr även ändring från lokalgata till gårdsgata där de gående ska
prioriteras. Gatan ska anpassas till en framtida förvandling av Ronnebygatan som
gårdsgata.
Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun anger att stadens offentliga rum bör göras
mer attraktiva samt inbjuda boende och besökare att använda dessa aktivt. Översiktsplanen beskriver Ronnebygatan och Borgmästaregatan som viktiga fotgängarförbindelser till stadens offentliga stadsrum. Med en ändring av detaljplanen kan en
attraktivare miljö skapas i Möllebacksgränd med bättre anslutning till den framtida
stadsmiljön på Ronnebygatan.
Nu gällande detaljplan är kvartersmark för bostad och handel och allmän plats, lokalgata. Förändringen innebär att lokalgata blir gårdsgata samt att kvartersmark till viss
del får byggrätt och ändrad användning, centrumverksamhet.
Planarbetet inleds med enkelt planförfarande utan program då förslaget är förenligt
med översiktsplanens intentioner.
Ändring av detaljplan bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ändring av
detaljplan för del av fastigheten Dahlberg 45 m fl,
2. att låta förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten Dahlberg 45 m fl på
Trossö bli föremål för samråd,
3. att ärendet handläggs med enkelt planförfarande, samt
4. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Akten

PLAN.2011.2179

§ 205
Ändring av detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Tekniska förvaltningen, ägare till bland annat fastigheten Karlskrona 5:12, har inkommit med ansökan om ändring av detaljplan för delar av fastigheten Karlskrona
5:12, 3:8, 5:2 samt 5:11.
Syftet är att pröva en ändring av befintliga detaljplaner för att ge möjlighet till en
utbyggnad av planskildhet för att öka såväl trafiksäkerheten som framkomligheten.
Detta föranleds av att Blekingetrafiken räknar med att antalet kollektivtrafikresenärer
kommer att fördubblas fram till år 2020.
Befintlig korsning i Bergåsa trafikeras idag av 54 tåg, cirka 700 bussar samt cirka
7000 övriga fordon/dygn. Antalet gång- och cykeltrafikanter över korsningen bedöms
till 1500 – 2000 per dygn.
Området som till största delen kommer att beröras av planändringen är den park
(Monsunen) som ligger strax väster om järnvägen. Gällande detaljplan (40/1941) anger
allmän platsmark, natur. Området beskrivs i Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun
som ett framtida stadsdelscentrum där trafikmiljön ska integreras i gestaltning av
stadsdelen. Utformning och gestaltning av tänkt trafikplats är av stor vikt i planarbetet.
Enligt Blekinge Museum är det sannolikt att det kan finnas kulturlämningar i området
och måste därför utredas närmare i planarbetet.
Avgränsningen av planområdet är av stor vikt.
Gällande detaljplaner är nummer 40/194 (del av stadsdelen Gräsvik), nummer
S307/1967 (stadsplan för kyrkogården) samt nummer 381/1977 (lasarettet).
Planärendet bedöms kunna drivas med normalt planförfarande utan program då
förslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en ändring av detaljplan för
del av fastigheten Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa.
_____
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Sökanden
Akten

PLAN 2010.5083

§ 206
Detaljplan för Karlskrona 6:64 m fl, (Ronnebyvägen) Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 februari 2011, § 55, att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Karlskrona
6:64 m fl (Ronnebyvägen). Syftet var att ge möjlighet till en utökning av kvarterets
yta genom att ta i anspråk allmän platsmark.
Sökanden har återtagit sin ansökan om planändring.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för Karlskrona 6:64 m fl avskrivs.
_____
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Sökande
Akten

PLAN 2009.1604

§ 207
Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Detaljplan för del av fastigheten Skantze 7 har varit föremål för samråd. Under
samrådstiden, 22 januari – 19 februari 2010, har samrådshandlingarna funnits tillgängliga på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns
webbplats, www.karlskrona.se. Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen
den 22 januari 2010. Ärendet inleddes med enkelt planförfarande men har efter
samrådet övergått till att hanteras med normalt planförfarande, vilket innebär att
detaljplanen ställs ut för allmän granskning innan antagande.
Detaljplanens syfte är att inom fastighetens västra del möjliggöra för bostäder i
fem våningar. Befintlig detaljplan från 1972 medger bostäder i tre våningar.
Aktuell byggnad ligger på Ronnebygatan 3 och består av ett loftgångshus i tre
plan. Avsikten är att bygga på befintligt hus med ytterligare våningar.
Planen hanteras med normalt planförfarande.
Planområdet är beläget på Trossö, i kvarteret Skantzes norra del och gränsar i norr till
Ronnebygatan. Öster om aktuell byggnad finns ett 11 våningar högt hyreshus.
Planområdet omfattar cirka 500 kvm.
Fastigheten Skantze 7 är ägd av AB KarlskronaHem.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att detaljplan för del av Skantze 7, Trossö, Karlskrona kommun, daterad maj 2011,
ställs ut för allmän granskning, samt
2. att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Kommunens anslagstavla
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Akten

PLAN 2010.1140

§ 208
Detaljplan för Tältet 1 m fl, Bastasjö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Detaljplan för Tältet 1 m fl har varit föremål för utställning. Under utställningstiden, 1 april – 29 april 2011, har utställningshandlingar funnits tillgängliga på
Karlskrona kommun, stadsbiblioteket, Lyckeby bibliotek samt på Karlskrona
kommuns webbplats, www.karlskrona.se. Utställningen har annonserats i lokalpressen fredagen den 1 april 2011.
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. Bastasjövägen sydöst om skolområdet ingår
delvis i förslaget till detaljplanen.
Planområdet ligger vid Bastasjövägen i anslutning till Bastasjö förskola, öster om
det nya bostadsområdet i Bastasjö. Bastasjö ligger i Karlskronas norra del, mellan
Hässlegården och Bastasjön. Avstånd till Karlskrona centrum är cirka 10 km.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för
Tältet 1 m fl, Bastasjö, Karlskrona kommun, daterad 23 maj 2011
2. att antaga ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan.
_____
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Sökande
Akten

PLAN.2011.105

§ 209
Planprogram för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 mars 2011 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde.
Programområdet är beläget på den sydvästra delen av ön Säljö i Karlskrona skärgård.
Området omfattar cirka 4,2 hektar och marken är privatägd. Planen syftar till att
möjliggöra en viktig samhällsfunktion som kommunen är i stort behov av. Turism
och utvecklandet av skärgårdens möjligheter är ett allmänt intresse och en viktig
fråga för Karlskrona kommun.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvecklandet av ett allmänt tillgängligt
fritidsområde med gästhamn som kan erbjuda service och servering till båtburna
besökare samt en del fritidshusbebyggelse. Avsikten är att öka serviceutbudet för
båtlivet och möjligheterna till unika upplevelser för turism, konferens- och kursverksamhet med övernattning.
Området omfattas inte av detaljplan. Översiktsplan 2030 förespråkar generellt en
levande landsbygd och funktionsomvandling speciellt i kust- och skärgårdsområdena. Planområdet är inte utpekat men ett av målen i översiktsplanen är att erbjuda
mer service till båtturister i skärgården och Säljö har ett geografiskt strategiskt bra
läge för båtburna. Föreslagen bebyggelse ligger 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 Fäjö 1:110, Säljö udde, bli föremål för samråd,
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
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Sökande
Akten

PLAN 2008.2278

§ 210
Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 3:3, Västra Backabo, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för den del av fastigheten
Karlskrona 3:3 som utgör Västra Backabo.
Planområdet ligger utmed Ronnebyvägen och järnvägen, söder om kraftledningsstråk
och väster om befintlig bebyggelse i Östra Backabo. Det innefattar även del av Ronnebyvägen för tillfartsanslutning. Vasallen Karlskrona Exploatering äger planområdet,
Banverket äger järnvägsområdet och Karlskrona kommun mindre anslutningsdelar.
Planen ska fullfölja riktlinjerna i Översiktsplan 2030 samt samrådshandling FÖP, för
NV Stadsbygden – Rosenholm med omgivningar, att utveckla Rosenholm till en allsidig och aktiv stadsdel. Bebyggelse i Västra Backabo ska vara ett led i att markera
Rosenholm som porten till staden vid havet och förbinda stadsdelen med centrala
Trossö. Två kvarter med bostadshus placeras friliggande som ”hus i naturpark”, så
att hällmarksskogen med sin blockterräng sparas mellan byggnaderna och parkeingsytorna. De omgivande sluttningarna förblir orörda liksom de större hällpartierna.
Ärendet bedrivs med normalt planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att låta förslag till detaljplan för Karlskrona 3:3, Västra Backabo, bli föremål för
samråd,
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
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PLAN.2009.3707

§ 211
Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 mars 2011 att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för fastigheten Magistraten 16 och
Karlskrona 4:43.
Planområdet är beläget på den norra sidan av Stortorget på Trossö i direkt anslutning
till Klaipedaplatsen. Planområdet omfattar fastigheten Magistraten 16 samt den del
av Karlskrona 4:43 som upptas av den befintliga utbyggnaden.
November 2008 sålde Karlskrona kommun fastigheten Magistraten 16 till en privat
ägare. Fastigheten Karlskrona 4:43 ägs av Karlskrona kommun och utgörs av allmänplatsmark.
Detaljplanens syfte är att omvandla allmänplatsmark till kvartersmark och därmed
möjliggöra permanent bygglov för tillbyggnad till fastigheten Magistraten 16 samt
se över skyddsbestämmelser och användningsbestämmelser för befintlig bebyggelse.
Planförslaget innebär att den allmänplatsmark som upptas av utbyggnaden föreslås
övergå till kvartersmark tillhörande fastigheten Magistraten 16. Kvartersmarken
föreslås medge användning Bostäder (B1) dock ej i bottenvåning samt Centrum (C).
Ärendet bedrivs med normalt planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att låta förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43,
Trossö, bli föremål för samråd,
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
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BYGG.2010.3641

§ 212
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Aspö 1:22
Handlingar: Ansökan (2010-09-09), karta, Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL
1987) 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.
Platsen är belägen i anslutning till Djupvik på den västra delen av Aspö. Ansökan
gäller att få uppföra två stycken fritidshus på vardera 40 kvm i en våning utan källare
och vind. En smal skogsväg leder fram till platsen som utgörs av ett tätbevuxet, otillgängligt och något kuperat skogsparti med enar, tallar och inslag av lövträd som till
exempel björk.
Fastigheten har en bredd på endast cirka 15,5 meter, vilket är för smalt för att tillåta
en byggnation enligt ansökan. Förslaget uppfyller därmed inte kravet på lämplighet
för ändamålet enligt 2 kap PBL.
Med hänsyn till vad som sägs ovan bedöms den föreslagna lokaliseringen vara olämplig.
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.2010.1786

§ 213
Överklagande till förvaltningsrätten av länsstyrelsens beslut angående förhandsbesked på fastigheten Aspö 4:40 (3) och 4:41 (3)
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 november 2010, § 433, att lämna
negativt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, med hänvisning till
vad som sägs i PBL kap 2 om att markområden ska användas för de ändamål för
vilka de är mest lämpade.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som den 26 april 2011 upphävde miljöoch byggnadsnämndens beslut och visade ärendet åter för ny handläggning.
Länsstyrelsens beslut överklagades till förvaltningsrätten som lämnat miljö- och
byggnadsnämnden anstånd med att komplettera överklagandet till 20 juni 2011.
Förvaltningens motivering är att Madenområdet med kringliggande bebyggelse idag
är synnerligen ostrukturerat. Frågan om biltillfarter har genom åren lösts på olika
sätt utan att något samordnat helhetsgrepp tagits.
Yrkanden
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att besluta att förvaltningsrätten
upphäver länsstyrelsens beslut.
Carl-Göran Svensson (M) och övriga i femklövern yrkar att ärendet ej skall överklagas till förvaltningsrätten och att därmed länsstyrelsens beslut står fast.
Michael Ryge (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden beslutar
enligt femklöverns förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att ej gå vidare med detta ärende.
Reservation
Till förmån för eget yrkande reserverar sig den socialdemokratiska gruppen mot detta
beslut.
_____
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BYGG.2011.143

§ 214
Strandskyddsdispens för flytbrygga på fastigheten Aspö 5:303
Handlingar: Ansökan (2011-01-17), karta, Samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan gäller strandskyddsdispens för en mindre flytbrygga, avsedd för badande.
Badbryggan ska vara tillgänglig för allmänheten, och föreslås bli placerad på klipphällarna nedanför exploateringsområdet vid färjeläget.
Enligt gällande detaljplan ligger platsen inom område med beteckningen NATUR.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Dispens från strandskyddet får lämnas endast om allmänhetens tillträde till området
inte påtagligt försämras och om växt- och djurlivet inte påverkas på ett oacceptabelt
sätt. Dessa villkor får anses vara uppfyllda vad gäller flytbryggan.
Enligt 7 kap 18 b § MB skall det dessutom finnas särskilt skäl.
Området som dispensen avser behövs för en anläggning som för sin funktion måste
ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
Enligt 7 kap 18 c § punkt 3 MB är detta 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 för
flytbryggan. Endast den yta som bryggan upptar i vattnet får tas i anspråk för
ändamålet.
_____
Upplysning:
- Dispensbeslutet vinner inte laga kraft förrän länsstyrelsen tagit beslut om huruvida
prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en överprövningstid
om 3 veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut kommit in till länsstyrelsen.
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BYGG.2011.152

§ 215
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Aspö 6:54
Handlingar: Ansökan (2011-01-18), karta, yttrande från sökande (2011-06-01),
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Positivt förhandsbesked har tidigare lämnats för nybyggnation av tre enbostadshus
på fastigheten i miljö- och byggnadsnämndens beslut den 11 mars 2010, § 83.
Dessförinnan hade ett detaljplanearbete påbörjats som innehöll ytterligare enbostadshus. Detaljplanearbetet avbröts efter att länsstyrelsen framfört att den föreslagna exploateringen skulle medföra negativ inverkan på livsbetingelserna för en sällsynt
grodpopulation i anslutning till det vattensjuka området i mitten av fastigheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde i det tidigare ärendet bedömningen att de tre
tomterna enligt det lämnade förhandsbeskedet inte innebar sådan betydande inverkan
på omgivningen att de måste prövas genom detaljplaneläggning, utan att de kunde ses
som en naturlig komplettering.
Denna ansökan avser avstyckning av ytterligare en tomt i anslutning till det tidigare
nämnda vattensjuka området. Den föreslagna avstyckningen med tillhörande tillfartsväg kan inte anses vara en naturlig komplettering, utan skulle innebära betydande inverkan på omgivningen och bedöms kunna vara olämplig med hänsyn till
naturvärdena på platsen. Detta gör att prövning av markens lämplighet för den föreslagna bebyggelsen ska ske genom detaljplan.
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 plan- och
bygglagen 5 kap 1 § om krav på detaljplaneläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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BYGG.2010.4888

§ 216
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 24:20
Handlingar: Ansökan (2010-12-09), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Den föreslagna bebyggelsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen
bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste lösas
i ett större sammanhang.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL
1987) 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 föreslagna avstyckningen gränsar direkt till bebyggda respektive nyligen avstyckade tomter. Platsen utgörs av naturmark med tät trädvegetation och är relativt
svårtillgänglig. Den har inga särskilda naturvärden och bedöms inte vara av sådan
karaktär att den är av intresse för allmänheten.
I samband med handläggningen av ett förhandsbeskedsärende på en annan fastighet i
närheten, gjordes i juli 2004 en enkel planutredning, för att bland annat visa lämplig
tomtindelning längs befintlig väg. Planutredningen medger att totalt fem nya bostads/
fritidshus får komma till utan några förbättringar av vägens standard. Sedan dess har
fyra förhandsbesked och tre bygglov beviljats vilket innebär att det endast finns
utrymme att ge positivt förhandsbesked för ytterligare ett bostads/fritidshus utan att
vägens standard förbättras. För Aspö 24:20 innebär utredningen att en avstyckning kan
få komma till.
Platsen ligger i omedelbar närhet av verksamhetsområdet för kommunalt VA och
möjlighet finns att ansluta till nätet.
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Förslaget får anses vara en naturlig komplettering och platsen får bedömas vara lämplig
att bebygga med ett fritidshus.
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över förslaget. Inga skrivelser har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna
platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet.
_____
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.
Detta besked baseras på en bedömning enligt Plan- och bygglagen, PBL:1987.
Beslut om bygglov kommer att fattas med stöd av PBL:2010.
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BYGG.2011.2088

§ 217
Olovligt uppsatt skylt på fastigheten Dahlberg 45
Ärendet utgår från dagordningen.
_____
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BYGG.2010.4268

§ 218
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fäjö 1:26
Handlingar: Ansökan, situationsplan, fastighetskarta, fasader sektioner och planritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser uppförande av ett friliggande fritidshus med en byggnadsyta om 88
kvm på en obebyggd fastighet. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller
områdesbestämmelser.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL 2 kap sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp
samt annan samhällsservice. Enligt PBL 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt som
är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap. Enligt
MB 3 kap 6 § skall mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet, så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada natur- eller kulturmiljön. Vidare sägs att områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot sådana åtgärder.
Platsen ligger inom riksintresse för kustzonen enligt MB 4 kap 1 §.
Enligt MB 4 kap 4 § får fritidshus endast tillkomma som kompletteringar av befintliga
bebyggelsegrupper
Fastigheten är 8400 kvm och sträcker sig i öst-västlig riktning. Nästan hela fastigheten
består av svårframkomlig sankmark bortsett från ca 500 kvm i den västra delen som
består av en bergsbrant med nivåskillnader om 9 meter. Väster om fastigheten ligger
en bergsplatå och vidare västerut barnkolonins byggnader. Den föreslagna byggnaden
placeras på fastighetens sanka parti, utan tillgång till väg eller annan infrastruktur.
Enligt förvaltningens bedömning kan den tilltänkta byggnationen inte ses som en
komplettering till en befintlig bebyggelsegrupp och lokaliseringen strider således mot
MB 4 kap 4§. Markförhållandena gör att uppförande av ett bostadshus inte kan ske
utan en extraordinär byggnadskonstruktion eller utan betydande ingrepp i det känsliga
naturområdet.
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Ett enstaka, enskilt beläget bostadshus utan tillgång till infrastruktur bedöms olämpligt även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då krav på samhällsservice såsom
exempelvis avfallshantering och räddningstjänst följer på en bostadsetablering.
Miljöavdelningens bedömning är att platsen är olämplig för enskilda avlopp. Markförhållandena medger inte att infiltration eller liknande anläggs i direkt anslutning till
den planerade bostaden. Vattenrecipienten utgörs av ett skärgårdsområde som är mycket
känsligt för påverkan av näringsämnen och har av vattenmyndigheten bedömts ha måttlig ekologisk status. Det finns risk för att miljökvalitetsmålet, god ekologisk status inte
nås 2011 på grund av övergödning. Förvaltningen bedömer att en så kallad hög
skyddsnivå ska gälla i området, vilket ställer särskilda krav på avloppsanläggningars
utformning och funktion.
Den samlade bedömningen är att platsen är olämplig för bostadsändamål och således
strider mot 2 kap i PBL.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är avslag.
Lars Karlsson ( C ) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att inhämta
synpunkter från grannarna.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras
och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta synpunkter från grannarna.
_____
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BYGG.2011.1934

§ 219
Strandskyddsdispens för nybyggnad av förrådsbyggnad på fastigheten
Färmanstorp 4:1
Handlingar: Ansökan, (2010-10-19), ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av en ny byggnad. Byggnaden
om 15 kvm har rektangulär planform, svagt sluttande pulpettak och byggnadshöjden
uppgår till 3 meter.
Platsen omfattas av strandskydd och är allemansrättsligt tillgänglig. På platsen finns
en äldre byggnad av enkel karaktär med en uppskattad byggnadshöjd om 2 meter.
Byggnadsytan uppgår till ca 8 kvm. Endast den yta som byggnaden upptar på marken
är ianspråktagen. Byggnaden är, enligt kommunens kartmaterial, uppförd efter 1965
men det exakta årtalet kan inte fastställas. För byggnaden finns inte någon strandskyddsdispens beviljad sedan tidigare.
Sökanden har angivit som särskilt skäl att dispensen avser ett område som redan
tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddens syften
samt att byggnaden behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför det strandskyddade området.
Enligt 7 kap 15 § Miljöbalken (MB) är det förbjudet att uppföra nya byggnader.
Dispens kan dock lämnas om minst ett av de sex särskilda skäl som står uppräknade
i 7 kap 18 § c MB föreligger.
Enligt förvaltningens bedömning är den mark som den befintliga byggnaden upptar
på marken idag ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Att behovet av förvaring av utrustning för båt och sjöliv föreligger
bedöms inte vara ett särskilt skäl då förvaringen kan ske på den egna fastigheten
utanför strandskyddat område, att det blir mer praktiskt för sökanden är inte ett särskilt skäl enligt MB.
Boden är sluten till sin karaktär med endast ett litet fönster. Volymökningen i
förhållande till den befintliga boden bedöms inte innebära att platsen privatiseras
ytterligare. Mot bakgrund av det ovan sagda är förvaltningens bedömning att det
föreligger ett särskilt skäl att bevilja dispens för uppförande av en ny förrådsbyggnad
enligt bifogad ritning.
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja dispens med hänvisning till bedömningen ovan samt att det föreligger ett
särskilt skäl enligt 7 kap 18§ MB, samt föreskriver:
att endast den yta som byggnaden upptar på marken får ianspråktagas.
att ingen form av övernattning får ske i byggnaden.
att inga privatiserande åtgärder får vidtagas utanför byggnaden.
_____
Upplysning:
- Dispensbeslutet vinner inte laga kraft förrän länsstyrelsen tagit beslut om huruvida
prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en överprövningstid
om 3 veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut kommit in till
Länsstyrelsen.
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BYGG.2010.4185

§ 220
Bygglov och bygganmälan för uppförande av förrådsbyggnad på fastigheten
Färmanstorp 4:1
Handlingar: Ansökan (2010-10-19), ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan avser bygglov för uppförande av en ny byggnad som ersättning för en
befintlig förrådsbyggnad. Byggnaden om 15 kvm har rektangulär planform, svagt
sluttande pulpettak och byggnadshöjden uppgår till 3 meter. Platsen omfattas inte
av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Platsen omfattas av strandskydd och är allemansrättsligt tillgänglig. På platsen finns
en äldre byggnad av enkel karaktär med en uppskattad byggnadshöjd om 2 meter.
Byggnadsytan uppgår till ca 8 kvm. Endast den yta som byggnaden upptar på marken
är ianspråktagen för ändamålet . Byggnaden är, enligt kommunens kartmaterial, uppförd efter 1965 men det exakta årtalet kan inte fastställas. För byggnaden finns inte
någon strandskyddsdispens beviljad sedan tidigare.
Enligt 8 kap 12 § Plan- och bygglagen skall bygglov bifallas för åtgärder som ligger
utanför detaljplan om åtgärden:
1) uppfyller kraven som ställs i 2 kap,
2) inte skall föregås av planläggning på grund av bestämmelserna i 5 kap
3) Inte strider mot områdesbestämmelser och
4) Uppfyller kraven i 3 kap 1,2 och 10-18§§
Enligt förvaltningens bedömning är boden sluten till sin karaktär och med endast ett
litet fönster. Volymökningen i förhållande till den befintliga boden bedöms inte innebära att platsen privatiseras ytterligare.
Gestaltningsfrågorna enligt 3 kap bedöms vara uppfyllda och markens lämplighet för
ändamålet enlig 2 kap likaså. Något krav på planläggning enligt 5 kap bedöms inte
föreligga. Ersättningsbyggnaden bedöms uppfylla de krav som ställs enligt plan och
bygglagens 8 kap 12§.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med hänvisning till att åtgärden uppfyller kraven i 8 kap 12§ PBL,
samt upplyser om
(forts.)
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden
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Sammanträdesprotokoll

§ 220 (forts.)
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att inga åtgärder enligt detta lov får påbörjas innan strandskyddsdispens för samma
åtgärder vunnit laga kraft
att byggnaden endast får användas för förvaringsändamål.
_____
Upplysningar:
-

Sign

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

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

BYGG.2008.2552

§ 221
Bygglov och bygganmälan för till- och ombyggnad av fritidshus på fastigheten
Gunnetorp 5:13
Handlingar: Ansökan, situationsplan samt ritningar, tillståndsbevis (2010-12-11,
§ 812) beträffande avloppsanläggning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse samt inom strandskyddsområde. Befintlig huvudbyggnad uppgår till ca 50 kvm. Ansökan avser en tillbyggnad med
70 kvm.
Angående vatten /avloppsfrågan pågår anslutning mellan 3 fastighetsägare, se
tillståndsbevis 2010-12-11, § 812 från Karlskrona kommun.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus enligt ansökan.
_____
Upplysningar:
-

Sign

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

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

34(77)

Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

BYGG.2010.1110

§ 222
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten
Hasslö 4:60
Handlingar: Ansökan (2010-03-10), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2010-10-14, § 391, att lämna negativt
förhandsbesked för nybyggnation av fyra enbostadshus på platsen.
Beslutet föregicks av att en planutredning gjordes av samhällsbyggnadsförvaltningen, i vilken avstyckning av endast tre tomter förordades. Anledningen var främst
att en huvudledning för kommunalt VA gjorde viss del av marken svårutnyttjad för
bebyggelse. Vidare förordades att tillfartsvägen ska hålla en standard på 5 meter belagd köryta samt att ett släpp ska göras mellan de två sista tomterna för en gångförbindelse österut till Södra Hornsvägen.
Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen, som den 23 februari 2011 upphävde beslutet och visade ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för ny
handläggning. Innebörden i länsstyrelsens beslut är att avstyckning av fyra tomter
bedöms vara lämpligt utan prövning genom detaljplan, och att det i den nya handläggningen främst bör prövas om ett positivt förhandsbesked behöver förknippas
med några villkor.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig under ärendets tidigare handläggning.
Inkomna synpunkter har lämnats utan avseende i länsstyrelsens beslut.
Länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av fyra enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samband med bygglovprövningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
(forts.)

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden
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Sammanträdesprotokoll

§ 222 (forts.)
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att innan byggnationen på de nya styckningslotterna får påbörjas, skall tillfartsvägen vara utbyggd till 5 meters bredd med belagd köryta
att vid avstyckningen ska beaktas dels möjligheten till fortsatt vägdragning söderut
till 5 meters bredd, dels att ett släpp på 4 meter ska göras mellan de två sydliga
tomterna för en gångförbindelse österut till Södra Hornsvägen.
_____
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.
Detta besked baseras på en bedömning enligt Plan- och bygglagen, PBL:1987.
Beslut om bygglov kommer att fattas med stöd av PBL:2010.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden
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Sammanträdesprotokoll

Sökande
Berörd granne
Akten

BYGG.2010.4829

§ 223
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:126
Handlingar: Ansökan (2010-12-06), karta, yttrande från granne (2011-06-07),
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 är bevuxen med tät och snårig busk- och trädvegetation och är helt otillgänglig.
Den ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala
VA-nätet.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande har
inkommit. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
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.
_____
(forts.)
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-06-09
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Upplysningar:
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.
Detta besked baseras på en bedömning enligt Plan- och bygglagen, PBL:1987.
Beslut om bygglov kommer att fattas med stöd av PBL:2010.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden
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Sammanträdesprotokoll

Sökande
Berörd granne
Akten

BYGG.2010.2455

§ 224
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Hasslö
4:229
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2010-09-21), yttrande från granne (201104-20), 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 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 3 kap i plan och bygglagen 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.
Ansökan avser lokalisering av två nya enbostadshus på separata tomtplatser om ca
1500 kvm respektive 2300 kvm. De båda tomterna nås via en gemensam utfart mot
öster.
Marken består idag av gles och slyig lövskog i anslutning till bostadsbebyggelse i alla
väderstreck. Anslutning kan ske till kommunalt vatten och avlopp.
Berörda grannar har haft möjlighet att yttra sig över förslaget och ett yttrande har inkommit. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Enligt förvaltningen bedöms inte platsen inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen.
De båda tomterna bedöms lämpliga och som en naturlig komplettering av befintlig
bostadsbebyggelse.
Förvaltningens bedömning är att uppförandet av två enbostadshus på den aktuella
platsen kan ske utan att betydande olägenhet för omgivningen uppkommer. Den
föreslagna norra tomtplatsen bedöms vara tillräckligt stor att bebygga med ett
enbostadshus oavsett om den belastas av servitut i enlighet med grannens illustration.
Kraven i 2 kap 3 PBL bedöms vara uppfyllda.
(forts.)
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked till lokalisering av två enbostadshus på den
avsedda platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera
att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom
tillståndet annars upphör att gälla.
Detta besked baseras på en bedömning enligt Plan- och bygglagen, PBL:1987.
Beslut om bygglov kommer att fattas med stöd av PBL:2010.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sign

Sign

Sign
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Sökande
Akten

BYGG.2011.1552

§ 225
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten Hasslö 7:21
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar (2011-03-24), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan avser bygglov för ett enbostadshus i ett plan med en byggnadsyta om 53
kvm samt en komplementbyggnad med en byggnadsyta om 40 kvm. Den avsedda
tomtytan uppgår till 2160 kvm.
Anslutning sker till kommunalt vatten och avlopp och infart sker direkt från befintlig
väg i anslutning till den avsedda tomten. Platsen ansluter direkt till befintlig bebyggelsegrupp.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Enligt plan och bygglagen 8 kap 12§ skall bygglov för åtgärder på fastigheter som
inte omfattas av detaljplan bifallas om:
1) uppfyller kraven i 2 kap
2) inte skall föregås av detaljplan på grund av bestämmelserna i 5 kap1§
3) inte strider mot områdesbestämmelser
4) uppfyller kraven i 3 kap 1,2 och 10-18§§.
I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det
är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna
att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av
riksintressen.
Enligt förvaltningen bedöms ett nytt enbostadshus på platsen vara en lämplig komplettering av bebyggelsen och befintlig infrastruktur och samhällsservice kan nyttjas.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen som gör att den bör bevaras obebyggd. Marken bedöms lämplig för bostadsändamål i enlighet med vad som sägs i 2 kap PBL. Något krav på detaljplan föreligger
inte enligt 5 kap 1 § och byggnaderna bedöms uppfylla gestaltningskraven enligt 3 kap.
(forts.)

Sign

Sign

Sign
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Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig över förslaget. Inga yttranden har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för de avsedda åtgärderna med hänvisning till 8 kap 12§, samt
föreskriver:
att anslutning skall ske till kommunalt VA
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg föreligger byggstart, vilket skall
ombesörjas av sökande.
_____
Upplysningar:
-

Sign

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

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden
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Sökande
Akten

BYGG.2011.2087

§ 226
Olovligt uppsatt skylt på fastigheten Hästkvarnen 7
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sign

Blad

Sign

Sign
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Sökande
Akten

BYGG.2011.736

§ 227
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av TV-mast på fastigheten
Karlskrona 5:17 (Bryggareberget)
Handlingar: Ansökan (2011-01-31), situationsplan, ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Ansökan gäller uppförande av en ny radio- och TV-mast på Bryggareberget. Nuvarande mast kan av hållfasthetsskäl inte bära de nya antenner som behövs för
utbyggnaden av digital-TV. Den befintliga masten kommer att rivas efter uppförandet av den nya masten.
Masten utgörs av en smal fackverkskonstruktion som är försedd med stag på sex
nivåer. Den blir 121,5 meter hög och placeras i direkt närhet till platsen för den nuvarande masten.
Masten kommer liksom den befintliga att få effekten av ett tydligt landmärke som
syns vida omkring. Den kommer att skilja sig från den befintliga till sin karaktär på
så sätt att den är mera smäcker, och att stagen inom visst avstånd kommer att kunna
skönjas. Den nya masten kommer inte att på något påtagligt sätt få annorlunda inverkan än den nuvarande vad gäller lämplighet med hänsyn till stads- och landskapsbild.
Masten bedöms uppfylla kraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL).
En kungörelse om ansökan har varit införd i lokalpressen och anslagen på kommunens anslagstavla. Inga skrivelser har inkommit med anledning av detta.
VA-verket har getts möjlighet att yttra sig med anledning av närheten till vattentornet
och förekomsten av ledningar i marken. I en skrivelse framförs att man inte har några
synpunkter.
Ägarna till restaurangföretaget Utkiken AB har i egenskap av berörda grannar getts
möjlighet att yttra sig. En skrivelse har inkommit där man motsätter sig förslaget med
hänvisning till att stag från masten kommer att gå över deras tomt och begränsa
möjligheterna till utveckling av verksamheten.
Sökanden har getts möjlighet att bemöta synpunkterna, och framför i en skrivelse
att detta borde kunna lösas genom en ändrad utsträckning av tomträtten. Denna
fråga löses emellertid inte inom ramarna för detta ärende.
(forts.)

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Någon särskild byggrätt finns inte på tomten, och några konkreta planer för utbyggnad i form av bygglovansökan eller liknande finns inte. Med hänvisning till detta görs
bedömningen att förslaget inte innebär en sådan betydande olägenhet för omgivningen
som avses i PBL 3 kap 2 §.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov.
Upplysningar:
- Utsättning ska ske av person med dokumenterad mätningskompetens.
Mätningskompetensen skall redovisas senast vid byggsamrådet och godkännas
lokalt av 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

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2011.1445

§ 228
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för ändring av bostadshus till pensionat samt uppförande av två uthyrningsstugor på fastigheten
Milasten 1:18
Handlingar: Ansökan (2011-03-21), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ansökan gäller att ändra användningen av ett större enbostadshus till pensionatverksamhet, samt att få uppföra två uthyrningsstugor på den hävdade tomten.
Platsen bedöms vara lämplig för det föreslagna ändamålet. Berörda grannar har getts
möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har inkommit.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Dispens från strandskyddet får lämnas endast om allmänhetens tillträde till området
inte påtagligt försämras och om växt- och djurlivet inte påverkas på ett oacceptabelt
sätt. Dessa villkor får anses vara uppfyllda.
Enligt 7 kap 18 b § MB skall det dessutom finnas särskilt skäl.
Marken är redan hävdad för bostadsändamål och har således tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Enligt 7 kap 18 c § punkt 1MB är detta ett särskilt skäl för att lämna dispens från
strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Marken är redan helt ianspråktagen för bostadsändamål, varför fastigheten i sin helhet får tas i anspråk som tomt.
_____
(forts.)
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Sign

Sign
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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
- Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats
- Färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- Nybyggnadernas exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet
- Anslutning ska göras till kommunalt VA
- Tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 757 ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden
- Beslutet om strandskyddsdispens vinner inte laga kraft förrän länsstyrelsen tagit
beslut om huruvida prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en
överprövningstid om 3 veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut kommit
in till länsstyrelsen.
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Sign
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Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2011.2421

§ 229
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Mjövik 3:42
Handlingar: Ansökan, situationsplan, (2011-01-27) tomtavgränsning (bilaga 1),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten ligger utanför detaljplan, omfattas inte av områdesbestämmelser samt
omfattas av strandskydd enligt 7 kap MB och av det geografiska riksintresset för
kustzonen enligt 4 kap 1 och 4 §§ MB.
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett nytt fritidshus. Miljöoch byggnadsnämnden lämnade bygglov för ett fritidshus på den aktuella platsen
den 14 mars 2007 och Länsstyrelsen i Blekinge län meddelade dispens från
strandskyddsbestämmelserna den 19 februari 2008.
Bygglovet nyttjades inte och såväl bygglov som strandskyddsdispensens giltighetstid
har förfallit. Fastigheten har styckats av och röjning av markområdet har påbörjats.
En ny ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ett fritidshus har inkommit
till Miljö- och byggnadsnämnden.
Enligt nu gällande lagstiftning (MB) får som särskilt skäl endast åberopas ett av de
uppräknade skäl som finns angivna i 7kap 18§c.
De skäl som åberopats är att marken är ianspråktagen som tomtmark för fritidsändamål.
Besök på platsen gjordes den 15 april 2011.
Enligt förvaltningens bedömning sker lokaliseringen inom en befintlig bebyggelsegrupp och bedöms inte skada riksintresset för kustzonen.
Längs fastighetsgräns mot Mjövik 16:4 löper en stenmur och en etablerad promenadväg ned mot stranden. Denna promenadväg fortsätter i en stig runt udden och vidare
längs vattendraget och norrut för att åter nå Lövenäsvägen. Det bedöms vara av stor
vikt att promenadstigen runt udden bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Bedömning är dock att uppförande av ett enbostadshus kan ske utan att det försämrar
allmänhetens tillträde till strandområdet om promenadvägen hålls tillgänglig.
Då del av fastigheten delvis är ianspråktagen för bostadsändamål görs bedömningen att
särskilt skäl enligt MB 7 kap 18§c föreligger.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att meddela dispens från Strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18§ (MB),
enligt bedömning ovan, för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Mjövik 3:42,
samt föreskriver:
att: som tomt för bostadsändamål får tas i anspråk den yta som markerats med rött på
bifogad karta. (bilaga 1)
(forts.)
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att: ett staket uppförs till en höjd av minst 1.10 meter med en sträckning enligt
markering på bifogad karta (bilaga 1)
_____
Upplysningar:
Inga åtgärder som kan hindra eller avhålla allmänheten från att fritt vistas på platsen får
vidtagas utanför tomtavgränsningen.
Beslutet om strandskyddsdispens vinner inte laga kraft förrän länsstyrelsen tagit
beslut om huruvida prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en
överprövningstid om 3 veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut kommit in
till länsstyrelsen.
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§ 230
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Mjövik 3:42
Handlingar: Ansökan, situationsplan, (2011-01-27), tomtavgränsning (bilaga 1),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten ligger utanför detaljplan, omfattas inte av områdesbestämmelser samt
omfattas av strandskydd enligt 7 kap MB och av det geografiska riksintresset för
kustzonen enligt 4 kap 1 och 4 §§ MB.
Ansökan avser bygglov för uppförande av ett fritidshus i ett plan med en byggnadsyta
om 142 kvm.
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade bygglov för ett fritidshus på den aktuella platsen
den 14 mars 2007 Länsstyrelsen i Blekinge län meddelade dispens från
strandskyddsbestämmelserna den 19 februari 2008.
Bygglovet nyttjades inte och såväl bygglov som strandskyddsdispensens giltighetstid
har förfallit. Fastigheten har styckats av och röjning av markområdet har påbörjats. En
ny ansökan om strandskyddsdispens har inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden
och behandlas som ett separat ärende.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller.
Enligt Plan och bygglagen (PBL) 8 kap 12§ skall bygglov bifallas om åtgärden:
1)
uppfyller kraven i 2 kap
2)
inte skall föregås genom planläggning pga bestämmelserna i 5 kap 1 §.
3)
Inte strider mot områdesbestämmelser och
4)
uppfyller kraven i 3 kap 1-2 och 10-18§§.
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.
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Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kapitel 4. Enligt
MB 4 kap 4 § ligger platsen inom det kust- och skärgårdsområde där fritidshus
endast får tillkomma som kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper.
Platsen omfattas av strandskydd där det enligt 7 kap 15§ i miljöbalken är förbjudet
att uppföra nya byggnader. Enligt 7 kap 18 § kan dispens från strandskyddet lämnas
om det föreligger minst ett särskilt skäl.
Besök på platsen gjordes den 15 april 2011.
Enligt förvaltningens bedömning sker lokaliseringen inom en befintlig bebyggelsegrupp och bedöms inte skada riksintresset för kustzonen. Befintlig infrastruktur kan
nyttjas och anslutning ske till kommunalt vatten och avlopp. Byggnaden är lågmäld
och väl anpassad till tomtens naturliga förutsättningar och till omgivande byggnaders
karaktär. Tomtplatsen kan anordnas så att den uppfyller kraven i 3 kap 15§ (PBL) och
byggnaden bedöms uppfylla gestaltningskraven enligt 3 kap 1-2 §§ (PBL)
Längs fastighetsgräns mot Mjövik 16:4 löper en stenmur och en etablerad promenadväg ned mot stranden. Denna promenadväg fortsätter i en stig runt udden och vidare
längs vattendraget och norrut för att åter nå Lövenäsvägen. Det bedöms vara av stor vikt
att promenadstigen runt udden bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Bedömning är dock att uppförande av ett enbostadshus kan ske utan att det försämrar
allmänhetens tillträde till strandområdet om promenadvägen hålls tillgänglig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ett fritidshus på den aktuella platsen med hänvisning till 8 kap
12 § samt ovan nämnda bedömning, samt föreskriver:
att anslutning skall ske till kommunalt VA
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg föreligger byggstart, vilket ombesörjes
av sökanden.
_____
Upplysningar:
- Laga kraft vunnen strandskyddsdispens skall föreligga innan byggstart.
- 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
- Färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- Nybyggnadernas exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet
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§ 231
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för ändrad användning
av f.d. försvarsbyggnad på fastigheten Olsäng 20:4
Handlingar: Ansökan (2011-01-18), karta, ritningar, yttrande från sökande 2011-05
-30), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Innan beslut fattas i ärendet skall arbetsutskottet företa syn på platsen,
_____
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§ 232
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för ändrad användning
av två st sjöbodar på fastigheten Olsäng 20:4
Handlingar: Ansökan (2011-01-18), karta, ritningar, yttrande från sökande 2011-05
-30), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Innan beslut fattas i ärendet skall arbetsutskottet företa syn på platsen,
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

53(77)

Sammanträdesprotokoll

Sökande
Länsstyrelsen
Akten

BYGG.2011.734

§ 233
Strandskyddsdispens avseende dammar för strandpadda på fastigheten
Olsäng 20:4
Handlingar: Ansökan (201-02-01), kartor, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ärendet gäller fyra stycken dammar vars syfte är att tillskapa lekvatten för strandpaddan, som idag förekommer på fastigheten både norr och söder om Olsäng. Tre
av dammarna är belägna inom område som omfattas av strandskydd enligt 7 kap
miljöbalken (MB). En av dessa dammar är befintlig men ska fördjupas, varvid de
uppgrävda massorna ska släntas ut runt dammen. För åtgärderna med dessa dammar
krävs strandskyddsdispens.
De områden där dammarna ska anläggas utgörs av naturbetesmarker, huvudsakligen
av strandängskaraktär.
Dispens från strandskyddet får lämnas endast om allmänhetens tillträde till området
inte påtagligt försämras och om växt- och djurlivet inte påverkas på ett oacceptabelt
sätt. Dessa villkor får anses vara uppfyllda vad gäller de tre dammarna.
Enligt 7 kap 18 b § MB skall det dessutom finnas särskilt skäl.
Åtgärden är till för att gynna den biologiska mångfalden genom att tillskapa goda
livsbetingelser för den hotade strandpaddan. Detta är ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. Enligt 7 kap 18 c § punkt 5
MB är detta 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
för de tre dammarna. Endast den yta som vattenspegeln upptar får tas i anspråk för
ändamålet.
_____
Upplysning:
- Dispensbeslutet vinner inte laga kraft förrän länsstyrelsen tagit beslut om huruvida
prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en överprövningstid om
3 veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut kommit in till länsstyrelsen.
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§ 234
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Rörsäng 1:8
Handlingar: Ansökan (2011-03-02), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL
1987) 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 också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för naturvård.
Platsen är idag bebyggd med ett bostadshus, en gäststuga, en gammal lada och en
gammal kvarn, och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Kvarnen är i mycket
dåligt skick och saknar sedan länge vingar och fasadbeklädnad. En del av fastigheten
brukas idag som åkermark. Ansökan omfattar förslag på att stycka av fastigheten där
befintligt bostadshus och gäststuga utgör en tomt och att kvarnens plats ersätts med
ett nytt enbostadshus.
Platsen bedöms inte ha betydelse ur allemansrättslig synpunkt. En byggnation av ett
enbostadshus på platsen bedöms inte påverka riksintresset för naturvård negativt.
Infart kan anordnas från befintlig enskild väg, och anslutning kan göras till det
kommunala VA-nätet. En avstyckning och byggnation av ett enbostadshus på platsen
enligt ansökan får anses vara en lämplig komplettering av den befintliga bebyggelsen.
Blekinge museum har inkommit med en skrivelse där man konstaterar att den befintliga
väderkvarnen idag närmast är en ruin och att ett bevarande inte är möjligt. Länsmuseet
motsätter sig således inte en rivning.
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Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från väghållaren 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.
Detta besked baseras på en bedömning enligt Plan- och bygglagen, PBL:1987.
Beslut om bygglov kommer att fattas med stöd av PBL:2010.
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§ 235
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Rörsäng 1:18
Handlingar: Ansökan (2011-03-17), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL
1987) 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 också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för naturvård.
Platsen ligger i direkt anslutning till en befintlig bebyggelsegrupp och är tydligt
avgränsad av en stenmur på samtliga sidor. Området utgörs av en plan och relativt
öppen yta bevuxen med lövträd som till exempel björk och ek. Strax intill infarten
finns en gammal jordkällare. Infart kan anordnas från befintlig enskild väg, och
anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Platsen bedöms inte ha betydelse ur allemansrättlig synpunkt. En byggnation av ett
enbostadshus på platsen bedöms inte påverka riksintresset för naturvård negativt. Ett
enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering av den befintliga
bebyggelsen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
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att tillstånd från väghållaren 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.
Detta besked baseras på en bedömning enligt Plan- och bygglagen, PBL:1987.
Beslut om bygglov kommer att fattas med stöd av PBL:2010.
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§ 236
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Saltö 2:1
Handlingar: Ansökan (2011-04-19), ritningar och situationsplan, yttrande från granne
(2011-05-25), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen utanför detaljplan.
Transformatorstationen blir placerad på mark utanför detaljplanen och kommer att
uppta en yta av ca 4,5 kvm, den kommer att användas till den allmänna nyttan.
Berörda grannar har beretts möjlighet till yttrande. Ett yttrande har inkommit. Yttrandet
påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov.
_____
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.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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§ 237
Ansökan om strandskyddsdispens för sjöbod på fastigheten Senoren 6:9
Handlingar: Ansökan (2010-04-22), karta, yttrande från sökande (2011-05-25),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Innan beslut fattas i ärendet skall arbetsutskottet företa sin på platsen.
_____
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§ 238
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av komplementbyggnad/lusthus på
fastigheten Spandelstorp 5:4
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar (2011-04-26), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten omfattas av detaljplan och den aktuella platsen är planlagd för allmänt
ändamål. Detta innebär att endast stat, kommun eller landsting får stå som huvudman.
Platsen utgör ett tätortsnära och välfrekventerat naturområde med mestadels ädellövskog. Området var anlagd som engelsk park till Spandelstorps gård men är idag
tämligen vildvuxet. All mark inom det tidigare parkområdet är prickat i gällande
detaljplan och får således inte bebyggas. Syftet med prickmarken är att bevara
grönområdet. Tidigare har beviljats bygglov för ett vindskydd som nyttjas framförallt av Lillskogens förskoleverksamhet.
Ansökan avser uppförande av en öppen parkpaviljong om 30 kvm med en totalhöjd
om 4 meter. Paviljongen skall vara allmänt tillgänglig och har en gestaltning som
återspeglar detta.
Byggnadens placering strider mot gällande detaljplan då den placeras på mark som
inte får bebyggas. Enligt 8 kap 11§ kan bygglov beviljas för åtgärder som strider
mot gällande detaljplan om avvikelsen är mindre och i enlighet med planens syfte.
Enligt förvaltningens bedömning bedöms avvikelsen dock vara mindre och i enlighet
med planens syfte då den tar i anspråk en begränsad del av den prickade marken och
varken hindrar eller avhåller allmänheten att nyttja rekreationsområdet. Gestaltningen
bedöms uppfylla kraven som ställs i 3 kap i Plan och bygglagen PBL på lämplig
placering och utformning som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan.
Karlskrona kommuns gata/parkavdelning har yttrat sig utan erinran mot förslaget.
Därutöver har inga grannar ansetts vara berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för komplementbyggnaden med hänvisning till bedömning ovan
och 8 kap PBL.
_____
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.
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BYGG.2011.868

§ 239
Förhandsbesked för nybyggnad av verkstad på fastigheten SturköBredavik 21:32
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2011-02-11), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan avser lokalisering av en verksamhetslokal i ett plan för en mindre
plåtslageriverksamhet. Förberedande plåtarbeten kommer att utföras i lokalen men
merparten av arbetet sker sedan på plats hos kunden. Lokalen kommer att inrymma
utöver verkstadslokalen, utrymmen för kontor, fikarum och hygienutrymmen.
Anslutning kommer att ske till kommunalt vatten- och avlopp
Platsen ligger inom samlad bebyggelse på en fastighet med bostadsändamål. På
fastigheten bedrivs redan idag visst arbete i bostadens komplementbyggnader.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden
och natur- och kulturvärdena på platsen.
Enligt förvaltningens bedömning är platsen för den nya verksamheten delvis ianspråktagen som tomtmark och bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden
eller andra allmänna intressen. Trafiken bedöms inte öka i någon betydande omfattning och verksamheten bedöms inte orsaka buller eller annan påtaglig olägenhet för
omgivningen. Lokalisering bedöms uppfylla kraven i 2 kap.
Berörda grannar har givits möjligheten att yttra sig över förslaget. Inga yttranden har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för verksamheten 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 anslutning sker till det kommunala VA-nätet
_____
Upplysningar:
För den verksamhet som ska bedrivas i byggnaden gäller bestämmelserna i miljöbalken (1998:808). Närheten till bostäder medför att möjligheterna att bedriva
verksamhet som t ex bullrar eller innebär utsläpp av lösningsmedel, är begränsade.
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.
Detta besked baseras på en bedömning enligt Plan- och bygglagen, PBL:1987.
Beslut om bygglov kommer att fattas med stöd av PBL:2010.
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§ 240
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning av lokaler på fastigheten
Sturkö-Bredavik 21:32
Handlingar: Ansökan, situationsplan planritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan avser ändrad användning av en komplementbyggnad/verksamhetslokal i två
plan. Övre plan används idag som kontor/förråd och i markplan används för mindre
plåtslageriverksamhet. Avsikten är att flytta all verksamhet till nya, ändamålsenliga
lokaler och inreda en ny bostad i den befintliga byggnadens övre plan samt nyttja
bottenplan som garage/förråd. Anslutning skall ske till kommunalt vatten- och avlopp.
Byggnadens yttre ändras inte.
Platsen ligger inom samlad bebyggelse på en fastighet med bostadsändamål. På
fastigheten bedrivs idag viss verksamhet i bostadens komplementbyggnader.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt förvaltningens bedömning är platsen för den nya bostaden ianspråktagen som
tomtmark. Lokaliseringen bedöms uppfylla kraven i 2 kap.
Berörda grannar har givits möjligheten att yttra sig över förslaget. Inga yttranden har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ändrad användning med stöd av 8 kap i plan och bygglagen.
_____
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.
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BYGG.2011.1224

§ 241
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage, samt
strandskyddsdispens på fastigheten Säby 5:10
Handlingar: Ansökan (2011-03-04), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 11 mars 2010, § 89
(dnr 847/06) att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på
platsen. Ansökan stämmer med det lämnade förhandsbeskedet.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Vattnet
som berörs av strandskyddet utgörs av en mindre våtmark av gölliknande karaktär.
Dispens från strandskyddet får lämnas endast om allmänhetens tillträde till området
inte påtagligt försämras och om växt- och djurlivet inte påverkas på ett oacceptabelt
sätt. Dessa villkor får anses vara uppfyllda vad gäller det föreslagna enbostadshuset.
Enligt 7 kap 18 b § MB skall det dessutom finnas särskilt skäl.
Byggnadsplatsen är väl avskild från området närmast strandlinjen genom en väg.
Enligt 7 kap 18 c § punkt 2 MB är detta ett särskilt skäl för att lämna dispens från
strandskyddet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt med stöd av 7 kap 18 b § MB lämna dispens från
strandskyddsbestämmelserna för enbostadshuset. Den på situationsplanen med rött
markerade ytan 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
(forts.)
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- Anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats
- Utsättning ska ske av person med dokumenterad mätningskompetens.
Mätningskompetensen skall redovisas senast vid byggsamrådet och godkännas lokalt
av samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
- Byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet
- Tillståndsbevis för anordnande av enskild avloppsanläggning ska föreligga före
byggstart
- Tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
- Beslutet om strandskyddsdispens vinner inte laga kraft förrän länsstyrelsen tagit
beslut om huruvida prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en
överprövningstid om 3 veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut kommit
in till länsstyrelsen.
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BYGG.2010.3579

§ 242
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 2:92
Handlingar: Ansökan (2010-09-06), karta, yttrande från sökande (2011-04-24),
yttrande från granne (2011-05-25), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
På sökandens begäran återremitteras ärendet till förvaltningen.
_____
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BYGG.2011.2023

§ 243
Strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten Torhamn 5:51
Handlingar: Ansökan, fastighetskarta (2011-04-26), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av en sjöbod för förvaringsändamål. Fastigheten omfattas av strandskydd enligt 7 kap Miljöbalken (MB). Marken är
allemansrättsligt tillgänglig strandäng, helt utan koppling till annan bebyggelse.
Enligt 7kap 15 § i MB råder förbud att uppföra nya byggnader inom strandskyddat
område. Dispens kan endast beviljas om det föreligger minst ett av de särskilda skäl
som är uppräknade i 7 18 § c MB.
Ett av de uppräknade särskilda skälen lyder: ”det område som dispensen avser behövs
för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området”.
Som särskilt skäl har åberopats att byggnaden för sin funktion och användning måste
ligga vid stranden som förråd i anslutning till befintliga kåsar för jaktkanoter.
Bedömning: För att det särskilda skäl som åberopats skall vara giltigt krävs att behovet
inte kan tillgodoses utanför strandskyddet. Att det är mer bekvämt eller mer praktiskt
för den enskilde att förvara båttillbehör nära sin båt bedöms inte utgöra ett särskilt skäl
i lagens bemärkelse. I Naturvårdsverkets rekommendationer (Handbok 2009:4 utgåva
1, Strandskydd - en vägledning för planering och prövning) framgår att särskild restriktivitet skall råda i områden som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet såsom
exempelvis strandängar och i områden som är tillgängliga för allmänheten. Det framgår
även att formuleringen ”anläggningar” i 7kap 18§c 3 (MB) inte syftar till bastu, lusthus,
förråd och liknande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om strandskyddsdispens med hänvisning till att något särskilt skäl
enligt 7kap 18§c MB inte föreligger.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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§ 244
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus samt rivning av uthus på
fastigheten Torhamn 11:30
Handlingar: Ansökan (2011-02-21) situationsplan, ritningar, komplettering (2011-0510), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.
Befintlig huvudbyggnad uppgår till 46,7 kvm samt uthus 13,7 kvm. Ansökan avser
rivning av befintligt uthus samt tillbyggnad av fritidshus med 61,1 kvm. Nockhöjd
lika befintlig byggnad 3,8 meter.
Anslutning ska ske till kommunens VA-nät enligt skrivelse. Arbete pågår för anslutning mellan fem fastighetsägare och kommunen.
Brev har utgått till berörda sakägare jml plan- och bygglagen 8 kap 22 §. Inga yttranden har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja rivningslov för uthus och bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus
enligt ansökan.
_____
- 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.
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§ 245
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av maskinhall på fastigheten
Vallby 1:26
Handlingar: Ansökan (2011-03-02), situationsplan, ritningar, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen utanför samlad bebyggelse.
Ansökan avser nybyggnad av maskinhall om 150 kvm.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen (PBL)
8 kap 22. Något yttrande har inte inkommit.
Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 12 § skall ansökningar om bygglov för byggnadsåtgärder utanför detaljplan bifallas, om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap samt 3 kap.
1, 2 och 10-18 §§.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av maskinhall med hänvisning till PBL 8 kap. 12 §.
_____
Upplysningar
- 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.
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BYGG.2010.455

§ 246
Överklagande till Kammarrätten av Förvaltningsrättens dom ang tillbyggnad
av flerbostadshus på fastigheten Von Löwen 1
Redogörelse för ärendet
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 1 april 2010, § 100 att
avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, med hänvisning till att
förslaget strider mot gällande detaljplan vad avser tillåten byggnadshöjd samt tillåtet
antal våningar.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som den 16 augusti 2010 avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till förvaltningsrätten som i dom den 14 april
2011 upphävde länsstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens beslut.
Detta har överklagats till kammarrätten som lämnat miljö- och byggnadsnämnden
anstånd med att komplettera överklagandet till 20 juni 2011.
Motivering
Enligt gällande detaljplan får byggnad uppföras med högst fem våningar. Av planbestämmelsen om högsta tillåtna byggnadshöjd följer att byggnad får uppföras med
en höjd av högst 15 meter. Den befintliga byggnaden är planenlig i dessa avseenden.
Efter den föreslagna åtgärden kommer byggnaden enligt definitionen av våning i 9 §
plan- och byggförordningen att bli i sex våningar. En förnyad mätning visar enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning att byggnadshöjden kommer att bli 16,2
meter. Antalet våningar blir således sex där planen tillåter fem, och tillåten byggnadshöjd överskrids med 1,2 meter. Sammantagna kan dessa planavvikelser inte anses
vara mindre i ett sammanhang som detta.
Av redogörelsen för planbeskrivningen i länsstyrelsens beslut vad gäller byggnadshöjd framgår vidare att planen har ett visst syfte i detta avseende. Det föreslagna
överskridandet av tillåten byggnadshöjd och antal våningar strider helt mot planens
syfte.
Vad som tidigare medgivits i en annan del av kvarteret med andra förutsättningar får
anses helt sakna relevans vid bedömningen.
(forts.)
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Byggnaden på kvarteret von Löwen 1 är av kulturhistoriskt intresse som en välbevarad
och tidstypisk representant för 1950-talets bostadsbyggande. Den föreslagna tillbyggnaden skulle på ett påtagligt sätt strida mot kraven på lämplighet med hänsyn till
stadsbilden och en god helhetsverkan enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 1 §,
samt även mot kravet på varsamhet vid ändring av byggnad enligt 3 kap 10 §.
Det resonemang och den bedömning som förvaltningsrätten gör innehåller allvarliga
brister och felaktigheter både angående vad som rent faktiskt kan räknas som en mindre
avvikelse och vad som kan anses vara förenligt med planens syfte vad gäller avsedd
helhetsverkan.
Dessa brister är av sådan omfattning och principiell natur att det enligt förvaltningens
uppfattning är av vikt att ärendet prövas av kammarrätten.
Yrkande
Förvaltningen föreslår Miljö- och byggnadsnämnden yrka att kammarrätten lämnar
prövningstillstånd, och upphäver förvaltningsrättens dom med hänvisning till att
tillbyggnaden strider mot gällande detaljplan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta detta yttrande som sitt eget.
_____
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BYGG.2010.4461

§ 247
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Öljersjö 4:20
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2010-11-10), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande.
Ansökan avser uppförande av två enbostadshus på fastigheter om 1500 kvm. Tillfart
till tomterna föreslås ske genom att en ny väg dras öster om tomtplatserna.
Platsen är belägen inom Nabbaområdet vid Öljersjöviken och ansluter till befintlig
samlad bebyggelse. Marken är allemansrättsligt tillgänglig och utgörs av en bokskog
och sluttar brant mot en mindre väg i väster som kantas av en stenmur och bok-allé.
Platsen nås via en smal grusväg av låg standard.
Den södra tomtplatsen omfattas delvis av strandskydd. Enligt 7 kap 13 § Miljöbalken
(MB) och inom ett kustområde som framgår av 4 kap 1§MB med hänsyn till natur och
kulturvärden som finns inom området i sin helhet är av riksintresse. Exploatering och
andra ingrepp får inte ske om de påtagligt skadar områdets natur och kulturvärden.
Platsen är inte utpekad som utbyggnadsområde i den kommunövergripande översiktsplanen antagen 2010.
Enligt 2 kap 1 § första stycket PBL skall mark- och vattenområden användas för det
eller de ändamål för vilka de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde skall ge sådan användning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning. Vid planläggning och i ärenden om bygglov och
förhandsbesked skall enligt 2 kap 1§ 2 stycket i PBL bestämmelserna i 3 och 4 kap
MB tillämpas. Enligt 2 kap 3 § PBL skall bebyggelse lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna trafik,
vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice.
Förvaltningens bedömning är att platsen äger höga rekreations- och skönhetsvärden
och att uppförande av två enbostadshus skulle påtagligt skada områdets natur- och
kulturvärden. Det bedöms vara av stor vikt att ädelskogsområdet i sin helhet bevaras
allemansrättsligt tillgänglig.
En successiv utbyggnad av åretruntboende med en ökad belastning på den redan idag
smala vägen bedöms dessutom olämplig med hänsyn till trafiksäkerheten.
(forts.)
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Miljö- och byggnadsnämnden lämnade, efter votering, positivt förhandsbesked för
fyra nya enbostadshus på den aktuella platsen enligt beslut den 12 juni 2008. Beslutet upphävdes av länsstyrelsen och prövades även av Länsrätten som beslutade
även de att avslå överklagan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att förslaget inte överensstämmer med bestämmelserna i 2 kap 1§ PBL.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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BYGG.2011.2210

§ 248
Marklov för utfyllnad av fyllningsmassor på fastigheten Gängletorp 2:7, 3:7,
4:7 och 5:5
Handlingar: Ansökan (2011-05-05), situationsplan, skiss om uppmätning av olovlig
fyllnad, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område.
Ansökan avser marklov för utfyllnad av fyllningsmassor.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen 9 kap
25 §. Två yttranden har inkommit från grannar som anser att miljö- och byggnadsnämndens tidigare beslut den 11 november 2010 efterlevs, där man ålägger
berörd fastighetsägare att transportera bort den olovliga fyllnaden och återställa
marken.
Enligt gällande detaljplan får området endast användas för bostadsändamål
(fritidsstugor).
Enligt plan- och bygglagen 9 kap 35 § ska marklov ges för en åtgärd som inte
1. strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,
2. förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyggelse,
3. medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som anges i 13 § 1,
eller
4. medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att den
inte kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte.
Förslaget strider också mot PBL 9 kap 35 § 4 pkt då det ger upphov till betydande
olägenhet för omgivningen. Rasbranten ansluter mot grannfastighet för fritidsbebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om marklov för utfyllnad av fyllningsmassor enligt inlämnad
ansökan.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

75(77)

Sammanträdesprotokoll

Fastighetsägaren
Berörda grannar
Samhällsbyggnadsförvaltningen

BYGG.2010.3078

§ 249
Ansökan om utdömande av vite på fastigheten Gängletorp 14:10 (ursprunglig
beteckning. (Numera 2:7, 3:7, 4:7 och 5:5)
Handlingar: Beslut 2010-11-11 § 440, skrivelser 2010-09-23, 2010-08-18,
2010-07-29, skiss angående uppmätning av olovlig fyllnad, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Den 15 april 2010 fick samhällsbyggnadsförvaltningen ytterligare en anmälan om
olovligt utförd uppfyllnad på fastigheten Gängletorp 2:7, 3:7, 4:7 och 5:5. Flera
skrivelser har utgått till fastighetsägaren.
Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut den 11 november 2010, § 440, att
med stöd av PBL 10 kap 4 § ta ut marklovsavgift med 5 720 kronor (4x marklovsavgiften 1 430 kronor) av Peter Hansson i egenskap av fastighetsägare.
Marklovsavgiften skulle 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.
Vid besök på plats 2011-05-03 konstaterades att utfyllnaden fortfarande var kvar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avskriva ärendet då det inför dagens sammanträde kan konstateras att den
olovliga utfyllnaden transporterats bort och marken återställts.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden

Blad

76(77)

Sammanträdesprotokoll

Sökande
Akten

BYGG.2011.1661

§ 250
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten
Hasslö 5:118
Handlingar: Ansökan (2011-04-04) situationsplan, plan- och fasadritningar,
teknisk beskrivning, kvalitetsansvarig, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Fastigheten är belägen inom samlad bebyggelse.
Befintlig byggnad uppgår till 44,2 kvm och med en nockhöjd på 6,0 meter.
Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus med 34,7 kvm, påbyggnad av enbostadshus
med 33,6 kvm, altan 45,8 kvm med en höjd över mark på 0,9 meter. Ansökan avser
också installation av eldstad.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen 8 kap
22 §. Några yttranden har inte inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
_____
- 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.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

2011-06-09

Miljö- och byggnadsnämnden

Katarina Möller (S) ställer fråga om skyltar. Förvaltningschefen svarar.
Stefan Lundin (FP) ställer fråga om LIS-projekt i Karlskrona kommun.
Förvaltningschefen svarar.
_____

Sign

77(77)

Sammanträdesprotokoll

§ 251
Övriga frågor

Sign

Blad

Sign

11 augusti 2011

1

Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 augusti 2011.
§ 263

Information om Biosfärsområde Blekinge Arkipelag.

§ 264

Årets uppdrag till sommarens Blekinge Tekniska Högskolas praktikanter i
fysisk planering.

§ 265

Yttrande över Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Karlskrona kommun.

§ 266

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

§ 267

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 268

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.

§ 269

Meddelanden.

§ 270

Begäran om planbesked. Ändring av detaljplan för Wattrang 21.

§ 271

Aspö 4:121. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 272

Duverum 4:10, Lilla Duverum. Bygglov och bygganmälan för rivning av äldre byggnad
samt nybyggnad av enbostadshus.

§ 273

Frändatorp 26:22, Sturkövägen 20. Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.

§ 274

Gravanden 2, Ringövägen 92. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad samt ändring
av enbostadshus.

§ 275

Grönadal 16:4, Lövenäsvägen 15 Nättraby. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av komplementbyggnad.

§ 276

Loppetorp 1:21, Tving. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
komplementbyggnad.

§ 277

Möcklö 5:4, Möcklö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av carport/garage samt
tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum och altan.

§ 278

Olsäng 20:4, Olsäng Fågelmara. Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens
för ändrad användning av f d försvarsbyggnad.

§ 279

Olsäng 20:4, Osläng Fågelmara. Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens
för ändrad användning av två stycken sjöbodar.

§ 280

Senoren 6:9, Ramdala. Strandskyddsdispens för sjöbod.

11 augusti 2011

§ 281

Senoren 6:9, Ramdala. Nybyggnad av sjöbod.

§ 282

Senoren 2:11, Ramdala. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 283

Skillinge 14:69, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av garage.

§ 284

Stumholmen 2:22, Karlskrona. Bygglov för tillbyggnad av u-båtshall till befintligt
museum.

§ 285

Svanhalla 5:12, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Ärendet utgår.

§ 286

Tjurkö 7:27, Sturkö. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 287

Verstorp 3:9, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus
samt nybyggnad av komplementbyggnad.

§ 288

Västra Nättraby 10:3, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av förråd för lekutrustning.

§ 289

Fäjö 1:26, Fäjö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus.

§ 290

Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

§ 291

Övriga frågor.

___________________
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 11 augusti 2011, klockan 08.30 – 12.00

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Stefan Lundin FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Lena Tvede Jensen (S)
Susanne Johansson (S)

Övriga närvarande ersättare

Per Löfvander (S)
Bengt Andersson (M)
Eva Röder (FP)

Tjänstemän

sekreterare

förvaltningschef Hans Juhlin
miljöchef Robert Johannesson
kommunekolog Anders Klar, kl 08.30-09.30 §§ 263-264
miljöstrateg S-O Pettersson, kommunledningsförvaltningen
kl 08.30-09.30§§ 263-264
praktikant Anna Hagljung, kl 08.30-09.30 §§ 263-264
praktikant Linda Pettersson, kl 08.30-09.30 §§ 263-264
Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Arnstein Njåstad

Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Sofia Bothorp

Justerare

___________________
Arnstein Njåstad

Paragraf: 263 - 291
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Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 22 augusti 2011,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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11 augusti 2011

5

§ 263
Information om Biosfärområde Blekinge Arkipelag.
Miljöstrateg Sven-Olof Pettersson, kommunledningsförvaltningen informerar om
Biosfärområde Blekinge Arkipelag – ett modellområde för hållbar utveckling.
Biofärområdets tre huvudfunktioner är:
•
•
•

Utveckla. Främja ekonomisk utveckling och en samhällsutveckling som är
ekologiskt och socialt hållbar.
Stödja. Underlätta demonstrationsprojekt, utbildning och praktik,
forskning och miljöövervakning.
Bevara. Bidra till att bevara landskap, ekosystem, arter, genetisk mångfald
och kulturarv.

Blekinge Arkipelag står för en levande kust och skärgård där utveckling sker i
harmoni mellan företagande och ekologi. Grunden är lokalt engagemang och
omtanke om kommande generationers framtid.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

11 augusti 2011

§ 264
Årets uppdrag till sommarens Blekinge Tekniska Högskolas praktikanter i
fysisk planering.
Anna Hagljung och Linda Pettersson informerade om en del av sitt
praktikuppdrag.
Ett av projekten som presenteras är ”Tre skägårdshamnars möjliga utveckling”,
som innehåller:
•
•
•

Garpahamnen, Hasslö.
Sanda, Sturkö.
Brofästet, Senoren.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
___________________
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Idrott- och fritidsförvaltningen
Akten

7

Dnr 2693/11

§ 265
Yttrande över Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Karlskrona kommun.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
En arbetsgrupp för ungdomsdemokrati med representanter från Idrott- och
fritidsförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen,
Socialförvaltningen, Kulturförvaltningen, Tekniska förvaltningen,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Handikappförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett kommunövergripande ungdomspolitiskt program.
Idrotts- och fritidsförvaltningen har haft uppdraget att samordna arbetet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit delaktiga i framtagandet av
Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Karlskrona kommun och upplever att
våra synpunkter därigenom blivit beaktade.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att översända Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande till Idrott- och
fritidsförvaltningen som sitt eget.
__________________

11 augusti 2011

§ 266
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens ordförande.
Då förteckningen inte var med i utskicket till Miljö- och byggnadsnämnden
kommer redovisningen att ske på Miljö- och byggnadsnämndens möte den
8 september 2011.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att beslut kommer att tas på Miljö- och byggnadsnämndens möte den
8 september 2011.
__________________
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§ 267
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.
Då förteckningen inte var med i utskicket till Miljö- och byggnadsnämnden
kommer redovisningen att ske på Miljö- och byggnadsnämndens möte den
8 september 2011.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att beslut kommer att tas på Miljö- och byggnadsnämndens möte den
8 september 2011.
__________________

9
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§ 268
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.
Då förteckningen inte var med i utskicket till Miljö- och byggnadsnämnden
kommer redovisningen att ske på Miljö- och byggnadsnämndens möte den
8 september 2011.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att beslut kommer att tas på Miljö- och byggnadsnämndens möte den
8 september 2011
__________________

10

11 augusti 2011

§ 269
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
Då förteckningen inte var med till Miljö- och byggnadsnämnden kommer
redovisningen att ske på Miljö- och byggnadsnämndens möte den
8 september 2011.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att meddelanden, skrivelser och rapporter kommer att redovisas på Miljö- och
byggnadsnämndens möte den 8 september 2011
___________________
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Sökanden
Akten

12

PLAN 2011.2404

§ 270
Begäran om planbesked. Ändring av detaljplanen för Wattrang 21.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för ändring av detaljplanen för Wattrang 21 på Trossö
kom in till Miljö- och byggnadsnämnden den 27 maj 2011. Gällande detaljplan
anger användningarna kontor och handel. Syftet med begäran är att utöver kontor
och handel ge möjlighet till användningarna utbildning, boende och vård.
Gällande detaljplan har ingen genomförandetid.
Planområdet är beläget på centrala Trossö och gränsar i söder till Ronnebygatan, i
öster till Drottninggatan och i norr till Stenbergsgränd. Drottninggatan är tämligen
hårt trafikerad och bullersituationen behöver utredas. Befintlig byggnad mot
Drottninggatan har en helt kringbyggd innergård. Det bedöms finnas
förutsättningar att utforma nya bostadslägenheter med tyst sida.
En detaljplan med ett flexibelt användningssätt underlättar för att hitta nya
användningar av befintlig bebyggelse. Ett av ledorden i strategin bakom
kommunens översiktsplan är funktionsblandning. En funktionsblandad stad bidrar
till en mer levande miljö.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att inleda planläggningsarbete för fastigheten Wattrang 21. Planändringen
bedöms vara antagen före den 31 december 2011.
__________________

11 augusti 2011

Sökanden
Akten

13

BYGG 2011.1264

§ 271
Aspö 4:121, Lotsbacksvägen. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Handlingar: Ansökan (2011-03-08), kartor.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av
sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och
avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen utgörs av en platå med ängsliknande naturmark och inslag av berg i dagen,
och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från
befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Avstyckningen är relativt liten, ca 600 m2, vilket beror på en fastighetsreglering
utförd i samråd med den närmast berörda grannen för att säkra dennes utsikt.
Ett fritidshus med en byggnadsyta på ca 100 m2 får anses vara en lämplig
komplettering på platsen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Svarstiden går ut
2011-07-11.
forts.

11 augusti 2011
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BYGG 2011.1264

§ 271 (forts).
Aspö 4:121, Lotsbacksvägen. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas
till byggnadstraditionen i trakten,
2. att anslutning sker till det kommunala VA-nätet, samt
3. att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 705 ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
__________________
Upplysningar
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.
Detta besked baseras på en bedömning enligt Plan- och bygglagen, PBL:1987.
Beslut om bygglov kommer att fattas med stöd av PBL:2010.

11 augusti 2011

Sökanden
Akten

15

BYGG 2011.1981

§ 272
Duverum 4:10, Lilla Duverum. Bygglov och bygganmälan för rivning av
äldre byggnad samt nybyggnad av enbostadshus.
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar (2011.04.26).
Ansökan avser uppförande av ett nytt enbostadshus på en bebyggd fastighet som
inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser samt ligger utanför samlad
bebyggelse. Bostadshuset ersätter ett äldre bostadshus på samma plats.
Byggnadens volym motsvarar den befintliga byggnadens.
Förutsättningarna att bevilja bygglov framgår av 8 kap 12 § i PBL. Prövning skall
göras mot 2 kap i plan och bygglagen vilket innebär att markens lämplighet för
ändamålet skall bedömas utifrån ett samhälls- perspektiv, allmänna och enskilda
intressen skall bedömas.
Platsen är ianspråktagen för bostadsändamål och några allmänna intressen bedöms
inte påverkas negativt. Kraven i 2 kap bedöms vara uppfyllda.
Byggnaden bedöms uppfylla gestaltningskraven i 3 kap samt krav på tomtplatsens
anordnande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med stöd av 8 kap 12§ PBL.
__________________

11 augusti 2011

Sökanden
Länsstyrelsen
Akten
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BYGG 2011.2619

§ 273
Frändatorp 26:22, Sturkövägen 20. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus.
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2011.04.29).
Ansökan avser strandskyddsdispens för ianspråktagande av tomt för
bostadsändamål, uppförande av ett enbostadshus.
Fastigheten omfattas av strandskydd, men tomten är avskilt från området närmast
vattnet genom befintlig bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked för lokalisering av
ett enbostadshus till den aktuella platsen 2010-12-09 och bygglov detsamma
2011-06-29.
Enligt Miljöbalken (MB) 7 kap 18§c kan dispens från
strandskyddsbestämmelserna lämnas endast om ett av de sex skäl som finns
uppräknade föreligger. Som särskilt skäl åberopas punkt 2 dvs. att platsen är väl
avskild genom befintlig bebyggelse från området närmast stranden.
Byggnaden eller ianspråktagande av platsen bedöms inte inverka negativt på
områdets växt eller djurliv samt inte påverka allmänhetens tillträde till
strandområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna med hänvisning att särskilt
skäl föreligger i enlighet med MB 7 kap 18§ c, samt
2. att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt.
__________________
Upplysningar
Dispensbeslutet vinner inte laga kraft förrän Länsstyrelsen tagit beslut om
huruvida prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en
överprövningstid om tre veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut
kommit in till Länsstyrelsen.

11 augusti 2011

Sökanden
Berörd granne
Akten

17

BYGG 2011.1941

§ 274
Gravanden 2, Ringövägen 92. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad samt
ändring av enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2011-04-21, plan- och fasadritningar, situationsplan,
relationsritning samt fem granneintyg.
Fastigheten är belägen inom samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde.
Befintligt enbostadshus uppgår till 89 kvm och med en nockhöjd på 4,6 meter.
Ansökan avser till- och påbyggnad av enbostadshus med 58,8 kvm, nockhöjd
6,5 meter. En altan uppförs 0,9 meter från mark och med en yta på 52,5 kvm.
Grannemedgivande har inlämnats från fem fastigheter.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen
(PBL) 8 kap 22 §. Några yttranden har inte inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för till- och påbyggnad av enbostadshus.
__________________
Upplysningar
Beviljat bygglov 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
Samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas och då det avslutats.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

11 augusti 2011

Sökanden
Berörda grannar
Akten

BYGG 2011.2045

§ 275
Grönadal 16:4, Lövenäsvägen 15 Nättraby. Bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av komplementbyggnad.
Handlingar: Ansökan (2011-04-28), ritningar, situationsplan, skrivelse från
sökanden (2011-06-01) och skrivelse från granne (2011-06-29).
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.
Ansökan avser tillbyggnad av komplementbyggnad med 80 m2 till en befintlig
komplementbyggnad på 80 m2, totalt 160 m2.
Berörda grannar är hörda och har ej haft något att erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
__________________
Upplysningar
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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11 augusti 2011

Sökanden
Berörda grannar
Akten

BYGG 2011.2170

§ 276
Loppetorp 1:21, Tving. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
komplementbyggnad.
Handlingar: Ansökan (2011-04-29), ritningar och situationsplan.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.
Ansökan avser nybyggnad av ett större garage/förråd/carport på 111 m2.
Berörda grannar är hörda och har ej haft något att erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
__________________
Upplysningar
Anmälan ska inlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden å 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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11 augusti 2011

Sökanden
Berörda grannar
Akten

BYGG 2011.2085

§ 277
Möcklö 5:4, Möcklö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
carport/garage samt tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum och
altan.
Handlingar: Ansökan (2011-04-28), ritningar, situationsplan, nya plan- och
fasadritningar (2011-06-08) ny situationsplan (2011-06-08) och yttrande från
Trafikverket (2011-07-05).
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse
Ansökan avser nybyggnad av carport/garage på 103 m2 samt tillbyggnad av
enbostadshus med inglasat uterum och altan.
Berörda grannar är hörda. Svarstiden går ut 18 juli 2011.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
__________________
Upplysningar
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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11 augusti 2011

Sökanden
Länsstyrelsen
Akten
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BYGG 2011.150

§ 278
Olsäng 20:4, Olsäng Fågelmara. Bygglov och bygganmälan samt
strandskyddsdispens för ändrad användning av f d försvarsbyggnad.
Handlingar: Ansökan (2011-01-18), karta, ritningar
Ansökan gäller ombyggnad och ändrad användning av ett militärt strålkastartorn,
som utgörs av en ramp som leder upp till en plattform. Byggnaden ska användas
till boende för korttidsuthyrning sommartid. Rinnande vatten och avlopp ska inte
finnas. Hushållsvatten tas med i dunk. Utedass med mulltoa placeras 30-40 m från
byggnaden.
Ett mindre område kring huset avses bli instängslat under den tid det är bebott, för
att hålla betesdjuren på avstånd.
Strålkastartornet används idag av allmänheten som utsiktsplats. Efter
ombyggnaden kommer det endast att vara tillgängligt då ingen bor i byggnaden.
Tornet ligger mitt ute i ett större, orört naturområde nära invid stranden, på en
strandäng som används som betesmark. Utsiktsplattformen såväl som den
omgivande marken är idag i sin helhet tillgänglig för allmänheten.
Enligt handboken ”Strandskydd - en vägledning för planering och prövning”
(Naturvårdsverket/Boverket 2009) betraktas uthyrningsstugor i detta sammanhang
inte som anläggningar för friluftslivet.
Platsen ligger inom område som är av riksintresse för naturvården, och som är
ekologiskt särskilt känsligt.
forts.

11 augusti 2011
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BYGG 2011.150

§ 278 (forts).
Olsäng 20:4, Olsäng Fågelmara. Bygglov och bygganmälan samt
strandskyddsdispens för ändrad användning av f d försvarsbyggnad.
Strandskyddsförordnande gäller enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Ansökan gäller dels strandskyddsdispens, dels bygglov.
Strandskyddsdispens
Ny strandskyddslagstiftning trädde ikraft 2009-07-01. Ett av huvudsyftena med
den nya strandskyddslagen är att göra det svårare att få dispens i de exploaterade
delarna längs havskusten och i skärgårdsområdena.
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 särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § MB 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.

11 augusti 2011
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BYGG 2011.150

§ 278 (forts).
Olsäng 20:4, Olsäng Fågelmara. Bygglov och bygganmälan samt
strandskyddsdispens för ändrad användning av f d försvarsbyggnad.
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.
Då inget särskilt skäl föreligger, saknas förutsättning enligt
strandskyddslagstiftningen för att bevilja dispens.
Bygglov
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.
Den militära anordningen saknar helt påverkan på allmänhetens tillträde till
platsen, och genererar inte på något sätt byggrätt.
Det får bedömas vara av vikt att platsen och byggnaden lämnas orörda så att
allmänhetens tillträde inte inskränks. Några särskilda skäl att låta den föreslagna
ombyggnationen och ändrade användningen komma till stånd föreligger inte.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Svarstiden går
ut 2011-05-30.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är avslag.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på återremiss av ärendet för en ytterligare kontakt
med sökanden.
Eva Öhman (S) bifaller Carl-Göran Svenssons (M) yrkande.
forts.

11 augusti 2011

BYGG 2011.150

§ 278 (forts).
Olsäng 20:4, Olsäng Fågelmara. Bygglov och bygganmälan samt
strandskyddsdispens för ändrad användning av f d försvarsbyggnad.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar Miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare kontakt med sökanden.
__________________
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11 augusti 2011

Sökanden
Länsstyrelsen
Akten
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BYGG 2011.151

§ 279
Olsäng 20:4, Olsäng Fågelmara. Bygglov och bygganmälan samt
strandskyddsdispens för ändrad användning av två stycken sjöbodar.
Handlingar: Ansökan (2011-01-18), karta, ritningar.
Ansökan gäller ombyggnad och ändrad användning av två befintliga sjöbodar.
Byggnaderna ska användas till boende för korttidsuthyrning sommartid. Rinnande
vatten och avlopp ska inte finnas. Hushållsvatten tas med i dunk. Utedass med
mulltoa placeras 30-40 m från byggnaden.
Ett mindre område kring husen avses bli instängslat under den tid de är bebodda,
för att hålla betesdjuren på avstånd.
Sjöbodarna ligger mitt ute i ett större, orört naturområde nära invid stranden, på en
strandäng som används som betesmark. Den omgivande marken är idag i sin
helhet tillgänglig för allmänheten.
Enligt handboken ”Strandskydd - en vägledning för planering och prövning”
(Naturvårdsverket/Boverket 2009) betraktas uthyrningsstugor i detta sammanhang
inte som anläggningar för friluftslivet.
Platsen ligger inom område som är av riksintresse för naturvården, och som är
ekologiskt särskilt känsligt.
Strandskyddsförordnande gäller enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Ansökan gäller dels strandskyddsdispens, dels bygglov.
forts.

11 augusti 2011
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BYGG 2011.151

§ 279 (forts).
Olsäng 20:4, Olsäng Fågelmara. Bygglov och bygganmälan samt
strandskyddsdispens för ändrad användning av två stycken sjöbodar.
Strandskyddsdispens
Ny strandskyddslagstiftning trädde ikraft 2009-07-01. Ett av huvudsyftena med
den nya strandskyddslagen är att göra det svårare att få dispens i de exploaterade
delarna längs havskusten och i skärgårdsområdena.
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 särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § MB 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.
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.
forts.

11 augusti 2011
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BYGG 2011.151

§ 279 (forts).
Olsäng 20:4, Olsäng Fågelmara. Bygglov och bygganmälan samt
strandskyddsdispens för ändrad användning av två stycken sjöbodar.
Då inget särskilt skäl föreligger, saknas förutsättning enligt
strandskyddslagstiftningen för att bevilja dispens.
Bygglov
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.
Sjöbodarna saknar helt påverkan på allmänhetens tillträde till platsen.
Det får bedömas vara av vikt att platsen och byggnaderna lämnas orörda så att
allmänhetens tillträde inte inskränks. Några särskilda skäl att låta den föreslagna
ombyggnationen och ändrade användningen komma till stånd föreligger inte.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Svarstiden går
ut 2011-05-30.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är avslag.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på återremiss av ärendet för en ytterligare kontakt
med sökanden.
Ordföranden Sofia Bothorp (MP) och Eva Öhman (S) yrkar på avslag till ansökan.
forts.

BYGG 2011.151

11 augusti 2011

§ 279 (forts).
Olsäng 20:4, Olsäng Fågelmara. Bygglov och bygganmälan samt
strandskyddsdispens för ändrad användning av två stycken sjöbodar.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet avgörs idag.
Således beslutar Miljö- och byggnadsnämnden
1. att avslå ansökan om strandskyddsdispens, då inget särskilt skäl enligt 7 kap
18 c § MB föreligger, samt
2. 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.
__________________
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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11 augusti 2011

Sökanden
Länsstyrelsen
Akten
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BYGG 2011.1791

§ 280
Senoren 6:9, Ramdala. Strandskyddsdispens för sjöbod.
Handlingar: Ansökan (2010-04-22), karta.
Ansökan gäller en sjöbod placerad i närheten av en brygga och i omedelbar
anslutning till stranden, som är allemansrättsligt tillgänglig.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Det får bedömas vara av vikt att allmänhetens möjlighet att passera och vistas vid
stranden inte inskränks, vilket skulle bli fallet om den föreslagna sjöboden kom
till stånd.
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 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,
forts.

11 augusti 2011
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BYGG 2011.1791

§ 280 (forts).
Senoren 6:9, Ramdala. Strandskyddsdispens för sjöbod.
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.
Platsen är inte ianspråktagen utan är helt allemansrättsligt tillgänglig.
Behovet av sjöbod kan tillgodoses på annan plats i anslutning till bostadshuset. Då
en farbar väg leder ner till stranden kan redskap och båtutrustning enkelt fraktas
ner till bryggan.
Inget av de ovannämnda särskilda skälen föreligger, och några andra särskilda
skäl får enligt den nu gällande lagstiftningen inte åberopas vid
strandskyddsdispenser i det aktuella fallet.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Svarstiden går
ut 2011-05-30.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är avslag.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på bifall till ansökan.
Ordföranden Sofia Bothorp (MP), Stefan Lundin (FP) och Eva Öhman (S) yrkar
på avslag till ansökan.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på Carl-Göran Svenssons bifallsyrkande och på
ordföranden Sofia Bothorp (MP), Stefan Lundin (FP) och Eva Öhman (S)
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
forts.

11 augusti 2011
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BYGG 2011.1791

§ 280 (forts).
Senoren 6:9, Ramdala. Strandskyddsdispens för sjöbod.
Således beslutar Miljö- och byggnadsnämnden
att avslå ansökan om strandskyddsdispens med hänvisning till att allmänhetens
tillträde till området skulle försämras påtagligt, samt till att det inte finns något
särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § MB.
Reservation
Till förmån för eget yrkande reserverar sig Carl-Göran Svensson (M) tillsammans
med Anna Ottosson (M) och Arnstein Njåstad (M) mot detta beslut.
__________________

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

11 augusti 2011

Sökanden
Akten
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BYGG 2007.4134

§ 281
Senoren 6:9, Ramdala. Nybyggnad av sjöbod.
Handlingar: Ansökan (2006-10-18), ritning.
Den aktuella platsen är belägen nordnordväst om Östernäs by.
Inom området gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap
2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att
det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen. Fastigheten ligger inom ett område som är av riksintresse för
friluftslivet.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
Den föreslagna byggnadsplatsen för sjöboden ligger i närheten av en brygga och i
omedelbar anslutning till stranden, som är allemansrättsligt tillgänglig. Det får
bedömas vara av vikt att allmänhetens möjlighet att passera och vistas vid
stranden inte inskränks, vilket skulle bli fallet om den föreslagna sjöboden kom
till stånd.
Den föreslagna byggnaden bedöms inte vara lämplig på platsen, utan bör
förläggas i anslutning till något av de bostadshus som finns längre upp på
fastigheten. Då en farbar väg leder ner till stranden kan redskap och båtutrustning
enkelt fraktas ner till bryggan.
Yrkanden
Förvaltningens förslag till beslut är avslag.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på bifall till ansökan.
Stefan Lundin (FP) yrkar på avslag till ansökan.
forts.

11 augusti 2011
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BYGG 2007.413

§ 281 (forts).
Senoren 6:9, Ramdala. Nybyggnad av sjöbod.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på Carl-Göran Svenssons bifallsyrkande och på
Stefan Lundins (FP) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Således beslutar Miljö- och byggnadsnämnden
att avslå ansökan med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2 om att
markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade.
Reservation
Till förmån för eget yrkande reserverar sig Carl-Göran Svensson (M) tillsammans
med Anna Ottosson (M) och Arnstein Njåstad (M) mot detta beslut.
__________________
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

11 augusti 2011

Sökanden
Berörda grannar
Akten

BYGG 2011.2057

§ 282
Senoren 2:11, Ramdala. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan, 2011-04-28, situationsplan, plan- och fasadritningar,
teknisk beskrivning.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
(PBL 1987) gäller.
Befintlig huvudbyggnad uppgår till 183,7 kvm, nockhöjd 4,7 meter. Ansökan
avser påbyggnad av enbostadshus med 62 kvm, nockhöjd 8,0 meter.
Brev har utgått till berörda sakägare jml plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 22 §.
Några yttranden har inte inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för påbyggnad av enbostadshus enligt ansökan.
__________________
Upplysningar
Beviljat bygglov 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 Samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas och då det
avslutats.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Berörd granne
Akten
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BYGG 2011.2039

§ 283
Skillinge 14:69, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad
av garage.
Handlingar: Ansökan (2011-04-28), situationsplan, ritningar (2011-04-28).
Fastigheten ligger inom detaljplan som vann laga kraft 2002-05-31. Ansökan
avser en tillbyggnad på befintlig carport/förråd. Tillbyggnaden byggs ut från
mitten av den befintliga fasaden. Tillbyggnaden är på 4 x 5,5 meter och upptar en
byggyta på 22 kvm. Förslaget innebär att garaget placeras 0,5 meter från
tomtgräns.
Ansökan strider mot gällande detaljplan avseende tillåten avstånd till tomtgräns.
Enligt gällande bestämmelse är 1 meter från tomtgräns tillåten för uthus/garage.
Förslaget innebär ett avstånd till tomtgräns på 50 cm och med takutsprånget blir
avståndet till tomtgräns endast 5 cm.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig och ett skriftligt yttrande har
inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Yttrandet från berörd granne
medger ej en avvikelse från gällande bestämmelse då berörd granne upplever
förslaget som en betydande olägenhet då tillbyggnaden kommer för nära deras hus
och uteplats som är placerat 4,5 meter från tomtgräns.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Svarstiden är t o m 2011-07-18.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till att förslaget strider mot gällande detaljplan.
__________________
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

11 augusti 2011

Sökanden
Akten

36

BYGG 2011.2705

§ 284
Stumholmen 2:22, Karlskrona. Bygglov för tillbyggnad av u-båtshall till
befintligt museum.
Handlingar: Ansökan, 2011.06.13. Anmälan av kontrollansvarig, 2011.06.13.
Skrivelse angående parkeringsplatser, 2011.06.29. Ritningar : A -40.1-10,A -40.115, A-40.3-01, A-40.3-02, A-40.3-03, A-40.2-01, A-4011-40, L10.1-01, L10.201, L10.2-02. Nybyggnadskarta, 2011.06.27.
Ansökan avser en tillbyggnad av befintlig museibyggnad på Stumholmen.
Syftet är att utöka museets verksamhet och skapa ett klimatskal för u-båten
Neptun som donerats till museet.
Tillbyggnaden ansluter till befintlig byggnad med begränsad anläggningsyta
och utgör en helt egen gestalt i sammanhanget. Den nya byggnadsvolymen är
en konstruktion som skiljer sig betydligt från en traditionell byggnad då den
inte är uppbyggd av sedvanliga byggnadselementen som sockel, väggar och tak
utan snarare kan betraktas som ett omslutande skal kring ett museiföremål.
Exteriöra ytskikt mot norr och öster utförs i plåt och såväl avvattning, huvar,
utrymningsdörrar och taksmide utförs i samma material för att ”skalet” skall
uppfattas så heltäckande som möjligt. De stora obrutna ytorna som utgör såväl
väggar som tak tas ned något i skala genom val av olika plåtformat och falsning
samt genom att metallraster för klättrande växter monteras.
Västfasaden är uppbruten av stora glaspartier och möter den befintliga
byggnaden rätvinkligt.
Tillbyggnaden ansluter i nivå till den befintliga byggnaden vilket innebär att
den policy för lägsta grundläggningsnivå som antagits av Miljö- och
byggnadsnämnden och som anger + 107.7 som lägsta grundläggningsnivå inte
kommer att följas.
forts.
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BYGG 2011.2705

§ 284 (forts).
Stumholmen 2:22, Karlskrona. Bygglov för tillbyggnad av u-båtshall till
befintligt museum.
Befintliga 12 p-platser för personal försvinner vid tillbyggnad. Dessa platser
ersätts genom parkering i lilla eller stora flyghangaren som ägs av Statens
fastighetsverk och redan idag används för parkeringsändamål.
Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten ligger inom område som omfattas av detaljplan som vann laga kraft
2010-11-24. Planen anger som ändamål marinmuseum för det aktuella
markområdet, där byggnader får uppföras till en totalhöjd om 122.5 meter över
Karlskronas nollplan.
Kulturmiljövärden
Fastigheten ingår i planområde klassat som värdefull miljö där 3 kap 12 § och 17 §
2 st enligt lydelsen i 1987 års Plan- och bygglag skall tillämpas enligt
planbestämmelse.

Skäl till beslut
Förutsättningarna för att bevilja bygglov för åtgärder inom fastigheter som
omfattas av detaljplan framgår av Plan- och bygglagens 9 kap 30 §. Enligt
första punkten ovan nämnda lagrum skall den fastighet och det byggnadsverk
som åtgärden avser stämma överrens med gällande detaljplan.
Enligt punkten 2 framgår att åtgärderna skall stämma överrens med gällande
detaljplan. Bygglov kan, enligt 9 kap 31 § b, trots 9 kap 30 § första stycket 2
lämnas om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte.
Fastigheten stämmer inte överrens med gällande detaljplan och ansökan om
fastighetsreglering har lämnats till lantmäterimyndigheten (2011-05-31) för att
berörda markområde på fastigheten Stumholmen 1:2 skall regleras in i
Stumholmen 2:22 i enlighet med gällande detaljplan.

forts.
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BYGG 2011.2705

§ 284 (forts).
Stumholmen 2:22, Karlskrona. Bygglov för tillbyggnad av u-båtshall till
befintligt museum.
Vid beräkning av totalhöjd skall en byggnads absolut högsta punkt mätas, då
inräknat master, skorstenar och dylikt.
Då u-båtens periskop utgör byggnadens högsta punkt och denna överskrider den
tillåtna totalhöjden bedöms förslaget strida mot detaljplan i avseende på detta.
Byggnadsvolymens högsta punkt överskrider inte högsta tillåtna totalhöjd.
Bedömning görs att avvikelsen är liten, då den sker i en enda punkt och sker
helt i enlighet med planens syfte som är just att möjliggöra en tillbyggnad för att
visa u-båten.
Inga grannar bedöms vara berörda av planavvikelsen.
Enligt 8 kap 9 § punkten 3 skall tomter anordnas så att det finns lämpligt
belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordning som medger
nödvändiga transporter.
Enligt 8 kap 9 § punkten 4 skall tomter anordnas så att det på tomten eller i
närhet av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering,
lastning och lossning av fordon.
Tillfart till lastgård, norr om den avsedda tillbyggnaden sker bitvis över
fastigheten Stumholmen 1:2 vilket innebär att mark tas i anspråk som omfattas
av skyddsbestämmelser enligt detaljplan. Bestämmelserna avser att skydda den
kulturhistoriskt värdefulla miljö som bebyggelse, mark och vegetation på
Laboratorieholmen utgör.
Vid anläggande av tillfartsvägen rivs en del av en stenmur. Åtgärderna bedöms
nödvändiga för att uppfylla de krav som ställs på anordnande av tomter enligt
PBL 8 kap 9 § punkterna 3 och 4 och bedöms inte avsevärt försämra de
kulturhistoriska värdena på Laboratorieholmen.
forts.
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BYGG 2011.2705

§ 284 (forts).
Stumholmen 2:22, Karlskrona. Bygglov för tillbyggnad av u-båtshall till
befintligt museum.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bygglov beviljas med hänvisning till 9 kap 30 § och 9 kap 31 b, samt
2. att Tommy Fogelberg, WSP, godkännes som kontrollansvarig i enlighet med
10 kap 9§ i PBL.
__________________
Upplysningar
Servitut för väg över fastigheten Stumholmen 1:2 skall föreligga innan
startbesked kan lämnas.
Fastighetsreglering enligt gällande detaljplan skall vara genomförd innan
startbesked kan lämnas.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Efter
samråd med er kontrollansvarig hör ni lämpligen av er till förvaltningschef
Hans Juhlin om när och hur samrådsmöte kan hållas.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap
4 § PBL.
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap
43 § PBL.
Anmälan ska inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet påbörjas
och då det avslutats.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Akten

BYGG 2011.1721

§ 285
Svanhalla 5:12, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Ärendet utgår på sökandens begäran.
__________________
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Sökanden
Berörda grannar
Akten

BYGG 2011.2076

§ 286
Tjurkö 7:27, Sturkö. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan (2011-04-28), ritningar och situationsplan.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.
Befintligt bostadshus uppgår till 76,5 m2. Ansökan avser en tillbyggnad av
enbostadshuset med 76,6 m2, vilket ger en total yta av 153 m2.
Berörda grannar är hörda och har ej haft något att erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov enligt ansökan.
__________________
Upplysningar
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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Sökanden
Berörda grannar
Akten

BYGG 2011.1855

§ 287
Verstorp 3:9, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Handlingar: Ansökan 2011-04-18, plan- och fasadritningar, situationsplan
(2011-05-20), grannemedgivande.
Fastigheten är belägen inom samlad bebyggelse.
Fastigheten har en area på 2512 kvm och befintligt enbostadshus uppgår till
248,5 kvm. Förslaget innebär en tillbyggnad på befintlig huvudbyggnad med
30 kvm, samt ett nytt förråd på 80 kvm. Tillsammans blir byggnadsarean
358,5 kvm d v s 14 % av fastigheten.
Grannemedgivande har inlämnats från två fastigheter.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen
(PBL) 8 kap 22 §. Inkomna skrivelser har inget att erinra mot förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av
komplementbyggnad.
__________________
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Akten

43

BYGG 2011.2745

§ 288
Västra Nättraby 10:3, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av förråd för
lekutrustning.
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar (2011.06.16)
Ansökan avser bygglov för uppförande av ett förråd på en fastighet som inte
omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnaden utgör en funktion
för etablering av ett äventyrsfritids på platsen som idag är ett tätortsnära
rekreationsområde med promenadslingor i skogsmark i anslutning till en
idrottsanläggning.
Ansökningar om bygglov för åtgärder på fastigheter som inte omfattas av
detaljplan eller områdesbestämmelser skall prövas enligt Plan och bygglagens 9
kap 31§.
Endast byggnaden och den avsedda användningen prövas vilket innebär att
fritidsverksamheten i sig och platsens lämplighet för detta ändamål inte prövas.
Om markområdet privatiseras, verksamheten ger upphov till nya parkeringsbehov,
ytterligare byggnader etc, kan nya krav på prövning av dessa åtgärder och platsens
lämplighet komma att ställas.
Byggnaden är av ringa storlek och enkel karaktär, den och dess avsedda
användning bedöms inte ge upphov till någon negativ omgivningspåverkan.
Byggnaden uppfyller de gestaltningskrav som framgår av 2 och 8 kap.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja bygglov för uppförande av ett förråd med hänvisning till 9 kap 31§
PBL, samt
2. att upplysa om att inga byggnadsåtgärder får vidtagas innan startbesked
lämnats enligt PBL 10 kap 3 §.
__________________
Upplysningar
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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Akten
Sökanden
Berörda grannar
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BYGG 2010.4268

§ 289
Fäjö 1:26, Fäjö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus.
Handlingar: Ansökan, situationsplan, fastighetskarta, fasader, sektioner och
planritningar.
Ansökan avser uppförande av ett friliggande fritidshus med en byggnadsyta om
88 kvm på en obebyggd fastighet. Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan
eller områdesbestämmelser.
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 bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) 3 och 4 kap. Enligt
MB 3 kap 6 § skall mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet, så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Vidare sägs att områden som är av
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot
sådana åtgärder.
Platsen ligger inom riksintresse för kustzon enligt MB 4 kap 1 §. Enligt MB 4 kap
4 § får fritidshus endast tillkomma som kompletteringar av befintliga
bebyggelsegrupper.

forts.
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BYGG 2010.4268

§ 289 (forts)
Fäjö 1:26, Fäjö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus.
Fastigheten är 8400 kvm och sträcker sig i öst-västlig riktning. Nästan hela
fastigheten består av svårframkomlig sankmark bortsett från ca 500 kvm i den
västra delens som består av en bergsbrant med nivåskillnader om 9 meter. Väster
om fastigheten ligger en bergsplatå och vidare västerut barnkolonins byggnader.
Den förslagna byggnaden placeras på fastighetens sanka parti, utan tillgång till
väg eller annan infrastruktur.
Den tilltänkta byggnationen kan inte ses som en komplettering till en befintlig
bebyggelsegrupp och lokaliseringen strider således mot MB 4 kap 4 §.
Markförhållandena, gör att uppförande av ett bostadshus inte kan ske utan en
extraordinär byggnadskonstruktion eller utan betydande ingrepp i det känsliga
naturområdet.
Ett enstaka, enskilt beläget bostadshus utan tillgång till infrastruktur bedöms
olämpligt även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då krav på samhällsservice
såsom exempelvis avfallshantering och räddningstjänst följer på en
bostadsetablering.
Miljöavdelningens bedömning är att platsen är olämpligt för enskilda avlopp.
Markförhållandena medger inte att infiltration eller liknande anläggs i direkt
anslutning till den planerade bostaden. Vattenrecipienten utgörs av ett
skärgårdsområde som är mycket känsligt för påverkan av näringsämnen och har
av vattenmyndigheten bedömts ha måttlig ekologisk status. Det finns risk för att
miljökvalitetsmålet, god ekologisk status inte nås 2011 på grund av övergödning.
Förvaltningen bedömer att en s k hög skyddsnivå ska gälla i området, vilket ställer
särskilda krav på avloppsanläggningars utformning och funktion. Den samlade
bedömningen är att platsen är olämplig för bostadsändamål och således strider mot
2 kap 1 PBL.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om bygglov med hänvisning att lokaliseringen strider mot 2
kap i PBL samt 4 kap 4 § i MB.
__________________
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

11 augusti 2011

Akten

46

DIA 2011.1560

§ 290
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Ordföranden Sofia Bothorp (MP) har lämnat förslag till förändring av taxa, såsom
att:
1. Vid nedsättning eller efterskänkande av avgift ska konsekvenserna för den
enskilda verksamhetsutövaren beaktas. De ekonomiska konsekvenserna för
små företag ska särskilt beaktas.
2. Taxan ska träda i kraft 2012-01-01.
Yrkande
Eva Öhman (S) yrkar på återremiss av ärendet till Miljö- och byggnadsnämndens
möte den 8 september 2011. Lars Karlsson (C) och Carl-Göran Svensson (M)
bifaller yrkandet.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på ordförandes förslag till förändring av taxa eller
återremiss och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet och beslut kommer att tas på Miljö- och
byggnadsnämndens möte den 8 september 2011.
___________________

11 augusti 2011

§ 291
Övriga frågor
Skyltar
Katarina Möller (S) undrar om det finns bygglov för Pingstförsamlingens
Second Hands affärer på Bergåsa och f d möbelaffären vid Järnvägstorget.
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att ärendena är under behandling.
__________________
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8 september 2011

Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 8 september 2011.
§ 296

Lägesbeskrivning. Ny plan- och bygglag.

§ 297

Information om den Borgska spiggen på Verkö.

§ 298

Miljöpris 2011.

§ 299

Sammanträdestider för år 2012.

§ 300

Social mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012 – 2014.

§ 301

Förslag till yttrande angående Tydligare och enklare fördelning av tillsynsansvar över
förorenade områden (M2011/1540/Ke).

§ 302

Inrättande av Visionsråd för samhällsbyggnad.

§ 303

Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

§ 304

Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730) samt tobakslagen (1993:581).

§ 305

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

§ 306

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 307

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.

§ 308

Meddelanden.

§ 309

Bakareboda 1:23 m fl, Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge län. Förslag
till detaljplan.

§ 310

Dahlberg m m, del av kvarteret, Trossö. Förslag till detaljplan.

§ 311

Torstäva 13:25, Torsnäs. Utgår

§ 312

Aspö 4:40 (3) och 4:41 (3), Aspö. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.

§ 313

Bredagöl 1:1, Persmåla Karlskrona. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
enbostadshus.

§ 314

Vinberga 10:8, Ramdala. Bygglov och bygganmälan för uppsättande av solpaneler på
äldreboende.
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§ 315

Fogsvansen 2, Gullbernavägen 12, Karlskrona. Bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av skärmtak. Utgår.

§ 316

Övriga frågor.

___________________
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8 september 2011

Plats och tid

Baltic House, Verkö, föreläsningssalen.
torsdagen den 8 september 2011, klockan 08.40 – 12.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SD)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C) jäv § 308

Tjänstgörande ersättare

Lena Tvede Jensen (S)

Övriga närvarande ersättare

Susanne Johansson (S), kl 08.40 – 11.30
Per Löfvander (S)
Markus Degerskär (S)
Linda Jacobsson (S)
Bengt Andersson (M)
Paul Cederholm (SD)
Eva Röder (FP)
Ingmarie Söderblom (MP)

Tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

förvaltningschef Hans Juhlin
miljöchef Robert Johannesson
administrativ chef Jan Hammarfors
planarkitekt Heléne Persson, kl 08.40 – 11.30
planarkitekt Kerstin Johansson, kl 08.40 – 11.30
miljöinspektör Lise-Lotte Andersson, kl 08.40 – 11.30
kommunekolog Anders Klar, kl 08.45-09.50
Vera Lindén, Green Teens, kl 08.45 – 09.50
Frida Hall, Green Teens, kl 08.45 – 09.50
Marie-Louise Bescher
Martin Kirchberg
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Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Sofia Bothorp

Justerare

___________________
Martin Kirchberg

Paragraf 296 - 316

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 20 september 2011,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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8 september 2011

§ 296
Lägesbeskrivning. Ny plan- och bygglag.
Förvaltningschef Hans Juhlin ger en lägesbeskrivning hur arbetet fortlöper med
anledning av införande av ny plan- och bygglag.
•
•
•

Arbetssituationen är pressad på förvaltningen.
Resurser tas från planavdelningen till bygglovhantering.
10 veckors gränsen klaras inte i alla bygglovärenden.

Förvaltningen räknar med att vara i normalläge om ett par månader.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________
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§ 297
Information om den Borgska spiggen på Verkö.
Kommunekolog Anders Klar informerar i ärendet.
Den Borgska spiggen har en avvikande färg och beteende, finns på Hästö, Verkö
och Tvegölja.
I miljödomens avslag sades bl a ”Det finns anledning att tro att den Borgska
spiggen uppfyller kriteriet för att kunna betraktas som en ny art…, ett utplånande
av en av de två kända lokalerna skulle innebära ett akut hot mot dess fortlevnad”.
Marinbiolog Jonas Nilsson har upptäckt arten även i Kalmarsund och enligt
Nilsson så sades det att ”Sammanfattningsvis visar den genomförda inventeringen
att avvikande storspigg inte är lika ovanlig som man tidigare trott i
Karlskronabassängen. Undersökningen visar dessutom att den även förekommer i
andra kustområden i Östersjön”.
Berörda tjänstemän, marinbiologen och juristen diskuterar fram en lämplig
strategi för en ny ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________________

8 september 2011

§ 298
Miljöpris 2011.
Ordföranden Sofia Bothorp (MP) delar ut årets miljöpris till Green Teens med
motivering:

klädbytardag

”Green Teens har visat ett stort engagemang under året och har genom olika
happenings lyft fram miljöarbetet på ett lustfyllt och roligt sätt såsom
på Porslinan, internationell workshop på Tjärö och en fantastisk musikfestival i
Vämöparken”.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna juryns beslut att ge 2011 års miljöpris till Green Teens.
__________________
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Ledamöter och ersättare i
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

§ 299
Sammanträdestider för år 2012.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för
Miljö- och byggnadsnämnden 2012. Med på planen finns även förslag till datum
för ärendeberedning och sammanträdestider för arbetsutskottet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för Miljö- och
byggnadsnämnden 2012.
__________________
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Kommunstyrelsen
Akten

9

DIA 2011.3385

§ 300
Social mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012 – 2014.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige i Karlskrona har till följd av att den nya samlade
diskrimineringslagstiftningen beslutat att en social mångfaldsplan ska tas fram för
att gälla under perioden 2012 – 2014. Mångfaldsplanen ersätter de nuvarande
planerna för etnisk mångfald, jämställdhetsplan och handikappolitiska
programmet till en gemensam.
Syftet med en samlad social mångfaldsplan är att skapa ett gemensamt
förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut i all verksamhet. Målgruppen för
mångfaldsplanen är förtroendevalda, anställda och medborgare. Planen som har
tagits fram omfattar de i diskrimineringslagen upptagna områdena: kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder. Förslaget är att planen ska prövas och omarbetas var
tredje år. När den övergripande planen antagits utgör den grunden för nämndernas
och styrelsernas egna åtaganden.
Miljö- och byggnadsnämnden har från Kommunstyrelsens allmänna utskott fått
förslag till Social mångfaldsplan för Karlskrona 2012 – 2014 på remiss.
Att sammanlägga de tidigare planerna till en är positivt. Ansvaret för
genomförande ligger på såväl politiker, chefer som medarbetare. En tydligare
differentiering av arbetsgivarperspektivet respektive medborgarperspektivet
efterlyses i planen kring vad som avser den kommunala organisationen och
kommunen som helhet.
Yrkande
Förvaltningens förslag är att fastställa sitt eget yttrande.
Martin Kirchberg (SD) yrkar att på sidan 12 under rubriken Boende finns en
mening som SD vill stryka helt. Meningen lyder ”Idag förekommer det att en
person med icke svenskt namn har svårare att få hyra eller köpa sin bostad”.
Detta är ett påstående och SD menar att påstående inte hör hemma i dokumentet.
forts.

8 september 2011
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§ 300 (forts).
Social mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012 – 2014.
På sidan 14 under underrubriken ”I Karlskrona vill vi” finns en mening som SD
vill förändra. Meningen lyder ”syftet är att tidigt kunna påverka barn och
ungdomars attityder för ett mer mångkulturellt samhälle”. Mångfaldsplanen
relaterar till diskrimineringslagen och har ingenting med en mångkulturell
samhällsinriktning att göra och ska heller inte propagera för en sådan. SD vill att
meningen istället ska lyda såhär ”syftet är att tidigt kunna påverka barn och
ungdomars attityder för att de ska lära sig att se mångfaldsperspektivet”.

lämpad

På sidan längst ner finns en mening som SD också vill stryka. ”att tillgång till
personal av underrepresenterat kön inom kommunens olika omsorgsområden
skall stärkas”. SD anser inte att man i modern tid ska bestämma yrken efter kön.
Man får söka tjänsterna efter sina olika förutsättningar och den som är bäst
ska få tjänsten.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar avslag på Sverigedemokraternas yrkande.
Lena Tvede-Jensen (S) lämnar ett särskilt yttrande. Se bilaga.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens fastställande av eget yttrande
och Sverigedemokraternas yrkande och finner att nämnden beslutar att fastställa
förvaltningens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta yttrandet om Social mångfaldsplan för Karlskrona 2012 – 2014 som
sitt eget.
Reservation
Till förmån för eget yrkande reserverar sig Martin Kirchberg (SD) mot detta
beslut.
__________________
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Miljödepartementet
Akten

MMFO 2011.2505

§ 301
Förslag till yttrande angående Tydligare och enklare fördelning av
tillsynsansvar över förorenade områden (M2011/1540/Ke).
Miljöinspektör Lise-Lotte Andersson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till förslaget och anser det
angeläget att en förändring av nuvarande fördelning genomförs. Att fördela
tillsynsobjekten efter den risk ett förorenat område utgör är rimligt och kommer
troligtvis att ge en ökad tydlighet av vilken tillsynsmyndighet som är ansvarig
för de olika områdena.
Det stora flertalet objekt förefaller fördelas till kommunerna och de betydligt
färre prioriterade förorenade områdena till Länsstyrelsen. Miljö- och
byggnadsnämnden anser att det inte framgår om förslaget kommer att innebära
en ökad, minskad eller oförändrad arbetsinsats för kommunen.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att huvudregeln vid oklara ansvarsförhållanden bör vara att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.
I övrigt lämnar Miljö- och byggnadsnämnden följande detaljsynpunkter på
materialet.
2.1.2 Förslag till ändring av Miljötillsynsförordning
1 kap.18 §
Miljö- och byggnadsnämndens åsikt är att förslaget med överlåtelse från
kommun till länsstyrelse är bra. Det bör dock inte enbart vara Länsstyrelsen
som ska kunna ta initiativet, utan överlåtelsen bör även kunna ske på
kommunens initiativ. Det är även något oklart huruvida det formella förfarandet
kommer att ske genom nämndsbeslut, via delegation, av kommunen eller av
Länsstyrelsen när objekten ska överlåtas.
1 kap. 21 §
Miljö- och byggnadsnämnden anser det inte vara rimligt att kommunen
regelbundet ska följa upp och utvärdera den operativa tillsyn som överlåtits till
Länsstyrelsen.
forts.
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MMFO 2011.2505

§ 301 (forts)
Förslag till yttrande angående Tydligare och enklare fördelning av
tillsynsansvar över förorenade områden (M2011/1540/Ke).
2 kap. 2 §
Miljö- och byggnadsnämnden anser att föreslagen lydelse ”Kan inte
myndigheterna komma överens om fördelningen av det operativa
tillsynsansvaret har Länsstyrelsen det operativa tillsynsansvaret” bör ändras till
”Har inte myndigheterna kommit överrens om fördelningen av det operativa
tillsynsansvaret har Länsstyrelsen det operativa tillsynsansvaret”. På så vis blir
inte ett ärende fördröjt om myndigheterna t.ex. inte hunnit diskutera frågan.
2 kap. 29 §
I punkt 4 står skrivet ”miljöfarlig verksamhet av industriell omfattning”. I detta
fall bör benämningen ”industriell omfattning” definieras, så det inte uppstår
oklarhet avseende vem som är tillsynsmyndighet.
Det framgår inte tydligt i lagtexten vem som är tillsynsmyndighet när det finns
en förorening som härrör från flera typer av verksamheter eller om man hittar en
förorening från exempelvis en äldre verksamhet på ett område där det bedrivs
en annan verksamhet idag.
2 kap. 31 §
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det skulle behöva uppföras en lista även
över de verksamheter och processer som kommer att ingå i kommunens tillsyn.
Det kan vara lämpligt av flera anledningar bl.a. för att bedöma antalet framtida
ärenden, framtida tillsynsbehov, svårighetsgrad, samt eventuell
resursförstärkning. Exempelvis Länsstyrelsen skulle kunna få i uppdrag att
sammanställa ett register över de tillsynsobjekt som kommunen ska ha hand
om.
Avseende punkt 3 bedömer Miljö- och byggnadsnämnden det vara lämpligt att
Generalläkaren har det fulla tillsynsansvaret även när andra än Försvarsmakten,
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt vidtar
en anmälningspliktig åtgärd enligt 28 §. Anledningen till detta är att det kan
vara förenat med betydande svårigheter och arbetsinsatser för kommunen att
tillägna sig motsvarande kännedom om dessa områden.
forts.

12

8 september 2011

MMFO 2011.2505

§ 301 (forts)
Förslag till yttrande angående Tydligare och enklare fördelning av
tillsynsansvar över förorenade områden (M2011/1540/Ke).
2.3 Ändring av 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Det kan förekomma tillfällen när saneringsbehov
av ett område är aktuellt, men man inte vid det tillfället vet vilken verksamhet
som bedrivits där tidigare eller vilken/vilka föroreningar som skulle kunna
finnas på platsen. I detta fall framgår det inte till vilken tillsynsmyndighet man
ska göra anmälan enligt 28 §. Miljö- och byggnadsnämnden anser att
huvudregeln vid oklara ansvarsförhållanden bör vara att Länsstyrelsen är
tillsynsmyndighet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget och lämna det som Karlskrona kommuns
svar till Miljödepartementet.
___________________
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Kommunstyrelsen
Ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Informationschef
Näringslivs- och utvecklingschef
Akten

DIA 2011.3395

§ 302
Inrättande av Visionsråd för samhällsbyggnad.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Karlskrona kommun inrättade 2002 ett stadsmiljöråd med huvudsaklig uppgift
att vara ett rådgivande organ i viktigare planer, program och projekt.
Rådet sammansattes av kommunala tjänstemän och förtroendevalda inom
berörda verksamhetsområden och utomstående kompetenser med
specialkunskaper från olika delar av landet. Miljö- och byggnadsnämndens
ordförande var tillika ordförande i stadsmiljörådet. Rådet hade som målsättning
att sammanträda två gånger per år, men det visade sig svårt att få uppslutning
till mötena från alla deltagare.
Arbetet med stadsmiljöfrågor i Karlskrona har istället tagit fart i en annan form
med fokus på medborgardialog kopplat till projekt inom ramen för arbetet med
kommunens nya översiktsplan.
Karlskrona kommun har arrangerat välbesökta seminarier och föredrag kring
strategi Karlskrona med Jan Gehl, utredningsplan för Hoglands park med
Ulf Nordfjell m fl.Gåturer har genomförts med Mellanrum landskapsarkitekter
vid framtagande av grönstrukturplan. Det har arrangerats utställning i Hoglands
park och informationsskyltar har placerats ut om pågående förändringar.
Torgmöten och samrådsmöten med allmänhet, företagare och föreningar har
hållits i olika kommundelar och kommunen har deltagit i paneldebatter etc.
Kommunen har även haft seminarier om offentlig utsmyckning. Motivet har
varit att bredda dialogen med karlskronaborna och få så många som möjligt
delaktiga i vår framtida stadsmiljö.
Stadsmiljörådet föreslås övergå till ett visionsråd för samhällsbyggnad som
arbetar vidare med medborgardialog kring samhällsutvecklingsfrågor,
bevarandefrågor, hållbart byggande och offentlig utsmyckning m m.
forts.
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DIA 2011.3395

§ 302 (forts).
Inrättande av Visionsråd för samhällsbyggnad.
Sammansättningen föreslås bestå av förvaltningschefer och presidier i Miljöoch byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Kulturnämnden samt
informationschef och näringslivs- och utvecklingschef. Rådet har till uppgift att
initiera projekt och seminarier inom området samhällsbyggnad och ytterligare
stärka kontaktytorna mellan Karlskrona kommun och medborgarna.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande blir rådets ordförande och rådet
sammanträder två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.
Sekretariat organiseras genom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ytterligare
ledamöter kan adjungeras till rådets möten.
Uppstart planeras under slutet av oktober 2011 med ett seminarium om
Stortorget i Karlskrona. Samtidigt finns utställningen ”Rum och ansvar” i
Karlskrona som behandlar sju begrepp och frågeställningar med fokus på det
offentliga rummet. Begreppen och frågorna är:
Kontinuitet - kan man laga den trasiga förorten?
Exploatering - är lågt och tätt lika effektivt som högt och glest?
Blandning - varför är det så svårt att blanda verksamheter och bostäder?
Anpassning - är det fult att anpassa till något fint?
Hållbarhet - kan man bygga hållbart utanför städerna?
Integration - kan bebyggelsens utformning motverka segregationen?
Integritet - kan man bo urbant i eget hus?
Sju frågor som när de samverkar positivt är stadsbyggnadskonst.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att inrätta ett visionsråd för samhällsbyggnad,
2. att utse ledamöter i enlighet med ovanstående förslag, samt
3. att hos Kommunstyrelsen yrka om en budget på 100 000 kr per år kopplat till
genomförande av arrangemang.
__________________

15

8 september 2011

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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DIA 2011.1560

§ 303
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Förslaget till taxa har återremitterats till Miljö- och byggnadsnämnden av
Kommunstyrelsen. Dessförinnan har Kommunledningsförvaltningen gjort ett par
justeringar.
Kommunledningsförvaltningens justeringar bestod av att:
•

§ 6; Första meningen kompletteras med ”Timtaxan är angiven i 2011 års
prisnivå”. Kompletteringen förtydligar och förenklar kommande prisjusteringar.

•

§ 8; Andra stycket ”Miljö- och byggnadsnämnden får ändra, lägga till….”
stryks i sin helhet. Kommunledningsförvaltningen anser inte att
Kommunfullmäktige har rätt att delegera ändringar av taxan utöver
anpassningar till prisutvecklingen.

•

Av samma skäl som för ändringen av § 8 stryks § 27 i sin helhet.

Kommunledningsförvaltningens förslag till ändringar har accepterats av
Samhällsbyggnadsförvaltningen och det bilagda förslaget till taxa har ändrats på
det sätt som beskrivits ovan.
Till följd av att ärendet dragit ut på tiden förslås nu att taxan ska träda ikraft från
och med 2012-01-01.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet ”för att se om det går att få en mer
effektiv hantering, hitta möjliga samordningseffekter och se på möjligheterna att
skapa fler differentierade taxor”.
Ett lägre avgiftsuttag till följd av någon rationalisering av det slaget bedöms inte
vara möjligt. Förslaget till taxa förutsätter redan en rationell hantering i dessa
avseenden. Verksamheten inom miljöavdelningen är redan minimerad till att
uteslutande genomföra det som lagligen kan avkrävas av kommunen.
forts.
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DIA 2011.1560

§ 303 (forts).
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Det utökade avgiftsuttaget som föreslås syftar till att säkerställa att kommunen
bibehåller en lägstanivå i takt med att miljökraven ökar.
Miljöavdelningens arbete med effektiviseringar bedrivs med ambition att kunna
göra mer än att bara leva upp till lagens absoluta minimikrav på kommunen vad
gäller tillsyn. På sikt ska de effektiviseringar och den samordning som sker i
förvaltningen idag leda till ökad service och rådgivning till näringsidkare och
allmänhet.
Det bör vara ett mål för miljöavdelningen att kontinuerligt förbättra rådgivning
och service. Personalens kompetens och motivation är hög och det är
huvudsakligen tillgången på resurser som är begränsningen för den delen av
avdelningens arbete.
Förslaget till taxa baseras på ett underlaget från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Underlaget används förenklat för att ange en lämplig tidsåtgång
för olika ärendeslag, exempelvis tillsyn.

föreslagna

Under förutsättning att ärendehandläggning och tillsyn i Karlskrona kommun i
framtiden fungerar som det ska och genomförs betydligt mer effektiv än i en
genomsnittlig svensk kommun skulle ett lägre avgiftsuttag kunna motiveras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör emellertid bedömningen att den nu
ändringen av taxan är en förutsättning för att kunna leva upp till det lagen kräver
av kommunen inom miljöbalkens område.
Samordning av tillsyn mellan olika kompetensområden är förenat med vissa
svårigheter. Modernt tillsynsarbete kräver i hög grad specialkompetens. Förslaget
att samordna taxan, och därmed också tillsynen, för läkemedel respektive tobak är
ett exempel på att Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat och föreslagit en
sådan lösning. Några ytterligare områden där det bedöms vara lämpligt finns inte
för närvarande.
forts.
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§ 303 (forts).
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Beträffande fler differentierad taxor förutsätter det ett differentierat behov av
tillsyn. Några lämpliga områden utöver de föreslagna har inte identifierats.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar ingen taxejustering görs utan att prisnivån skall
vara 2012 års nivå.
Lars Karlsson (C) tillstyrker Carl-Göran Svenssons (M) yrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Carl-Göran
Svensson (M) och Lars Karlssons (C) yrkande att prisnivån skall vara 2012 års
nivå och finner att nämnden beslutar enligt Carl-Göran Svenssons (M) och Lars
Karlssons (C) yrkande.
Således beslutar Miljö- och byggnadsnämnden
1. att föreslå Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att fastställa rubricerat förslag till taxa från och med 2012-01-01,
2. att ingen taxejustering görs utan prisnivån skall vara 2012 års nivå, samt
3. att besluta om rabatter för anmälan om varmkompost, ekologisk odling och
miljöcertifiering enligt förslaget. Beslut fattas under förutsättning av
Kommunfullmäktiges beslut. Med rabatter avses principiella nedsättningar av
avgifter.
___________________
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Kommunledningsförvaltningen
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DIA 2011.1561

§ 304
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel (2009:730) samt tobakslagen (1993:581).
Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Förslaget till taxa har återremitterats till Miljö- och byggnadsnämnden av
Kommunstyrelsen. Dessförinnan har Kommunledningsförvaltningen i samråd med
miljöchefen gjort ett par redaktionella justeringar av förslaget.
Till följd av att ärendet dragit ut på tiden föreslås nu att taxan ska träda ikraft från
och med 2012-01-01.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet ”för att se om det går att få en mer
effektiv hantering, hitta möjliga samordningseffekter och se på möjligheterna att
skapa fler differentierade taxor”.
Ett lägre avgiftsuttag till följd av någon rationalisering av det slaget bedöms inte
vara möjlig. Förslaget till taxa förutsätter redan en rationell hantering i dessa
avseenden.
Verksamheten inom miljöavdelningen är redan minimerad till att uteslutande
genomföra det som lagligen kan avkrävas av kommunen. Det utökade
avgiftsuttaget som föreslås syftar till att säkerställa att kommunen bibehåller en
lägstanivå i takt med att miljökraven ökar.
Miljöavdelningens arbete med effektiviseringar bedrivs med ambitionen att kunna
göra mer än att bara leva upp till lagens absoluta minimikrav på kommunen vad
gäller tillsyn. På sikt ska de effektiviseringar och den samordning som sker i
förvaltningen idag leda till ökad service och rådgivning till näringsidkare och
allmänhet.
Det bör vara ett mål för miljöavdelningen att kontinuerligt förbättra rådgivning
och service. Personalens kompetens och motivation är hög och det är
huvudsakligen tillgången på resurser som är begränsningen för den delen av
avdelningens arbete.
forts.
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§ 304 (forts).
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel (2009:730) samt tobakslagen (1993:581).
Under förutsättning att ärendehandläggning och tillsyn i Karlskrona kommun i
framtiden fungerar som det ska och genomförs betydligt mer effektiv än i en
genomsnittlig svensk kommun skulle ett lägre avgiftsuttag kunna motiveras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör emellertid bedömningen att den nu föreslagna
ändringen av taxan är en förutsättning för att kunna leva upp till det lagen kräver
av kommunen inom miljöbalkens område.
Samordning av tillsyn mellan olika kompetensområden är förenat med vissa
svårigheter. Modernt tillsynsarbete kräver i hög grad specialistkompetens.
Förslaget att samordna taxan, och därmed också tillsynen, i föreliggande förslag är
ett exempel på att Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat och föreslagit en
sådan lösning. Taxor för två skilda verksamheter som ofta berör samma
verksamhetsutövare har hållits samman i en taxa. En nedsättning med halva
avgiften för den ena verksamheten görs för de fall tillsynen samordnas mot
verksamhetsutövare som både säljer läkemedel och tobak. Nedsättningen av
avgiften motiveras av att tiden för tillsyn minskar då samordning av arbetsinsatsen
kan ske.
Någon ytterligare samordning av det slaget bedöms inte vara lämplig.
Beträffande fler differentierade taxor förutsätter det ett differentierat behov av
tillsyn. Några lämpliga områden utöver de föreslagna har inte identifierats.
Kommunstyrelsens återremiss föranleder inte någon förändring av förslaget till
taxa.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar att taxan i de fall två skilda verksamheter
föreligger skall den ena reduceras till 75 %.
Eva Öhman (S) bifaller Carl-Göran Svenssons (M) yrkande.
forts.
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§ 304 (forts).
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel (2009:730) samt tobakslagen (1993:581).
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Carl-Göran
Svenssons (M) och Eva Öhmans (S) yrkande att taxan reduceras till 75 % och
finner att nämnden beslutar enligt Carl-Göran Svenssons (M) och
Eva Öhmans (S) yrkande.
Således beslutar Miljö- och byggnadsnämnden
1. att föreslå Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige
besluta att fastställa rubricerat förslag till taxa från och med 2012-01-01, samt
2. att taxan i de fall två skilda verksamheter föreligger skall den ena reduceras
till 75 %.
__________________
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§ 305
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens ordförande.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
__________________
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§ 306
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

__________________
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§ 307
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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§ 308
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1.
2.
3.

4.

5.
enligt
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Kommunfullmäktige, beslut 2011-05-26 § 70. Kommunala val.
Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-03-21. Förändring av Grevagården,
byggnadsminne nr 5, på fastigheten Wachtmeister 54, Karlskrona kommun.
Länsstyrelsen Blekinge län delbeslut 2011-03-21. Ang underhåll och
restaurering av Västra kölhalningsbron med kranspelsskjul och spirkran,
byggnadsminne 85, på fastigheten Karlskrona 4:20 i Karlskrona kommun.
Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-05-26. Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglov för nybyggnad av bl a
komplementbyggnad på fastigheten Frihulten 28 i Karlskrona kommun.
Länsstyrelsen Blekinge län 2011-05-26. Anmälan om vattenverksamhet
11 kap 9 a § miljöbalken för åtgärder vid flytbryggor på fastigheten Bussevik
1:5 i Karlskrona kommun.
Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-06-07. Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglov m m på fastigheten Hasslö
4:306 i Karlskrona kommun.
Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-06-07. Förprövning enligt djurskyddsförordningen.
Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-06-08. Förprövning enligt djurskyddsförordningen.
Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-06-09. Återkallelse av tillstånd enligt
miljöbalken.
Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-06-15. Beslut med anledning av
överklagande av beslut om antagande av detaljplan för fastigheten Östra
Nättraby 2:18 m fl (Tegelbacken), Nättraby, Karlskrona kommun.
Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-06-27. Detaljplan för Tältet 1 m fl i
Bastasjö i Karlskrona kommun.
Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-06-30. Beslut med anledning av
överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens beslut om antagande av
ändring av byggnadsplan för Fäjö 1:12 m fl fastigheter Fäjö, Karlskrona
kommun.
Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-06-30. Strandskyddsdispens för
flytbrygga på fastigheten Aspö 5:303 i Karlskrona kommun.
forts.
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§ 308 (forts).
Meddelanden, skrivelser och rapporter.

Karlskrona

14. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-06-30. Strandskyddsdispens för
åtgärder av fyra befintliga dammar på fastigheten Olsäng 20:4 i Karlskrona
kommun.
15. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-06-30. Strandskyddsdispens för
ändrad användning av befintlig byggnad samt uppförande av två
uthyrningsstugor på fastigheten Milasten 1:18 i Karlskrona kommun.
16. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-06-30. Strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Mjövik 3:42 i Karlskrona kommun.
17. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-07-01. Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut angående bygglov och bygganmälan för
nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Fredriksdal 8:124 i
Karlskrona kommun.
18. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-07-05. Strandskyddsdispens för
uppförande av enbostadshus och garage på fastigheten Säby 5:10 i
kommun.
19. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-07-05. Strandskyddsdispens för
uppförande av förrådsbyggnad på fastigheten Färmanstorp 4:1 i Karlskrona
kommun.
20. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-07-05. Dispens från strandskyddsbestämmelserna m m för anläggning av brygga på fastigheten Tockatorp
17:37 på Sturkö i Karlskrona kommun.
21. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-07-13. Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens delegationsbeslut om föreläggande enligt miljöbalken
avseende enskild avloppsanläggning på fastigheten Torstäva 10:7 i
Karlskrona kommun.
22. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-07-14. Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut angående förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Lyckeby 3:7 i Karlskrona kommun.
23. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-07-15. Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
garage samt pool på fastigheten Grönadal 15:30 i Karlskrona kommun.
24. Växjö Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen dom 2011-06-14. Tillstånd till
vattenverksamhet enligt miljöbalken för att anlägga och bibehålla öppna
infiltrationsbassänger och uttagsbrunnar inom Västra Vång och Hillerstorp
samt uttag av grundvatten för den kommunala vattenförsörjningen inom
Karlskrona kommun i Blekinge län, nu fråga om avslutning av prövotiden för
försöksverksamheten.
25. Växjö Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen dom 2011-06-14. Tillstånd till
vattenverksamhet enligt miljöbalken för att anlägga och bibehålla öppna
infiltrationsbassänger och uttagsbrunnar inom Västra Vång och Hillerstorp
och uttag av grundvatten för den kommunala vattenförsörjningen inom
Karlskrona kommun i Blekinge län.
forts.
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§ 308 (forts).
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
26. Växjö Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen dom 2011-06-20. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Olsäng 17:1 i Karlskrona
kommun, Blekinge län.
27. Växjö Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen deldom 2011-06-21. Tillstånd
till verksamhet vid Bubbetorps avfallsanläggning, Karlskrona kommun,
Blekinge län, uppskjuten fråga.
28. Växjö Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen protokoll 2011-07-20.
Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheterna
Aspö 4:40 och 4:41, Karlskrona kommun, nu fråga om avskrivning.
29. Förvaltningsrätten i Växjö dom 2011-07-05. Bygglov enligt plan- och
bygglagen (PBL). Mål nr 3724-10.
30. Förvaltningsrätten i Växjö dom 2011-07-05. Bygglov enligt plan- och
bygglagen (PBL). Mål nr 3293-10.
31. Kammarrätten i Jönköping protokoll 2011-06-16. Bygglov enligt plan- och
bygglagen (1987:10) på fastigheten Aspö S:26 i Karlskrona kommun, fråga
om prövningstillstånd.
32. Regeringen, Miljödepartementet regeringsbeslut 2011-05-19. Överklagande i
fråga om detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl, Karlskrona kommun.
33. Regeringen, Miljödepartementet regeringsbeslut 2011-06-22. Överklagande i
fråga om detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, västra delen, Gullberna
Park, Karlskrona kommun.
34. Boverket beslut 2011-05-17. Beslut om slutlig utbetalning av stöd enligt
förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft.
35. Kommunstyrelsen, beslut 2011-08-09 § 177. Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område.
36. Kommunstyrelsen, beslut 2011-09 § 178. Införande av taxa för tillsyn enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt tobakslagen.
37. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-07-14. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen.
38. Förvaltningsrätten i Växjö dom 2011-08-05. Bygglov enligt plan- och
bygglagen (PBL). Mål nr 3957-10.
39. Kammarrätten i Jönköping protokoll 2011-08-16. Fråga om överklagande
kommit in i rätt tid. Mål nr 1425-11.
40. Boverket 2011-08-09. Angående beslut om slutlig utbetalning av stöd enligt
förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft.
___________________
På grund av jäv deltar ej Lars Karlsson (C) i beredning och beslut i detta
ärende.
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Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Akten
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PLAN 2010.4648

§ 309
Bakareboda 1:23 m fl, Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge län. Förslag
till detaljplan.
Planarkitekt Heléne Persson föredrar ärendet.
Detaljplan för del av Bakareboda 1:23 m fl, Holmsjö, har varit föremål för
samråd.
Under samrådstiden, 20 maj – 17 juni 2011, har samrådshandlingar funnits
tillgängliga på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket, Holmsjö bibliotek samt på
Karlskrona kommuns webbplats: www.karlskrona.se. Samrådet har annonserats i
lokalpressen fredagen den 20 maj 2011. Ett samrådsmöte har hållits i
församlingshemmet i Holmsjö tisdagen den 31 maj.

föreslås

Planförslaget syftar till att möjliggöra ett annat huvudmannaskap än vad
nuvarande detaljplan medger. Gällande plan anger användningen A – allmänt
ändamål vilket innebär att huvudman för verksamheten måste vara ett offentligt
organ som till exempel stat, landsting eller kommun. Den nya detaljplanen
ange användning skola och idrott (SY) samt skola, idrott eller bostäder (SYB) för
den befintliga bostadstomten på fastigheten Bakareboda 1:97 i söder. Förslaget till
ny detaljplan öppnar upp för privat ägande och drift av den planerade allhallen.
Planområdet är beläget i direkt anslutning till Holmsjö skola strax väster om
väg 28 i Holmsjö. Området begränsas i öster av Skolvägen, i norr av
fastighetsgränsen till Bakareboda 1:137 samt i söder av fastighetsgränsen mot
Sillhövda kyrka.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att i enlighet med Kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för
Bakareboda 1:23 m fl, Holmsjö, Karlskrona kommun, upprättad i april 2011 och
reviderad i augusti 2011, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
__________________
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Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Akten
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PLAN 2010.1206

§ 310
Dahlberg m m, del av kvarteret, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Förslag till detaljplan.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Detaljplanen för del av kvarteret Dahlberg m m på Trossö har varit föremål för
samråd från den 24 juni 2011 till den 12 augusti 2011.
Samrådshandlingar har funnits tillgängliga på Karlskrona kommun och
stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns webbplats: www.karlskrona.se.
Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen den 24 juni 2011. Flygblad har
sänts med post till berörda boende. Flygblad har delats ut till berörda
lokalhyresgäster.
Detaljplanen syftar till att anpassa berörd del av gällande detaljplan till rådande
förhållanden avseende bebyggelsens omfattning och användning. Två skolor, som
finns inom planområdet med stöd av tidsbegränsade bygglov, avses att
permanentas. Skyddsbestämmelser införs för den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen mot Landbrogatan.
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossös nordvästra kvadrant.
Planområdet avgränsas i öster av Landbrogatan, öster om gatan ligger Hoglands
park. Mot väster avgränsas planområdet av en brant som stiger upp mot
Möllebacken.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att i enlighet med Kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplanen för
del av kvarteret Dahlberg m m på Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län,
daterad i april 2011 och reviderad i augusti 2011, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.
__________________
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Sökande
Akten

PLAN 2000.3208

§ 311
Detaljplan för Torstäva 13:35, Torsnäs, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Ärendet utgår då ärendet ytterligare behöver utredas.
___________________
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Sökande
Länsstyrelsen
Berörda grannar
Akten
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BYGG 2010.1786

§ 312
Aspö 4:40 (3) och 4:41 (3), Aspö. Förhandsbesked för nybyggnad av två
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
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 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.
Förvaltningens bedömning var att lämna ett negativt förhandsbesked som
beslutades av Miljö- och byggnadsnämnden 11 november 2010, § 433.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som den 26 april 2011 upphävde miljöoch byggnadsnämndens beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att ärendet ej skall överklagas till
förvaltningsrätten och att därmed låta länsstyrelsens beslut stå fast, och således att
ej gå vidare med detta ärende 2011-06-09, § 213.
forts.
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§ 312 (forts).
Aspö 4:40 (3) och 4:41 (3), Aspö. Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.
Bilagor:
•
•
•

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2010-11-11, § 433.
Länsstyrelsens beslut 2011-04-26, Dnr.403-3372-10.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2011-06-09, § 213.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked i enlighet med Länsstyrelsens beslut
2011-04-26, Dnr 403-3372-10.
___________________
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökande
Akten
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Bygg 2011.2090

§ 313
Bredagöl 1:1, Persmåla Karlskrona. Bygglov och bygganmälan för
nybyggnad av enbostadshus.
Handlingar: Ansökan (2011-04-28), situationsplan (2011-04-29),
ritningar (2011-04-28).
Ansökan avser uppförande av ett nytt enbostadshus på en bebyggd fastighet som
inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser samt ligger utanför samlad
bebyggelse.
Förutsättningarna att bevilja bygglov framgår av 8 kap 12 § i PBL.
Prövning skall göras mot 2 kap i plan och bygglagen vilket innebär att markens
lämplighet för ändamålet skall bedömas utifrån ett samhälls- perspektiv, allmänna
och enskilda intressen skall bedömas.
Platsen är ianspråktagen för bostadsändamål och några allmänna intressen bedöms
inte påverkas negativt. Kraven i 2 kap bedöms vara uppfyllda. Byggnaden
bedöms uppfylla gestaltningskraven i 3 kap samt krav på tomtplatsens
anordnande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med stöd av 8 kap 12 § PBL.
___________________
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Sökande
Akten

BYGG 2011.1821

§ 314
Vinberga 10:8, Ramdala. Bygglov och bygganmälan för uppsättande av
solpaneler på äldreboende.
Handlingar: Ansökan 2011-04-12, ritningar och fotomontage.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och består av en äldre
byggnad uppförd under tidigt 1900-tal med en modern lägre tillbyggnad av
underordnad karaktär i öster uppförd under 1990-talet. Den nya delen är
förbunden med den gamla genom en glaslänk.
Ansökan avser uppförande av solpaneler på taken på såväl den äldre byggnaden
som på den moderna tillbyggnaden.
Enligt 3 kap 10 § PBL ska ändringar av byggnader utföras varsamt så att
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.
Bedömningen görs att solpaneler på den äldre byggnaden inte uppfyller dessa
krav. Byggnaden har ett skyddsvärt utseende och uppfattas genuin i sin miljö.
Byggnaden är högt belägen och är väl exponerad i landskapet. Det
lertegelklädda mansardtaket bidrar till byggnadens karaktär och solpaneler på
taket skulle väsentligt påverka byggnadens utseende och anses olämpliga ur
estetisk synvinkel. Tillbyggnaden är utförd med annat formspråk och bedöms
tåla förändringen med solpaneler.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är bevilja bygglov på den nyare huskroppen
och avslag på den äldre byggnaden.
Lars Karlsson (C) yrkar bifall till sökandens förmån.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag vad gäller den
äldre huskroppen och avslag till solpaneler på den nyare tillbyggda huskroppen.
forts.

34

8 september 2011

35

BYGG 2011.1821

§ 314 (forts).
Vinberga 10:8, Ramdala. Bygglov och bygganmälan för uppsättande av
solpaneler på äldreboende.
Martin Kirchberg (SD) yrkar bygglov på den nya och den gamla byggnaden med
den förändringen att de nedersta solpanelerna på den äldre byggnaden tas bort.
Stefan Lundin (FP) yrkar bifall till sökandens förmån.
Eva Öhman (S) yrkar bifall till sökandens förmån.
Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall till sökandens förmån.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, Carl-Göran
Svenssons (M) yrkande, Martin Kirchbergs (SD) yrkande samt
Lars Karlsson (C), Sofia Bothorp (MP), Stefan Lundin (FP) och Eva Öhmans (S)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Sofia Bothorp (MP),
Stefan Lundin (FP), Lars Karlsson (C) och Eva Öhmans (S) yrkande.
Således beslutar Miljö- och byggnadsnämnden
att bevilja bygglov med stöd av 8 kap 12 § PBL för uppförande av solpaneler
enligt ansökan från sökanden då solpanelerna ej anses väsentligt påverka
byggnadens karaktär.
Reservation
Arnstein Njåstad (M) reserverar sig mot beslutet.
___________________
Upplysningar
Anmälan inlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden då arbeten påbörjas och då
det avslutas.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökande
Berörda grannar
Akten
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BYGG 2010.4118

§ 315
Fogsvansen 2, Gullbernavägen 12, Karlskrona. Bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av skärmtak.
Ärendet utgår då svarstiden för grannar inte utgått då Miljö- och
byggnadsnämnden sammanträder.
___________________

8 september 2011

37

§ 316
Övriga frågor
Långö
Lotta Holgersson (S) undrar över bl a bygget som har skett vid bryggorna
nedanför höghusen på Långö.
Förvaltningschef Hans Juhlin ska undersöka saken.
Eva Öhman (S) vill ha besked på Miljö- och byggnadsnämndens möte i oktober.
Saltö och Dragsö
Lotta Holgersson (S) undrar över taggtråden som har satts upp ovanför badplatsen
samt att samma sak gäller på Dragsö.
Förvaltningschef Hans Juhlin hänvisar till Tekniska förvaltningen.
Digitala handlingar
Arnstein Njåstad (M) vill att de som vill ha Miljö- och byggnadsnämndens
handlingar digitalt skall i fortsättningen kunna få det.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att de som i fortsättningen vill ha
handlingarna i pappersformat anmäler detta till nämndsekreteraren. Utgångsläget
är att handlingarna fortsättningsvis skickas digitalt.
Svar på frågan om Skyltar
Med anledning av frågan som uppkom på Miljö- och byggnadsnämndens möte i
augusti 2011 om byggnadslov finns för skyltarna vid Pingstförsamlingens Second
Hands affärer på Bergåsa och f d möbelaffären vid Järnvägstorget, svarar
förvaltningschef Hans Juhlin att bygglov finns tidigare för skyltar men att nya
bygglov sökts för ny text efter uppmaning.
__________________

Reservation
Miljö och byggnadsnämnden den 8 september 2011
Karlskrona kommun
Ärende 20 Vinberga 10:8 Ramdala
Vi delar förvaltningens uppfattning att det är olämpligt att placera solpaneler på
äldreboendet Mölleberg i Ramdala. Byggnaden har en speciell karaktär i en genuin
miljö på Mölleberg och dess omgivning.
Man kan alltid ha synpunkter på olika byggnader och deras utformning. Men vi är
övertygade om att det skulle vara omöjligt att göra ett sådant ingrepp på äldre
fastigheter på Trossö, som ingreppet i Mölleberg.
Det finns ett flertal sökande som har fått avslag på ansökningar gällande bland annat
att sätta upp skyltar på fastigheter, på grund av att det stör fastighetens utformning. Vi
anser att samma sak föreligger beträffande solpaneler på Mölleberg.
När tillbyggnaden gjordes på Mölleberg 1994 var det stora diskussioner om
lämpligheten att göra detta. Det ställdes speciella krav på denna tillbyggnad så att den
skulle smälta in i det gamla huset. Då måste vi vara försiktiga med nya förändringar av
huset.
Vi har idag många platser i vår kommun där det skulle vara möjligt att placera
solpaneler innan vi börjar med gamla kulturbyggnader. Solpaneler behöver ej placeras
på taken; solpaneler kan fördelaktigt placeras på marken. Angående ärendet finns det
dessutom många stora träd runt fastigheten, så man kan ju ställa sig frågan om det är
den mest effektiva platsen. Det var som någon sa ”när jag kör till jobbet tittar man
ibland på denna stiliga byggnad.” Det är ganska fantastiskt att man lyckades med att
bygga en sådan fin byggnad på landet i början av 1900-talet.

Carl-Göran Svensson

Anna Ottosson (M)

1:e vice ordförande (M)

Ledamot

Arnstein Njastad (M)
Ledamot
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Wattrang 21, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län. Ändring av detaljplan.

§ 336

Olsäng 20:4, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av två
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§ 337
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§ 338

Olsäng 20:4, Fågelmara. Bygglov för två vindkraftverk. Ärendet utgår.
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 13 oktober 2011, klockan 08.30- 12.15

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Linda Jacobsson (M)
Lena Tvede-Jensen (S), kl 11.30- 12.15

Övriga närvarande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S), kl 08.30 - 11.30
Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Markus Degerskär (S)
Bengt Andersson (M)
Eva Röder (FP)
Tony Ramberg (C)
Johan Eriksson (V)
Ingmarie Söderblom (MP)

Tjänstemän

selaeterare
Utses att justera

Sign.

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S), kl 08.30 - 11.30
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SD)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

förvaltningschef Hans Juhlin
plan- och bygglovchefOla Swärdh
planarkitekt Anna Olausson, kl 08.30 - 11.30
planarkitekt Kerstin Johansson, kl 08.30 - 11.30
miljöchef Robert Johannesson
administrativ chef Jan Hanunarfors
controller Ann-Christin Östbergh, kl 08.30 - 10.55
Niclas Åkesson, Publishing farm, kl 09.30 - 10.00
Berit Metlid, Publishing farm, kl 09.30-10.00
Ingegerd Gyllenswärd, Mrs Miller Arkitekter, kl 09.30-10.00
Marie-Louise Bescher
Stefan Lundin
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Sekreterare

Paragraf322-341
Marie-Louise Bescher

(§ 324 omedelbart justerad)

Ordförande

Justerare

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den /q oktober 2011,
intygar i tjänsten
/

, .,

I

0

.~~ri1,11~\m~~ ~1~f\\A\l\1
Marie-Louise Bescher

Sign.
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§322
Information om vindkraft.
Miljöchef Robert Johannesson informerar om vindkraft- läget hösten 2011.
Informationen består bland annat av att:
•
•
•
•

Ny kartering av vinden pågår.
Antal verk passerar 2000 under år 2011.
Antalet ökar med 20 % och effekten med 33 %.
Information om var de stora projekten byggs.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till ?agens protokoll.

Sign.
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§ 323
Nybyggnadspris 2011.
FörvaltningschefHans Juhlin föredrar ärendet.
Karlskrona kommuns nybyggnadspris 2011 går till Niclas Åkeson och
Berit Metlid för uppförandet av en ny byggnad för kontor och boende med
motivering:
Byggnaden är belägen i en gårdsmiljö och har ersatt ett hönshus som tidigare
funnits på platsen. I den nya byggnaden inryms kontor för journalistbyrån
Publishing farm, med expertområde inom livsmedelsproduktion och miljö.
Byggnaden har ett utförande som även möjliggör användning som bostad eller
gästhus.
Utformningen har sitt ur~prung i lantbrukets ekonomibyggnader och smälter
därför mycket väl in i miljön. Volymen kännetecknar lantbrukets äldre byggnader
samtidigt som detaljutförandet representerar nutida arkitektur.
Byggnaden är belägen vid gårdens entre och är uppförd med ett fåtal enkla
material som gör att den får en speciell karaktär utan att konkurrera med
mangårdsbyggnaden. Enkelheten betonas såväl interiört som exteriört i möten
mellan olika material. Materialen är putsad betong, plåt och glas. Glaspartiema
annonserar ett annat innehåll i byggnaden än den traditionella ekonomibyggnaden.
Byggherrama har på ett framtidsinriktat sätt skapat ett modernt tillägg till
gårdsmiljön, både med byggnation och verksamhet. Modem teknik gör det möjligt
för företaget att arbeta mot kunder i hela landet vilket skapar förutsättningar för en
levande landsbygd.
Projektets arkitekt har varit Mrs Miller Arkitekter, Ingegerd Gyllenswärd.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att 2011 års nybyggnadspris går till Niclas Åkeson och Berit Metlid,
Publishing farm.

Sign.
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§324
Yttrande till Mark- och miljödomstolen över prövotidsredovisning om
dagvattensystemet inom Verköhamnen (M 3023-06).

Karlskrona Baltic Port AB har till Mark- och miljödomstolen inkommit med en
dagvattenutredning enligt Miljödomstolens dom den 11 februari 2009,
utredningsföreskrift Ul. Av utredningen framgår bl a att underlaget till
hamnytoma huvudsakligen utgörs av sprängsten. Idag finns inget dagvattensystem
utbyggt i hamnen. På området finns 52 dagvattenbrunnar. Dagvattenbrunnarna
saknar helt rening och dagvattnet leds direkt ut i havet eller ner i marken. Vid tre
uppställningsplatser för farligt gods är dagvattenbrunnarna anslutna till slutna
tankar som är försedda med manuella avstängningsventiler.
Att samla upp dagvattnet i ett ledningsnät samt leda vattnet till en gemensam
punkt skulle innebära stora kostnader då hela området består av stora
sprängstenar. Bolaget föreslår därför följande villkor att dagvattenbrunnar som
avvattnar hårdgjorda ytor inom terminalområdet utom vid kundparkeringen, ska
förses med oljereningsfilter.
Miljödomstolen uppsköt avgörandet av vilka slutliga villkor som ska gälla för bl a
skyddsåtgärder i hamnens dagvattensystem. I utredningsföreskrift Ul ålades
sökanden att utföra vissa utredningar m m "Sökanden ska kartlägga
dagvattensystemet inom harnnområdet. Därefter ska sökanden genom mätningar
och utredningar utarbeta en plan för om- och utbyggnad av dagvattensystemet för
att medge insamling av dagvattnet inom hela alternativt delar av hamnområdet och
vid behov rening av detsamma så att utsläppen till hanmbassängen sker på ett
kontrollerat sätt. Utredningen ska redovisa förslag till uppsamling av spill,
exempelvis genom filterinsatser i nedstigningsbrunnar och/eller olje- och
slamavskiljare för utloppen i harnnbassängema samt stationära eller mobila
avstängningsanordningar för dagvattenutloppen".
forts.
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~KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum

13 oktober 2011

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll
MMM 2011.3543

§ 324 (forts).
Yttrande till Mark- och miljödomstolen över prövotidsredovisning om
dagvattensystemet inom Verköhamnen (M 3023-06).
Den utredning Karlskrona Baltic Port AB redovisat uppfyller inte
utredningsföreslaiften Ul. Bolaget har inte utrett hur en insamling av dagvattnet
skulle kunna ske, utan konstaterar bara att en sådan ombyggnad skulle innebära
stora kostnader. Någon mätning av dagvattnet har inte heller skett. Det finns alltså
inga konlaeta uppgifter om kostnader för en ombyggnad som innebär insamling av
dagvattnet. Dagvattnets innehåll av föroreningar är också okänt, varför det är
omöjligt att bedöma behovet av rening. Huvuddelen av de uppgifter som bolaget
redovisar i utredningen torde ha varit kända redan när Miljödomstolen fattade sitt
beslut den 11 februari 2009.
Bolaget har föreslagit att dagvattenbrunnarna ska förses med filterinsats som renar
dagvattnet från olja upp till 95 %. Sex dagvattenbrunnar vid kundparkeringen ska
inte förses med filterinsatser. Filterinsatserna uppges rena dagvattnet från olja till
95 %. Dagvatten från en hamn kan dock även innehålla föroreningar i form av bl a
metaller. Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning går det inte på
befintligt underlag att avgöra om det, ur miljösynpunlct, är tillräckligt att förse
dagvattenbrunnarna med filterinsats.
I händelse av att läckage av farligt gods, eller bensin/diesel, skulle ske från ett
fordon som inte är uppställt på uppställningsplatsema måste åtgärder snabbt vidtas
för att förhindra att den läckande vätskan rinner ner i näraliggande dagvattenbrunnar och eventuellt vidare ut i havet. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att
det är rimligt att i villkor föreskriva att mobila avstängningsanordningar för
dagvattenbrunnar (tex brunnstätningsmatta) finns tillgängliga inom harnnområdet.
Det bör även förslaivas i villkor att dagvattnet från uppställningsplatser för farligt
gods ska samlas upp i sluten tanl< när uppställningsplatsema används, vilket
innebär att avstängningsventilen ska stängas direkt när ett fordon ställs upp.

forts.

Sign.
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MMM 2011.3543

§ 324 (forts).
Yttrande till Mark- och miljödomstolen över prövotidsredovisning om
dagvattensystemet inom Verköhamnen (M 3023-06).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att i första hand att Mark- och miljödomstolen förelägger Karlslaona Baltic
Port AB att komplettera sin dagvattenutredning med uppgifter om dagvattnets
innehåll av föroreningar (olja och metaller) samt ett förslag till hur dagvattnet kan
samlas in och renas (inklusive kostnader för detta), samt
2. att om domstolen skulle finna att bolagets utredning inte behöver kompletteras
yrkar Miljö- och byggnadsnämnden i andra hand att även följande villkor
föreslaivs:
•
•

Mobila avstängningsanordningar för dagvattenbrunnar ska finnas lätt
tillgängliga på harnnområdet.
Dagvatten från uppställningsplatser för farligt gods ska samlas upp i sluten
tank när fordon är uppställt på uppställningsplatsema.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sign.
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PLAN 2009.1621

§325
Yttrande över överklagande av Länsstyrelsens beslut angående detaljplan för
Östra Nättraby 2:18 m fl (Tegelbacken), Nättraby.
Plan- och bygglovchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnänmden har fått ett föreläggande från Mark- och
miljödomstolen att yttra sig över ett överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge län
beslut 2011-06-05, dm 403-2081-10, angående beslut om antagande av detaljplan
för fastigheten Östra Nättraby 2: 18 m fl (Tegelbacken) i Nättraby, Karlskrona
kommun.
Miljö- och byggnadsnänmdens ställningstagande är redovisade i planhandlingama.
Miljö- och byggnadsnämnden har inget ytterligare att tillföra ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

PLAN 2011.2831

§ 326
Oljehamnen, Trossö. Begäran om planbesked.
Plan- och bygglovchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för ändring av detaljplanen för f d Oljehamnen
(arbetsnamn "Hattholmen" mm) kom in till Miljö- och byggnadsnämnden den
22 juni 2011.
Gällande detaljplan anger användning upplag. Gällande användning är under
avveckling och kommunen bör därför arbeta fram en detaljplan för en ny
markanvändning.
I detaljplanearbetet bör ett större markområde, som även inkluderar kv Muddret,
ner till brohålan i söder, samt Bryggarbergets södra delar studeras. Den
miljötekniska markundersökning som bedöms vara nödvändig för att arbeta fram
en detaljplan och kunna avgöra en framtida markanvändning är påbörjad, och
detaljplanearbetet bör så långt möjligt löpa parallellt med den. Det är först när de
miljötekniska resultaten finns framme som en lämplig markanvändning kan
bedömas.
Området bör i huvudsak få den struktur och det innehåll som anges i kommunens
översiktsplan, där infartsleden omgestaltas till en stadsgata med en ny
cirkulationsplats som angör området och samtidigt frigör mark vid nuvarande
trafikplats. Inom området kan befintlig vägstruktur till största del tillämpas.
Inriktningen bör vara att åstadkomma ett marint innehåll med stora inslag av fria
ytor och möjlighet för "urban rekreation" av olika slag.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att inleda planläggningsarbete för Hattholmen mm, samt
2. att planändringen bedöms vara antagen före den 30 juni 2013.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§327
Planlista. Prioritering av planarbete.
Plan- och bygglovchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Förväntade större projekt för planarbetet 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•

FÖP - Skärgården
FÖP/DP Bastasjö
Mölletorp
Gullberna station
Hattholrnen
Pottholmen
FÖP/DP Backabo/Rosenholm
Verkö

Handlingar: Förteclming över pågående planer, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättad planlista 2011-10-13.

Sign.
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§ 328
Utdelning av 2011 års nybyggnadspris.
FörvaltningschefHans Juhlin presenterar pristagarna och ordförande
Sofia Bothorp delar ut priset.
Pristagarna Niclas Åkeson och Berit Metlid tackar för priset och informerar om
hela byggnadsprocessen tillsammans med arkitekten Ingegerd Gyllenswärd från
Mrs Miller Arldtekter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet.

Sign.
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DIA 2011.3637

Kommunledningsförvaltningen
Kommunrevisionen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

§329
Delårsrapport per augusti 2011.
Controller Ann-Christin Östbergh föredrar ärendet.
Enligt direktiv från Kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna
delårsbokslut med prognos för årets utfall per augusti månads utgång.
Miljö- och byggnadsnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 10,2 Mkr enligt
budgetläge 31 augusti 2011 exklusive bostadsanpassningsbidragen som för första
halvåret 2011 hade ett nettoanslag på 4,8 Mkr. Handläggningen av bostadsanpassningsbidragen överfördes till Äldreförvaltningen per den 1 juli 2011.
Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska utfall exklusive bostadsanpassning för
perioden 1januari-31 augusti 2011 uppgår till 9,5 Mkr och den prognostiserande
budgetavvikelsen för helåret 2011 berälmas till+ 0,1 Mkr. Det ekonomiska
utfallet för bostadsanpassningen gällande första halvåret uppgår till 5,5 Mla och
avvikelsen mot nettoanslaget uppgår till -0,7 Mkr.
Miljö- och byggnadsnämnden exklusive bostadsanpassning har en prognostiserad
budget i balans för 2011. Bygglovsavdelningen visar en positiv budgetavvikelse
motsvarande 0,8 Mkr medan plan- och miljöavdelningen samt nämndadministration visar tillsammans en negativ budgetavvikelse motsvarande
0,7 Mkr. Bostadsanpassningsbidragen har för periodenjanuari-juni 2011 en
negativ budgetavvikelse med 0, 7 Mkr.
FörvaltningschefHans Juhlin redogör för måluppfyllelsen av god ekonomisk
hållning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att godkänna delårsrapporten per 2011-08-31 med helårsprognos enligt bilagda
handlingar, samt

2. att överlämna delårsrapporten per 2011-08-31 till revisionen.

Sign.
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§ 330
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.
Se förteckning över fattade beslut.

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

Sign.
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§ 331
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Sign.
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§ 332
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Sign.

~s~

Läkemedelverket beslut 2011-08-11 om förbud vid vite.
Länsstyrelsen Blekinge Län beslut 2011-08-29. Anmälan om
vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken för nybyggnad av
småbåtshamn med servicebyggnad på fastigheten Fäjö 1: 110 (Säljö),
Karlskrona kommun.
Länsstyrelsen Blekinge Län beslut 2011-09-05. Överklagande av Miljö- och
byggnadsnänmdens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus på fastigheten Torhamn 1:9 i Karlskrona kommun.
Kammarrätten i Jönköping 2011-09-08. Rättelse/komplettering i mål
nr 1425-11.
Länsstyrelsen Blekinge Län beslut 2011-09-06. Beslut om betydande
miljöpåverkan för Förstudie Väg 28, Karlskrona - Emmaboda, delen
Uddabygd - Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Länsstyrelsen Blekinge Län beslut 2011-09-08. Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut om anstånd med avgörande av ansökan om
bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torhamn 9:52 i
Karlskrona kommun.
Förvaltningsrätten i Växjö dom 2011-09-09. Avser överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om tillbyggnad av uterum på
fastigheten Rådjuret 5 i Karlslaona kommun.
Länsstyrelsen i Bleldnge Län beslut 2011-09-12. Ansökan om
strandskyddsdispens för uppförande av en komplementbyggnad på
fastigheten Sandhamn 1: 8 i Karlskrona kommun.
Länsstyrelsen Blekinge Län beslut 2011-09-13. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen. Besiktning. Kristianopel 2:9.
Länsstyrelsen Blekinge Län beslut 2011-09-13. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen. Besiktning. Trolleboda 10: 1.
Länsstyrelsen Blekinge Län beslut 2011-09-13. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen. Besiktning. Kristianopel 2:9.
Växjö Tingsrätt dom 2011-09-16. Bygglov för uppställning av
trädgårdsmaskiner, Skillinge 14:69 i Karlskrona kommun.
Svea Hovrätt protokoll 2011-09-20. Bygglov, nu fråga om prövningstillstånd.
Länsstyrelsen Blekinge Län beslut 2011-09-20. Överklagande av Miljö- och
byggnadsnänmdens beslut i fråga om ansökan om befrielse från sophämtning
vid fastigheten Stora Vörta 1:73, Karlskrona kommun.
Länsstyrelsen Blekinge Län beslut 2011-09-20. Strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus på fastigheten Frändatorp 26:22 i Karlskrona
kommun.
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Sökanden
Akten

§333
Ingenjören 7, Blå Port. Ändring av detaljplan. Begäran om planbesked.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för ändring av detaljplanen för del av Ingenjören 7 kom
in till Miljö- och byggnadsnämnden den 11 augusti 2011. Gällande detaljplan,
S 328 lagakraftvunnen 1969-03-28, anger användningen industri. Syftet med
begäran är att utöver industri ge möjlighet till användningarna handel och kontor.
Sökanden avser att uppföra en ny byggnad för kontorsändamål som föreslås
placeras utmed Blå Portsgatan.
Planområdet är beläget på Blå Port och nås från Blå Portsgatan i söder.
Planområdet omfattar södra delen av fastigheten Ingenjören 7. Marken utgörs idag
av en asfalterad parkeringsplats. Befintlig byggnad inom fastigheten rymmer idag
postterminalen.
På grund av områdets närhet till Österleden har trafikbullerberälmingar utförts som
visar att dygnsekvivalent ljudnivå idag beräknas till 65 dB(A) och för prognosår
2030 till 67 dB(A). En markundersökning har genomförts som visar att det inte
förekommer några förhöjda halter av undersökta föroreningar som kan medföra
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Ändring av detaljplanen syftar till att ge möjlighet till ett flexibelt användningssätt.
Ett av ledorden i strategin bakom kommunens översiktsplan är funktions blandning.
En funktions blandad stad bidrar till en mer levande miljö.
Ärendet bedöms vara av relativt enkel karaktär och bör kunna inledas med enkelt
planförfarande. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.
forts.
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§ 333 (forts).
Ingenjören 7, Blå Port. Ändring av detaljplan. Begäran om planbesked.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att inleda planläggningsarbetet för del av fastigheten Ingenjören 7.
Planändringen bedöms vara antagen före den 31 december 2011,

2. att planarbetet inleds med enkelt förfarande,
3. att låta ändringen av detaljplanen för del av Ingenjören 7 bli föremål för
samråd, samt
4. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
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PLAN 2009.1604

§ 334
Skantze 7, Trossö, del av, Karlskrona kommun, Blekinge län. Antagande av
detaljplan.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Detaljplanen för del av fastigheten Skantze 7 har varit föremål för allmän
granskning. Under utställningstiden 24 juni- 12 augusti 2011, har
utställningshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona kommun, Stadsbiblioteket
samt på Karlskrona kommuns webbplats, www. karlskrona.se. Utställningen har
annonserats i lokalpressen fredagen den 24 juni 2011. Ärendet inleddes med enkelt
planförfarande men har efter samrådet övergått till att hanteras med normalt
planförfarande vilket innebär att detaljplanen även ställts ut för allmän granskning
innan antagande.
Detaljplanens syfte är att inom fastighetens västra del möjliggöra för bostäder i fem
våningar. Befintlig detaljplan från 1972 medger bostäder i tre våningar. Aktuell
byggnad ligger på Ronnebygatan 3 och består av ett loftgångshus i tre plan.
Avsikten är att bygga på befintligt hus med ytterligare våningar.
Planområdet är beläget på Trossö, i kvarteret Skantzes norra del och gränsar i norr
till Ronnebygatan. Öster om aktuell byggnad finns ett 11 våningar högt hyreshus.
Fastigheten Skantze 7 ägs av AB Karlskronahem.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplanen för
del av Skantze 7, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad september
2011, samt
2. att anta ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.

Sign.
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PLAN 2011.2404

Sökanden
Akten

§335
Wattrang 21, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Ändring av detaljplan.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 augusti 2011 att ge Sarnhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planläggningsarbete för Wattrang 21.
Planområdet ör beläget på centrala Trossö och gränsar i söder till Ronnebygatan, i
öster till Drottninggatan och i norr till Stenbergsgränd.
Gällande detaljplan medger användningarna handel och kontor. Planförslaget syftar
till att ge möjlighet till användningarna bostäder, centrum, skola över grundskolenivå och vård. Ett av ledorden i strategin bakom kommunens översiktsplan är
funktionsblandning.
Bebyggelsen längs Drottninggatan är utsatt ur bullersynpunkt. I planändringen
föreslås att nya bostadslägenheter förses med tyst sida.
Drottninggatan och Ronnebygatan utgör värdefulla helhetsmiljöer. En av de två
byggnaderna inom fastigheten har ett kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. I
planändringen föreslås skyddsbestämmelser.
Ärendet inleds med enkelt planförfarande.

Yrkande
Michel Ryge (S), Katarina Möller (S), Morgan Mattsson (S), Lena Tvede-Jensen
(S) Lotta Holgersson (S) och Gert Bengtsson (S) yrkar på att en tilläggsatt-sats
med ett tillägg under skyddsbestämmelser "Vid förändring av fasader mot
Ronnebygatan och Stenbergsgränd ska byggnadens karaktärsdrag tydligt beaktas"
ska ingå.
Carl-Göran Svensson (M) bifaller tilläggsyrkandet.
forts.

Sign.
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§ 335 (forts).
Wattrang 21, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Ändring av detaljplan.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på om nämnden bifaller förvaltningens förslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på den av Michael Ryges (S) m fl yrkade
tilläggsatt-satsen och finnar att nämnden beslutar bifalla densannna.
Således beslutar Miljö- och byggnadsnämnden
1. att låta förslag till upphävande av ändring av detaljplanen för del av kvarteret
Wattrang (WATTRANG 21) bli föremål för samråd,
2. att låta förslag till ändring av del av detaljplanen för kvarteret Wattrang
(WATTRANG 21) bli föremål för samråd,
3. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan,
samt
4. att texten "Vid förändring av fasader mot Ronnebygatan och Stenbergsgränd
ska byggnadens karalctärsdrag tydligt beaktas" skall ingå under skyddsbestämmelser.
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§ 336
Olsäng 20:4, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av två
vindkraftverk.
Ärendet utgår då ärendet ytterligare behöver kompletteras.

Sign.
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Sökanden
Berörda grannar
Akten

BYGG 2010.4118

§ 337
Fogsvansen 2, Gullbernavägen 12, Karlskrona. Bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av skärmtak.
Handlingar: Ansökan, 2010-10-13, ritningar september 2010, situationsplan.
Beskrivning: Fastigheten ligger inom detaljplanerad område. Ansökan avser
nybyggnad av skärmtak 114,5 kvm, höjd 3,0 meter. Skärmtaket är placerat i
tomtgräns.
Berörd sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen (PBL)
8 kap 22 §.Ett yttrande inkom 2011-03-02 där fastighetsägaren motsätter sig
skärmtak i tomtgräns. Ägaren vill vidare föra en diskussion om en lämpligare
placering.
Sökanden har genom skrivelse från förvaltningen med bilagd skrivelse från
sakägare fått möjlighet att bemöta inkonma synpunkter. Sökanden har inte hört av
sig i ärendet.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Något yttrande har inte inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till 39 § byggnadsstadgan, att byggnaden
placeras i tomtgräns, och inget medgivande har kunnat inhämtats från berörd
sakägare.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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Sökanden
Akten

§ 338
Olsäng 20:4, Fågelmara. Bygglov för två vindkraftverk.

Ärendet utgår då ärendet ytterligare behöver kompletteras.
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§339
Sandhamn 5:4, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Handlingar: Ansökan (2009-12-07), situationsplan (2011-05-12).
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
(PBL:l987) 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 samt övrig samhällsservice.
Enligt PBL 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdens på platsen.
Enligt 2 kap 1 § skall 3 och 4 kap i miljöbalken (MB) tillämpas. Enligt 3 kap 9 §
MB skall områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets anläggningar skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
Ansökan avser lokaliseringsprövning av ett enbostadshus på en föreslagen tomt
om ca 2800 kvm. Den föreslagna tomten ligger till hälften inom strandskyddat
område men är tydligt avskild från stranden genom både väg och bebyggelse.
Marken är öppen och utgör en del av en större sammanhängande odlingsmark i
anslutning till befintlig bebyggelse för bostadsändamål.
Sökanden har angett att avsikten är att ansluta till kommunalt VA som finns
tillgängligt på ett avstånd om ca 500 meter. Tillfart kan ske direkt mot befintlig
väg.
forts.

Sign.
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BYGG 2009.4405

§ 339 (forts).
Sandhamn 5:4, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Platsen omfattas bland annat av riksintresse för totalförsvaret varför
Försvarsmakten hörts i samband med prövningen. Enligt Försvarsmaktens yttrande
medför lokaliseringen av ett enbostadshus på den aktuella platsen risk för påtaglig
skada på riksintresset. Försvarsmakten motsätter sig därför att bygglov medges
enligt ansökan.
Risk för påtaglig skada på riksintresset bedöms föreligga och således strider
förslaget mot 3 kap 9 § i MB. Någon slutgiltig bedömning av övriga aspekter har
inte gjorts i denna prövning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
aktuella platsen med hänvisning att den strider mot 2 kap i PBL då exploatering
riskerar att påtagligt skada riksintresset för totalförsvaret.

Bilaga: Hur man överldagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Länsstyrelsen
Akten

§ 340
Småskraken 7, Ringövägen, Lyckeby. Strandskyddsdispens för nybyggnad
av enbostadshus samt flyttning av friggebod.
Handlingar: Ansökan, beskrivning (karta), tomtavgränsning samt situationsplan.
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus. Platsen
omfattas av strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Inom strandskyddat område får nya byggnader eller anordningar inte uppföras eller
markarbeten genomföras som kan hindra eller försvåra allmänheten att fritt vistas
på platsen eller som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur eller växtarter.
Dispens från strandskyddsbestänrmelserna kan beviljas om det föreligger minst ett
av 6 särskilda skäl som finns uppräknade i MB 7 kap 18 §.
1. Marken är redan iansptåktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för
strandskyddets syften. Uppförande av ny byggnad samt övriga markarbeten
bedöms inte väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller växtarter.
2. Dispens avser ett område som genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet
eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
Fastigheten är väl avskilt från området närmast strandlinjen av Ringövägen.
Som tomt får endast mark som anges på bifogad karta tas i anspråk

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap l 8c § st 1 och 2 lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Upplysningar
Dispensbeslutet vinner inte laga kraft förrän Länsstyrelsen tagit beslut om
huruvida prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en
överprövningstid om 3 veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut
kommit Länsstyrelsen tillhanda.
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§341
Övriga frågor
Långö
FörvaltningschefHans Juhlin informerar om att bryggan är borttagen på Långö
samt frågan om nedhuggning av vegetation är överlämnad till Tekniska
nämnden.
Masonitstuga på Saltö
FörvaltningschefHans Juhlin informerar om att frågan om uppsättning av staket
vid masonitstuga på Saltö är överlämnad till Tekniska nämnden.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sannnanträde den 10 november 2011.

§ 349

Beslut om öppet sammanträde för studerande på programmet för fysisk planering.

§ 350

2011 års Planstipendium.

§ 351 · Medborgarförslag. Nya kommunala tomter för radhusbebyggelse.

Sign.

§ 352

Medborgarförslag. Bygga ett unikt seniorboende vid KA2:s gamla verkstäder på
Rosenholm.

§ 353

Medborgarförslag. Utökning av tomter i Fridlevstad.

§ 354

Yttrande över förstudie väg E22, Ronneby-Karlskrona, Bro över ägoväg vid Trantorp,
Karlskrona kommun.

§ 355

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 356

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.

§ 357

Meddelanden.

§ 358

Ändring och förtydligande av planbestännnelse i detaljplanen för kv Kölen,
Karlskrona kommun.

§ 359

Information om Karlskrona kommuns parkeringsstrategi.

§ 3 60

Information om Bergåsa station.

§ 361

Ansökan om ändring av villkor samt förlängning av arbetstid och igångsättningstid i
gällande tillståndet för vindkraft i Trollebodaonnådet i Kalmarsund (M 987-11).

§ 362

Aspö 5:278, Drottningskär. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus.
Utgår.

§ 363

Fridlevstad 3 :32, Fridlevstad. Bygglov och byggamnälan för nybyggnad av garage.

§ 364

Gredeby 6:7, Nättraby. Rivning av befintligt garage samt nybyggnad av garage.

§ 365

Hasslö 5:295, Hasslö. Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning av trädgård.

§ 366

Sanda 2:21 (1), Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 367

Senoren 8:42, Ramdala. Bygglov och byggaumälan för nybyggnad av fritidshus.

Sign._,.
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§ 368

Sjuhalla 1:66, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.

§ 369

Skallatorp 37:7, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.

§ 370

Skillinge 2:11, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för ändrad användning och
tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad samt lokalisering av hundpensionat.

§ 371

Tordyveln 17, Bergåsa. Bygglov och bygganmälan för uppsättande av två nya fönster i
enbostadshus.

§ 372

Östra Nättraby 2:18, Nättraby. Marklov för anläggande av parkeringsplatser.

§ 373

Övriga frågor.

... ·
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Plats och tid

Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik, sal C4 l 3A
torsdagen den 10 november 2011, klockan 08.30-12.20

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S)
Susanne Johansson (S)

Övriga närvarande ersättare

Linda Jacobsson (M)
Bengt Andersson (M)
Paul Cederholm (SD)
Eva Röder (FP)
Tony Ramberg (C)
Johan Eriksson (V), kl 08.30 - 10.25

Tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Sign.

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M)
Amstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SD)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

'·

förvaltningschefHans Juhlin
plan- och bygglovchefOla Swärdh
miljöchef Robert Johannesson
administrativ chef Jan Hammarfors, kl 08.30 - 11.40
planarkitekt Tina Tidhammar, kl 08.30 - 11.40
planarkitekt Helene Persson, kl 08.30 - 11.40
förvaltningschef Anders Jaryd, Tekniska förvaltningen,
kl 08.45 - 09.50
Marie Pettersson, Vision, kl 08.30 - 09.50
Mats Vibke, Vision, kl 08.30 - 09.50
Marie-Louise Bescher
Lars Karlsson

Sign.
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Marie-Louise Bescher

Sekreterare

Paragraf 349 - 373
(§ 361 omedelbart justerad)

Ordförande
Sofia Bothorp

~

Justerare

Lars Karlsson

.·

Protokolljusteringen har an~lagits på kommunens anslagstavla den iB november 2011,

i;'l~

Marie-Louise Bescher
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Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§349
Beslut om öppet sammanträde för studerande på programmet för fysisk
planering.

Med anledning av att Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde äger rum i
Blekinge Teknisk Högskolas lokaler på Campus Gräsvik föreslås att lärare och
elever på programmet för Fysisk Planering får deltaga i sammanträ\iet 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.

Sign.

Sign. __
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6

Sammanträdesprotokoll
DIA

Stipendiater
Akten

§ 350
2011 års Planstipendium.
Juryn för utdelande av planstipendium har lämnat följande förslag:
7.500:- kronor tilldelas Emma Josefson och
7.500:- lcronor tilldelas Lena Johansson för sitt examensarbete med:
From Different Perspectives - A case study of a slum area in Bhubaneswar India.
Motivering
För ett examensarbete som kritiskt granskar den fysiska planeringens roll i tredje
världen och dess relevans för lokalbefolkningen. Författarna har levt på orten och i
samverkan med det lokala socialkontoret utarbetat ett planförslag över ett bebott
område. Planen har sedan utsatts för granskning på olika nivåer där synpunkter har
framförts. I en avslutande del förs en diskussion om fysisk planering är ett
lämpligt medel att stödja lokalbefolkningen.
Emma Josefson och Lena Johansson presenterade sitt examensarbete i samband
med utdelningen av planstipendiet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utdela 2011 års planstipendium i enlighet med juryns förslag.

Sign.
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7

Sammanträdesprotokoll
DIA 2011.3575

§351
Medborgarförslag. Nya kommunala tomter för radhusbebyggelse.
Hans Juhlin, förvaltningschef föredrar ärendet.
Ola Blomquist föreslår i ett medborgarförslag daterat 2011-07-03: Förslag till nya
kommunala tomter för radhusbebyggelse (typ husen vid Wämöstrand), exempelvis
marken ovanför gamla OK-motellet vid Skönstavik, "udden vid Bryggareberget",
uppschaktning av gamla ishallstomten med intilliggande parkering (gamla
tennisplanerna) och skjutbaneområdet bakom Battsam.
Två av de ovan föreslagna områdena finns med i Karlskrona kommuns
Översiktsplan 2030, nämligen området vid Bryggareberget och skjutbaneområdet
bakom Battsam.
Området vid Skönstavik är i översiktsplanen utpekat som ett område med höga
naturvärden då det dels utgör riksintresse för naturvård och dels utgörs av ett
ekologiskt känsligt område. Området utgörs även en del av Karlskronas
ekologiska ryggrad. Radhusbebyggelse kan dock bli aktuellt i grannområdet
Västra Backabo där kommunen tillsannnans med Vasallen planerar för ett område
med ca 400 bostäder i en första etapp. Även detta område erbjuder havsutsikt i en
naturskön miljö.
Området vid den gamla ishallen är i översiktsplanen markerat som ett
utredningsområde för rekreation. Detta med anledning av att onuådet innehåller
stora markföroreningar då området utgörs av en f d soptipp. Att sanera marken för
att göra det möjligt att bebygga den med bostäder bedöms i dagsläget som alltför
kostsamt. Tankar finns dock på att utveckla området för rekreation och att onn·ådet
ska utgöra en länk mellan Västra Mark och Wämöparken.
Vad gäller udden vid Bryggareberget så är området utpekat i översiktsplanen för
både bostäder och verksamheter, s k funktionsblandad stadsdel. Radhusbebyggelse
bedöins dock inte som aktuell i detta centrala läge i staden. Men bostäder av något
slag bedöms som mycket intressant på platsen.
forts.

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

DIA 2011.3575

§ 351 (forts).
Medborgarförslag. Nya kommunala tomter för radhusbebyggelse.
Arbetet med den nya stadsdelen Hattholmen, f d oljehamnen, har precis påbörjats
där området i övrigt planeras att utvecklas till en funktionsblandad grön stadsdel
med intressanta inslag av marina verksamheter och rekreationsytor.
Att delvis förändra området bakom Battsam ryms även i översiktsplanen.
Översiktsplanen pekar dock ut området som ett verksamhetsområde med
anledning av att området ligger i en norrsluttning samt troligen innvhåller
markföroreningar från den f d skjutbanan. Översiktsplanen förslår istället att
båtuppläggningsplatsen Lorentsberg flyttar till den f d skjutbaneområdet och att
området vid Lorentsberg frigörs till förmån för ett 60-tal bostäder i västerläge.
Vilken typ av bostäder som eventuellt kan bli aktuellt för områden får diskuteras
vidare i den kommande planprocessen.
I övrigt så planerar Karlskrona kommun för radhusbebyggelse i Västra Gärde
(detaljplan klar) och Mölletorp (planarbete påbörjar).

Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

DIA 2011.2659

§ 352
Medborgarförslag. Bygga ett unikt seniorboende vid KA2:s gamla verkstäder
på Rosenholm.
Hans Juhlin, förvaltningschef föredrar ärendet.

J ennifer Lundin föreslår i ett medborgarförslag: Att bygga ett unikt. se.niorboende
vid KA2:s gamla verkstäder (Rosenholm).
Förslagsställarens ambitioner att delvis förändra området kring KA2:s gamla
verksamheter ryms i den utveckling som föreslås i Karlslaona kommuns
Översiktsplan 2030. Översiktsplanen pekar dock ut området som ett
verksamhetsområde med anledning av att området är bullerutsatt från E22 och
Ronnebyvägen. Med anledning av områdets bullernivå så är boendefunktionen
troligen utesluten.
Kommunen arbetar i dagsläget på att hitta lämpliga intressenter som kan dra nytta
av områdets unika läge vid porten till Karlslaona.
Seniorboende kan dock bli aktuellt i området Västra Backabo där kommunen
tillsammans med Vasallen planerar för ett området med ca 400 bostäder i en första
etapp. Även detta område erbjuder havsutsikt i en naturskön miljö.

Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarad.

Sign.
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Sammanträdesprotokoll
DIA 2008.2221

§ 353
Medborgarförslag. Utökning av tomter i Fridlevstad.
Hans Juhlin, förvaltningschef föredrar ärendet.
Thomas Nilsson föreslår i ett medborgarförslag 2005-04-27: Utöka tomter inom
kommunalägd mark i Fridlevstad.
Förslagsställaren menar att nya attraktiva kommunala tomter bör kunna planläggas
i Fridlevstad.
Ärendet har handlagts gemensamt mellan Kommunledningsförvaltningen (markoch exploatering) och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Flera av de områden som föreslås i medborgarförslaget kan antas kunna utgöra
goda boendemiljöer med bra livskvalitet för den enskilde. För närvarande kan det
dock konstateras att i den kommunala tomtkön är både efterfrågan och
investeringsviljan begränsad i närliggande mindre orter. Det tillsammans med det
generella konjunkturläget gör att det inte bedöms sannolikt att en planläggning
med efterföljande utbyggnad av ett kommunalt villaområde i Fridlevstad i närtid
kan bära sina egna kostnader. Då inga särskilda skattemedel normalt tillskjuts
sådana projekt bedöms det därför inte vara kommunalekonomiskt försvarbart att
driva ett sådant ärende. I det fall medel kan tillskjutas exploateringen, tex genom
särskild satsning på landsbygdsutvecklingen eller dylikt, kan frågan dock vara
intressant att studeras.
Medborgarförslaget föreslås med hänvisning till ovanstående lämnas utan bifall.

Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarad.

Sign.

i'f1KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum

I 0 november 2011

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Il
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DIA 2011.3292

Trafikverket Region Syd
Tekniska förvaltningen
Akten

§354
Yttrande över förstudie väg E22, Ronneby-Karlskrona, Bro över ägoväg vid
Trantorp, Karlskrona kommun.
Tina Tidhammar, planarkitekt föredrar ärendet.
Karlskrona kommun ser positivt på föreslagna åtgärder för att minska en framtida
försämrad bärighet för E22.
Karlskrona kommun förespråkar dock "Alternativ 2" där befintlig bro ersätts av en
sluten rörbro. Som nämnts i förstudien ingår förstudieområdet inom område med
höga naturvärden och även i den ekologiska ryggrad som utpekas i Översiktsplan
2030.
Det är därför av stor vikt att bevara en spridningskorridor för djur- och
växtlivet; så som den befintliga bron fungerat hittills. Det är även viktigt att
människor ska kunna röra sig så fritt som möjligt varför bron minst bör ha en
sådan höjd.
I övrigt har Karlskrona kommun inget att erinra.
I beredningen av ärendet har representanter från Telmiska förvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avge yttrande till Trafikverket Region Syd enligt vad som ovan framförts.
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Sammanträdesprotokoll

§355
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.
Se förteckning över fattade beslut.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

.·
att ta redovisningen till dagens protokoll.
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§ 356
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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Sammanträdesprotokoll

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 357
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Kammarrätten i Jönköping. Protokoll 2011-09-08 angående tilläggsavgift
enligt plan- och bygglagen; fråga om prövningstillstånd. Mål nr 1411-11.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2011-09-21 angående överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för en förrådsbyggnad på fastigheten
Färrnanstorp 4: 1 i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Tilläggsbeslut 2011-09-22 angående bidrag till
kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av Emanuelkyrkan på
fastigheten Dockan 25, Karlskrona kommun.
4. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2011-09-23 angående
strandskyddsdispens enligt 7 kap miljöbalken på fastigheten Strömsberg 1:38 i
Karlskrona kommun. Mål nr 820-11.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2011-09-27 angående återkallelse av
auktorisation av bilsk'rotare.
6. Kammarrätten i Göteborg. Protokoll 2011-09-30 angående bygglov på
fastigheten von Löwen 1 i Karlskrona kommun; fråga om prövningstillstånd.
Mål nr 2977-11.
7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut Auktorisation 2011-10-05 angående
auktorisation som bilskrotare för Karlskrona Bilpress AB.
8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2011-10-05 angående detaljplan för del av
Bakareboda I :23 m fl, Holmsj ö i Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2011-10-13 angående detaljplan för del av
lev Dahlberg mm på Trossö i Karlskrona kommun.
10. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2011-10-14 angående
negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Aspö 6: 13 i Karlskrona kommun. Mål nr P 1826-11.
11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2011-10-17 angående överklagande av
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om marklov för bussvändslinga samt
bygglov för väderskydd och parkering, fastigheterna Holmsjö 1: 19 och 1:99 i
Karlskrona kommun.
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Sammanträdesprotokoll
DIA 2001.5616

§358
Ändring och förtydligande av planbestämmelse i detaljplanen för kv Kölen,
Karlskrona kommun.
Hans Juhlin, förvaltningschef föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige har antagit detaljplan för kv Kölen m fl. Detaljplanen har
överklagats och ärendet handläggs av Länsstyrelsen Blekinge län. I samband med
Länsstyrelsens granskning har fråga väckts laing angiven planbestämmelse om
markföroreningar.
Bestämmelsen lyder "Saneringsåtgärder av förorenad mark i enlighet med till
planhandlingarna hörande markundersökning ska genomföras senast i samband
med exploatering av området".
Planbestämmelsen åsyftar texten i PBL 5: 8 (i äldre PBL) med lydelsen
"I detaljplanen får det bestämmas att bygglov inte skall ges till åtgärder som
innebär en väsentlig ändring av markens användning förrän .... 4. en
markförorening har avhjälpts, om markens lämplighet för byggande kan
säkerställas med det.
Karlskrona kommun ger sitt medgivande till Länsstyrelsen att ändra bestämmelsen
så att det tydligare framgår vad som avses.
Den nya lydelsen blir "Bygglov ska inte ges till åtgärder som innebär en väsentlig
ändring av markens användning förrän markförorening har avhjälpts".
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige-besluta
att medge åt Länsstyrelsen Blekinge att ändra planbestämmelse enligt
ovanstående.
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Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§359
Information om Karlskrona kommuns parkeringsstrategi.
Förvaltningschef Anders Jaryd, Tekniska förvaltningen informerar om Karlskrona
kommuns nya parkeringsstrategi.
Ett förslag har tagits fram som rör
• Boendeparkering
• Arbetsparkering
• Besöksparkering
Kommunfullmäktige ska ta beslut i ärendet den 23 november 2011.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet.
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Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§360
Information om Bergåsa station.
Planarkitekt Tina Tidhammar informerar om PM - Förstudie/Idestudie,
Emmaboda - Karlskrona, planskildhet vid Bergåsa, Karlskrona kommun.
Karlskrona kommun anser det angeläget att bygga bort plankorsning i, Bergåsa i
samband med upprustningen av Kust till kustbanan. Kommunen anser också att
det är viktigt att man i detta sammanhang inte bygger bort möjligheten till
anläggande av dubbelspår mellan Karlskrona central och Gullbema.
Ett arbete med att ta fram en detaljplan görs i samband/samarbete med
Trafikverket som tar fram en förstudie för järnvägen.
Byggtiden för att anlägga en planskildhet är beroende av en stängning av Kust
till Kustbanan som är planerad mars-oktober 2013 (upprustning av banan).
Utredningar som kan behövas tas fram:
• Geologi
• arkeologisk utredning
• vatten- och avloppsutredning
e riskanalys
• buller/trafikflöden

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till protokollet.

Sign.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Växjö Tingsrätt, marlc- och miljödomstolen
Vattenfall Vindkraft Trolleboda AB
Akten

MMM 2011.3989

§ 361
Ansökan om ändring av villkor samt förlängning av arbetstid och
igångsättningstid i gällande tillståndet för vindkraft i Trollebodaområdet i
Kalmarsund (M 987-11).
Växjö Tingsrätt, mark och miljödomstolen, har för eventuella synpunkter,
remitterat en ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.från
Vattenfall Vindkraft Trolleboda AB om ändring i gällande tillstånd (M 2415-06)
för vindkraft i Trollebodaområdet i Kalmarsund.
Ändring begärs av villkor nummer sju vad gäller avskärmning av blixtljus så att
enbart Transportstyrelsens nuvarande föreskrifter ska gälla. Vattenfall angör att
företaget kommer att använda sig av de möjligheter som finns i Transportstyrelsens föreskrifter att dämpa ljuset vissa tider av dygnet. I de fall det visar sig
att belysningen medför störningar för boende längs kusten anger Vattenfall att
företaget kommer att överväga de ytterligare möjligheter som finns och vid
behov söka dispens från Transportstyrelsens föreslaifter. Möjligheten att
använda radarsystem kommer då att utvärderas i samråd med
tillsynsmyndigheterna för Trolleboda vindpark.
Förlängning av arbetstiden och igångsättningstiden begärs med fem år till senast
den 29 oktober 2018. Som skäl för yrkandet angör Vattenfall att investeringsbeslut inte har kunnat fattas på grund av flera saker; oklarhet om projektets
lönsamhet med nuvarande el-priser och stödsystem, fördröjda geotekoiska
undersölmingar på grund av uteblivna länsstyrelsebeslut enligt
kultmminneslagen samt med anledning av förda diskussioner med
fastighetsägare, en ny förändrad koncessionsansökan enligt el-lagen med en
kommande efterföljande prövning om ledningsrätt.
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare remissyttrande tillstyrkt
verksamheten men då anfört att tiden för anmälan av oförutsedd skada borde
fastställas till tio år.
forts.
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MMM 2011.3989

§ 361 (forts).
Ansökan om ändring av villkor samt förlängning av arbetstid och
igångsättningstid i gällande tillståndet för vindkraft i Trollebodaområdet i
Kalmarsund (M 987-11).
I gällande tillstånd är denna fastlagd till inom tio år från det domen vunnit laga
kraft. Anmälningstiden bör förlängas med begärd förlängd arbetstid.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

.·

'·

att inget finns att erima mot de av Vattenfall begärda ändringarna, dock bör
tiden för anmälan av oförutsedd skada flyttas fram fem år.

Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

Sign.

19

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

10 november 2011

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.1527

Sökanden
Berörda grannar
Försvarsmakten
Akten

§362
Aspö 5:278, Drottningskär. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus.
Ärendet utgår då ärendet ytterligare behöver kompletteras.

..·
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Sammanträdesprotokoll
BYGG 2011.2169

Sökanden
Akten

§363
Fridlevstad 3:32, Fridlevstad. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad
av garage.
Handlingar: Ansökan 2011-04-29, sldss.
I en skrivelse 2011-06-16 uppmanades sökanden att inkomma med •.
kompletterande handlingar för att handläggningen av ärendet skulle kunna
fortsätta. Några sådana handlingar har inte inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sökanden har underrättats om att vid utebliven komplettering kommer ansökan att
avvisas och en avgift enligt gällande taxa kommer att tas ut.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisar ansökan med hänvisning till ofullständiga handlingar.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2011.2112

Sökanden
Berörda grannar
Akten

§ 364
Gredeby 6:7, Nättraby. Rivning av befintligt garage samt nybyggnad
av garage.
Handlingar: Ansökan (2011-04-29), plan- och fasadritningar (2011-04-30,
2011-06-30, 2011-09-19 samt 2011-10-20), grannemedgivande (2011-07-04).
,· '

Fastigheten är belägen utanför samlad bebyggelse. Befintlig huvudbyggnad är
sammanbyggd med två byggnader, en som tidigare använts som bageri, numera
förrådsutrymmen med skärmtak och en byggnad som använts som garage.
Ansökan avser rivning av garage samt renovering av förrådsutrymmena. Befintligt
skärmtak tas bort och nytt tak och väggar sätts upp på fasad mot väster. Takytan
kommer dessutom att användas som altan. Ett nytt garage och förråd på 126 kvm
uppförs i två våningar, nockhöjd 7,0 meter. Sökanden har ett hobbyföretag som
importerar och säljer engelska sportbilar i byggsats. Några anställda finns inte i
företaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja rivningslov och bygglov för uppförande av en komplementbyggnad för
garage och förråd.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2011.3913

Sökanden
Länsstyrelsen
Akten

§ 365
Hasslö 5:295, Hasslö. Ansökan om strandskyddsdispens för anläggning
av trädgård.
Handlingar: Ansökan, beskrivning (karta), tomtavgränsning samt situationsplan.
Ansökan avser strandskyddsdispens för anläggning av trädgård. På fastigheten
finns ett beviljat bygglov för ett enbostadshus som ligger utanför
strandskyddsområdet, men en liten del av fastigheten omfattas av strandskydd
enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Inom strandskyddat område får nya byggnader eller anordningar inte uppföras eller
markarbeten genomföras som kan hindra eller försvåra allmänheten att fritt vistas
på platsen eller som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur eller växtarter.
Dispens från strandskyddsbestämrnelsema kan beviljas om det föreligger minst ett
av sex särskilda skäl som finns uppräknade i MB 7 kap 18 §.
I. Marken är redan ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för
strandskyddets syften. Markarbeten för anläggning av trädgård bedöms inte
väsentligt förändra livsvillkoren för djur eller växtarter.
2. Dispensen avser ett område som genom en väg och bebyggelse är väl avskilt
från området närmast strandlinjen.
Som tomt får endast den mark som anges på bifogad karta tas i anspråk.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna med stöd av 7 kap ! Se § st 1 och 2 dispens från strandskyddsbestämmelsema.

Upplysning
Dispensbeslutet vinner inte laga kraft förrän Länsstyrelsen tagit beslut om
humvida prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en
överprövningstid om tre veckor vilket rälmas från den dag kommunens beslut
kommit Länsstyrelsen tillhanda.
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Sammanträdesprotokoll
BYGG 2011.2968

Sökanden
Akten

§ 366
Sanda 2:21 (1), Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Helene Persson, planarkitekt föredrar ärendet.
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Sanda 2:21 i ett
område på Sturkö strax söder om Tjurköbron där detaljplan och ,· ,
områdesbestämmelser salmas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL) tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i PBL gäller. I PBL 2 kap
sägs bland annat att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade, men 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 och annan
samhällsservice.
Tillskott med enstalca byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning endast om
åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om den tillkommande
bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste lösas i ett större
sammanhang.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland
annat med hänsyn till landskaps bilden och natur- och kulturvärden på platsen och
intresset av en god helhetsve"rkan.

Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Miljö- och byggnadsnämnden
har den 9 november 2005 § 3 89 lämnat ett negativt förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus på samma plats.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.2968

§ 366 (forts).
Sanda 2:21 (1), Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av ett ungefär 12 000 kvm stort markområde direkt söder om
Tjurköbron på den västra delen av Sturkö. Vid besök på platsen den 6 september
2011 kunde konstateras att området utgörs av orörd naturmark med tät och snårig
träd- och buskvegetation. Platsen ligger i direkt anslutning till Ekenabbsvägen i
öster och påfarten till Tjurköbron i norr. Båda dessa vägar ligger av§evärt högre än
området som ansökan avser, vilket medför en betydande nivåskillnad och en
kraftig slänt mellan väg och föreslagen tomt. Anlmytning till befintlig bebyggelse
saknas och den föreslagna byggnationen utgör inte någon naturlig komplettering.
Riksintressen
Platsen ligger inom riksintresse för kustzonen enligt MB 4 kap 1 §. Enligt MB
4 kap 4 § f'ar hus endast tillkomma som kompletteringar av befintliga
bebyggelsegrupper.
Platsen omfattas även av riksintresse för totalförsvaret.

Strandskydd
Området omfattas av strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Ny
strandskyddslagstiftning trädde i kraft 2009-07-01. Ett av huvudsyftena med den
nya strandskyddslagen är att göra det svårare att få dispens i de exploaterade
delarna längs havskusten och i skärgårdsområdena. Dispens från
strandskyddsbestämmelsema får länmas endast om allmänhetens tillträde till
området inte påtagligt försämras. Enligt 7 kap 18 § MB ska det dessutom finnas
särskilda skäl för dispens. Som särskilda skäl får man endast använda ett av sex
särskilda skäl som finns uppräknade i MB 7 kap 18 §.
Den föreslagna byggnationen bedöms inte vara en enkel, naturlig komplettering av
befintlig bebyggelse och lokaliseringen strider således mot MB 4 kap 4 §.
Inget särskilt skäl för att bevilja dispens från strandskyddslagstiftningen föreligger
och några andra särskilda skäl får enligt den nu gällande lagstiftningen inte
åberopas vid strandskyddsdispenser i det aktuella fallet.
forts.
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BYGG 2011.2968

§ 366 (forts).
Sanda 2:21 (1), Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Den föreslagna åtgärden uppfyller dänned inte kraven enligt PBL 2 kap (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL. Med hänsyn till vad som sägs ovan bedöms den
föreslagna lokaliseringen vara olämplig.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Svarstiden går
ut 2011-11-02.
..·

<.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av fritidshus till den föreslagna
platsen enligt 9 kap 17 § plan och bygglagen med hänvisning till att bygglov för
den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt PBL 9 kap 39 §.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det
att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap 39 §.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .

•
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

BYGG 2010.2091

Sökanden
Akten

§ 367
Senoren 8:42, Ramdala. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
fritidshus.
Handlingar: Ansökan 2010-05-12, ritningar 2010-06-04.
I skrivelser 2010-05-25, 2010-06-29, 2010-09-17, 2011-01-17, 201J-Ql-19 samt
2011-05-12 uppmanades sökanden att inkomma med kompletterande handlingar
för att handläggningen av ärendet skulle kunna fortsätta. Handlingarna som
fortfarande saknas är en korrekt situationsplan, strandskyddsdispens, redovisning
av hur avloppsfrågan ska lösas.
Besök på fastigheten har genomförts vid två tillfällen 2011-04-08 och 2011-05-06.
Sökanden har inkommit med skrivelser 2010-06-01, 2010-06-04 (ritningar),
2010-10-21 samt 2011-05-30. Sökanden påpekar att vatten och avlopp inte ska
installeras i någon utav stugorna samt att de arbetar med möjligheterna att ordna
en helhetslösning på gårdens avloppsanläggning. Det finns inte någon acceptabel
lösning för närvarande.
Sökanden har underrättats om att vid utebliven komplettering kommer ansökan att
avvisas och en avgift enligt gällande taxa kommer att tas ut.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisar ansökan med hänvisning till ofullständiga handlingar .

•

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

BYGG 2011.1866

Sökanden
Akten

§368
Sjuhalla 1:66, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
komplementbyggnad.
Handlingar: Ansökan 2011-04-29, ritningar.
I en skrivelse 2011-05-30 uppmanades sökanden att inkomma med.- ,
kompletterande handlingar för att handläggningen av ärendet skulle kunna
fortsätta. Några sådana handlingar har inte inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sökanden har underrättats om att vid utebliven komplettering kommer ansökan att
avvisas och en avgift enligt gällande taxa kommer att tas ut.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisar ansökan med hänvisning till ofullständiga handlingar.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2010.383

Sökanden
Berörda grannar
Länsstyrelsen
Försvarsmakten
E.ON
Akten

§ 369
Skallatorp 37:7, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.
Helene Persson, planarkitekt föredrar ärendet.
Handlingar: karta, ansökan (2010-02-02), yttranden från grannar, yttrande från
E.ON, Länsstyrelsens beslut, överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens
tidigare beslut.
Ärendet har tidigare behandlats av miljö- och byggnadsnämnden under 2010.
Förvaltningens bedömning var då att lämna ett negativt förhandsbesked som
beslutades av Miljö- och byggnadsnämnden den 14 oktober 2010 § 400. Som skäl
för beslutet har nämnden angett att det inte går att anordna lämpligt avlopp.
Beslutet överklagades av sökanden till länsstyrelsen med motiveringen att en VAförening har bildats och inom en snar framtid kan kravet från miljöavdelningen på
lämpligt avlopp, likvärdigt kommunalt avlopp, vara uppfyllt. För att sökanden ska
kunna vara delaktig i den stora investering som det innebär att delta i utbyggnaden
av VA-nät är det av stor vikt att få prövat möjligheterna att få ett positivt
förhandsbesked gällande nybyggnad, villkorat med krav på anslutning till godkänt
avlopp. Länsstyrelsen upphävde den 24 januari 2011 miljö- och
byggnadsnämndens beslut och visade det åter till miljö- och byggnadsnämnden för
ny handläggning.
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
ilireliggande 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, avlopp och annan samhällsservice.
forts.
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BYGG 2010.383

§ 369 (forts).
Skallatorp 37:7, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.

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.
Den föreslagna byggnadsplatsen 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.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för försvaret.
Försvarsmakten har hörts i ärendet och framför i sitt yttrande att man inte har
något att erinra.
Ansökan gäller nybyggnad av två enbostadshus i en våning med enskild
anläggning för vatten och avlopp. Enligt kommunens miljöavdelning är
fastigheten belägen i ett område där det inte är möjligt att uppfylla miljöbalkens
bestämmelser genom att omhänderta avloppsvatten i enskilda
avloppsanläggningar. Området är redan idag kraftigt belastat av utsläpp från
enskilda avlopp som bl a riskerar vattenkvaliteten i enskilda brunnar.
Avloppssituationen måste därför lösas i ett större sammanhang med ett gemensamt
avloppsnät. Enligt Telmiska förvaltningens VA/Renhållningsavdelning pågår det
planering för en privat VA-utbyggnad från Uttorp till Kvarnen på Sturkö.
Föreningen har idag ca 200 betalande medlemmar och tidsplanen är att omgående
starta projekteringen av VA-nätet. Som villkor för förhandsbeskedet ska därför
gälla att anslutning till detta sker.
Berörda grannar har getts möjlighet. att yttra sig över ansökan. Flera av grannarna
har framfört att det finns befintliga enskilda avlopps- och vattenledningar som
belastar Skallatorp 37:7. En förutsättning för byggnation enligt ansökan är att
befintliga enskilda avlopps- och vattenledningar som belastar fastigheten
undanröjs.

forts.
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BYGG 2010.383

§ 369 (forts).
Skallatorp 37:7, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av två
en bostadshus.
Platsen utgörs av en äng omgiven av bebyggda tomter som utgör sammanhållen
bebyggelse. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Två enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig
komplettering.
Tillfart kan anordnas från befintlig väg, Skallatorpsvägen, där det r~dan idag finns
en tillfart som av hävd använts i samband med brukandet av marken. För att
använda infarten krävs delvis att man nyttjar en liten del av fastigheten Skallatorp
39:1. För att säkerställa tillfarten till fastigheten Skallatorp 37:7 ska den säkras
genom servitut eller fastighetsreglering.
Inom området har E.ON Elnät hög- och lågspänningsluftledningar. E.ON. har
yttrat sig och framför bland annat att det horisontella avståndet mellan
luftledningens ledare till byggnad/byggnadsdel ska vara minst 5 meter. Inom
området får det inte hellet byggas anläggning eller bedrivas verksamhet som kan
hindra bibehållandet av elektriska anläggningar, ej heller finnas vegetation,
flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara för ledningen. Den
avsedda fastigheten bedöms vara av tillräcklig storlek för att man ska kunna
tillgodose E.ON.s synpunkter och samtidigt uppfylla kraven i 8 kap PBL.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att länrna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus till den
föreslagna platsen,
2. att byggnadernas utfonnning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Sarnhällsbyggnadsförvaltningen,
,
3. att befintliga enskilda avlopps- och vattenledningar som belastar fastigheten
undanröjs,
forts.
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BYGG 2010.383

§ 369 (forts).
Skallatorp 37:7, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av två
en bostadshus.

4. att anslutning sker till ett i området gemensamt avloppsnät som löser
avloppsfrågan i ett större sammanhang,

5. att skyddsavståndet mellan byggnad/byggnadsdel och elledning är i enlighet
•· ,
med E.ON.s yttrande,
6. att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga
före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden, samt
7. att tillfart säkras genom servitut eller fastighetsreglering.

'
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BYGG 2011.2047

Sökanden
Berörda grannar
Akten

§370
Skillinge 2:11, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för ändrad användning
och tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad samt lokalisering av
hundpensionat.
Handlingar: Ansökan, situationsplan och huvudritningar (2011-04-28) .

.·

'·

Ansökan avser lokalisering av hundpensionat med rasthage på en fastighet som
inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inom
sammanhållen bostadsbebyggelse. På fastigheten står ett bostadshus och en
komplementbyggnad.
Avsikten är att bygga om och till komplementbyggnaden och i denna inrymma 13
boxar för hundar. Enligt angivna ytor kan upp till 26 hundar hållas samtidigt.
Rasthagen uppgår till ca 2800 meter och ligger i direkt anslutning till
verksamhetslokalen. Den' till verksamheten hörande rasthagen angränsar direkt till
två bostadsfastigheter och avståodet mellan hage och bostadshus är ca 30 meter.
Verksamheten pågår under hela dygnet. Några parkeringsplatser har inte
redovisats men enligt uppgift från sökanden skall all parkering ske inom den egna
fastigheten.
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen innan den 2 maj 2011 varför
bestämmelserna i PBL: 1987 skall tillämpas.
Enligt 8 kap 12 § skall ansökningar om bygglov för åtgärder som inte omfattas av
detaljplan bifallas om:

1.
2.
3.
4.

åtgärden uppfyller kraven i 2 kap,
inte skall föregås av deta)jplaneläggning p g a bestämmelserna i 5 kap 1 §,
inte strider mot områdesbestämmelserna och
uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och 10-18 §§.
forts.
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BYGG 2011.2047

§ 370 (foi:ts).
Skillinge 2:11, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för ändrad användning
och tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad samt lokalisering av
hundpensionat.
Enligt 2 kap skall mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Enligt 3 kap skall byggnaderna placeras och utformas så att de
eller deras avsedda användning innebär betydande olägenhet för omgivningen.

.·

'·

Av Boverkets allmänna råd 1995 :5, Bättre plats för arbete, framgår bl a att
områdespåverkan från djurhållning är mer eller mindre accepterad på landsbygden
men att konflikter kan uppstå i samband med utbyggnad i jordbruksområden.
Riktvärde för skyddsavstånd mellan bostäder och bedriven djurhållning i lantbruk
i allmänhet anges till 500 meter och för kennlar 200 meter.

Bedömning
Den alctuella fastigheten ligger högt i förhållande till omgivande bebyggelse och
några bullerdämpningar i' form av topografi eller byggnader bedöms inte föreligga.
Hundpensionat bör bedömas utifrån samma resonemang som kring riktvärden för
kennlar där rekommenderat avstånd mellan bostäder och verksamhet är minst 200
meter. Inom skyddsavståndet kring den avsedda verksamheten finns idag nio
bostadshus. Verksamheten bedöms vara av sådan karaktär att risk för buller
föreligger och betydande olägenhet för omgivningen uppkommer.

Yrkanden
Carl-Göran Svensson (M), Anna Ottosson (M), Arnstein Njåstad (M),
Stefan Lundin (FP), Lars Karlsson (C) och Sofia Bothorp (MP) (Femklövern)
yrkar att ärendet återremitteras för hörande av grannar samt att utreda vilken
bullernivå som gäller och vilket buller som avses, hundar eller ökad biltrafik.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Femklöverns yrkande
och finner att nänmden beslutar enligt Femklöverns förslag.
forts.

Sign.
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BYGG 2011.2047

§ 370 (forts).
Skillinge 2:11, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för ändrad användning
och tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad samt lokalisering av
hundpensionat.
Miljö- och byggnadsnämnden har således beslutat

1. att återremittera ärendet för hörande av grannar, samt

.·

'·

2. att utreda vilken bullernivå som gäller och vilket buller som avses, hundar eller
ökad biltrafik.

Sign.

r!lKARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesdatum

10 november 2011

36

Sammanträdesprotokoll

BYGG2011.2176

§ 371
Tordyveln 17, Bergåsa. Bygglov och bygganmälan för uppsättande av två nya
fönster i enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2011-04-29, skiss.
I en slaivelse 2011-06-16 uppmanades sökanden att inkomma med.kompletterande handlingar för att handläggningen av ärendet skulle kunua
fortsätta. Några sådana handlingar har inte inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sökanden har underrättats om att vid utebliven komplettering kommer ansökan att
avvisas och en avgift enligt gällande taxa kommer att tas ut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisar ansökan med hänvisning till ofullständiga handlingar.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

10 november 2011

37
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BYGG 2010.2229

Sökanden
Berörda grannar
Akten

§372

Östra Nättraby 2:18, Nättraby. Marklov för anläggande av
parkeringsplatser.
Handlingar: Ansökan 2010-05-25, situationsplan.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse.

..·

'·

Ansökan avser marklov för anläggande av 16 parkeringsplatser. Berörda sakägare
har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen 8 kap 22 §.
Ett yttrande har inkommit från fastighetsägaren till Nättraby 5:13. Han accepterar
inte kommunens ansökan om marklov. Påtalar att utsikten över betesmarken efter
anläggande! av parkeringsplatser kommer att vara störande för familjen. Anser att
de blivit lurade av kommunen. Deras tolkning var att det inte skulle bli uågon
ytterligare bebyggelse söder om Tegelvägen. Fastighetsägaren laäver att i
efterhand få lämna in ett yttrande på sannådshandlingen på grund av vilseledande
skrivelse.
Någon ytterligare bebyggelse söder om Tegelvägen är inte aktuell.
Ansökan avser endast parkeringsplatser för kyrkans behov.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja marklov för anläggande av parkeringsplatser.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§373
Övriga frågor
Ofullständiga handlingar
Michael Ryge (S) undrar om det har skett någon ökning i vad gäller ärenden som
har ofullständiga handlingar. Är det en följd av den nya Plan- och bygglagen?

.·

'·

FörvaltningschefHans Juhlin svarar att så kan vara fallet. Förvaltningen kräver in
kompletteringar i mycket stor del av ärendena.
Ett informationsmaterial håller på att tas fram som ska förenkla för sökanden att
komma in med rätt handlingar och tydliggöra villkoren.
Skyltar
Arnstein Njåstad (M) undrar om skylten (vepan) vid f d Hamnkrogen vid
Infartsleden har byggnadslov.
FörvaltningschefHans Juhlin svarar att byggnadslov finns och att skylten är högst
tillfällig och betraktas likvärdigt med en byggarbetsplatsskylt.

Sign.

ISign

-------------------
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sannnanträde den 8 december 2011.

Sign.

§ 375

Ombyggnadspris 2011.

§ 376

Revidering av reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden.

§ 377

Internbudget 2012.

§ 378

Budgetuppföljningsrapport per oktober 2011.

§ 379

Avskrivning av uteblivna intäkter.

§ 380

Attestlista per 2011-11-21 för Saruhällsbyggnadsförvaltningen

§ 381

Beslut fattade av Miljö- ochhyggnadsnänmdens ordförande.

§ 382

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 383

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.

§ 384

Meddelanden.

§ 385

Beslut om öppet sannnanträde för studerande på programmet för fysisk planering.

§ 386

Dahlberg 45, Karlskrona. Antagande av detaljplan. Utgår.

§ 387

Skolan 3 och 4, Lyckeby. Begäran om planbesked.

§ 388

Riksbanken 6, Karlskrona. Föreläggande med vite angående buller från Pub &
Restaurang Harry' s.

§ 389

Riksbanken 17, Karlslaona. Föreläggande med vite angående buller från Pub &
Restaurang Harry' s.

§ 390

Aspö 5:278, Drottningskär. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 391

Ennneryd 4:3, Rödeby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 392

Jämjö Torp 1:19, Jämjö. Bygglov för nybyggnad av garage/förråd.

§ 393

Frändatorp 26:15, Sturkö. Strandskyddsdispens för nybyggnad av prefabricerad
avloppspumpstation.

§ 394

Frändatorp 26:15, Sturkö. Bygglov för nybyggnad av prefabricerad avloppspumpstation.

§ 395

Hålan 18:117, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Sign.

l79cJ:I

ISign
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§ 396

Sanda 1:20, Stnrkö. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

§ 397

Senoren 6:9, Ramdala. Bygglov för nybyggnad av sjöbod.

§ 398

Senoren 7:12, Ramdala. Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad.

§ 399

Senoren 7:12, Ramdala. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

§ 400

Sturkö-Bredavik 21 :45, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad.

§ 401

Torhamn 1:9, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
)

Sign.

§ 402

Övriga frågor/Information.

§ 403

Tack och avslutning.

Sign.
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 8 december 2011, klockan 08.30 - 11.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhrnan (S)
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M)
Amstein Njåstad (M)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)
1

Tjänstgörande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S)
Paul Cederholm (SD)

Övriga närvarande ersättare

Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Markus Degerskär (S), kl 08.30 - 11.30
Linda Jacobsson (M)
Bengt Andersson (M)
Eva Röder (FP)
Tony Ramberg (C)
Johan Eriksson (V)
Ingmarie Söderblom (MP)

Tjänstemän

sekreterare
Utses att justera

Sign.

Sammanträdesprotokoll

förvaltningschef Hans Juhlin
plan- och bygglovchef Ola Swärdh
administrativ chef Jan Hammm-fors
miljöinspektör Jennie Saleskog, kl 08.30 - 09.30
controller Ann-Christin Östbergh, Serviceförvaltningen,
kl 08.30 - 09.00
Mm·ie Pettersson, Vision, kl 08.30 - 09.00
Mats Vibke, Vision, kl 08.30 - 09.00
Marie-Louise Bescher
Carl-Göran Svensson

Sign.
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Sekreterare

Paragraf375 - 403

Ordförande

Justerare
Carl-Göran Svensson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten
('

(lii!I~ [\!'.)lji\~~
ifr '11:r1/1 I
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JJVH ,L~0-'(1
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1
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Marie-Louise Bescher

Sign.

Sign.

15 december 2011,
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Sammanträdesdatum

DIA

Akten

§ 375
Ombyggnadspris 2011.
Ordförande Sofia Bothorp (MP) informerar att ingen pristagare utses för år 2011.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att inte utse någon pristagare för ombyggnadspris 2011.

Sign.

Sign.

I Sign
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-----

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll
DIA 2011.4437

§376
Revidering av reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden.
Hans Juhlin, förvaltningschef föredrar ärendet.
Ett flertal förändringar har skett i lagstiftningar inom nämndens verksamhetsområde. Detta föranleder ändringar i nuvarande reglemente beslutad av
Kommunfullmäktige den 21 juni 2011.
I 1 kapitlet Nämndens verksamhetsområde är ändringarna av den omfattningen
att hela kapitlet omarbetats.
I 2 kapitlet Nämndens arbetsformer har dessutom komplettering skett med
hänvisning för offentlighet vid sammanträden.

Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till ändrat reglemente.

Sign.

Sign.

~~~
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DIA 2011.4664

§377
Internbudget 2012 med planer 2013 - 2014.
FörvaltningschefHans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämndens budgetramar 2012 uppgår till 10,8 Mkr. I de
10,8 Mkr ingår de årliga 0,6 Mkr som nämnden erhåller 2012 och 2013 för
upprättande av en över.Siktsplan för skärgården.
Yrkande
Sofia Bothorp (MP) yrkar att meningen, Nationell lagstiftning, miljöbalken och
plan- och bygg/agen styr nämndens verksamhet, skall läggas till före meningen i
andra stycket som lyder Redskapen vi använder är översiktsplanen, detaljplaner
och bygglov och att på plats bedriva tillsyn och för olika verksamheter i
nämndsordförandens programförklaring.
'

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
1. att godkänna förslag till internbudget 2012 och planer 2013-2014,
2. att godkänna förslag till internkontrollplan 2012, samt
3. att lägga till meningen, Nationell lagstiftning, miljöbalken och plan- och
bygg/agen styr nämndens verksamhet, före meningen Redskapen vi använder är
översiktsplanen, detaljplaner och bygglov och att på plats bedriva tillsyn och för
olika verksamheter, i andra stycket i nämndsordförandens programförklaring.

Sign.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

DIA 2011.4663

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Akten

§378
Budgetuppföljningsrapport per oktober 2011.
FörvaltningschefHans Juhlin föredrar ärendet.
Enligt direktiv från Kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna upprätta
en budgetuppföljningsrapport med utfall för perioden januari - oktober samt en
prognos för helåret 20]!1.
Rapporten har överlämnats till Kommunledningsförvaltningen 2011-11-11.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2011-10-31 med helårsprognos
enligt bilagda handlingar.
·

Sign.

Sign.

I Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

DIA 2011.4662

§379
Avskrivningar av uteblivna intäkter.
Enligt Karlskrona kommuns redovisningsregler ska osäkra fordringar avskrivas.
Med osälcra fordringar som ska skrivas av i sin helhet är fordringar som är
skickade till Justitia.
J

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna avskrivningar av fordringar enligt förteckning på ett sammanlagt
belopp på 185 160 kronor.

Sign.

Sign.
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DIA 2011.4661

§ 380
Attestlista per 2011-11-21 för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna attestlista per 2011-11-21 för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.

Sign.
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§ 381
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens ordförande.
Se förteckning över fattade beslut.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen tm dagens protokoll.

Sign.

Sign.

I Sign
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§382
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsuämndeus arbetsutskott.
Se förteckning över fattade beslut.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen tiU dagens protokoll.

Sign.

Sign.

I Sign
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§383
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen tm dagens protokoll.

Sign.

Slgn.
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§384
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2011-10-24 avseende överklagande av
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov, fastigheten Vinberga 10:8 i
Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut, delgivningskvitto 2011-10-24 avseende
ansökan om strandskyddsdispens m m för rivning samt uppförande av nytt
fritidshus på fastigheten Hästholmen 1: 89 i Karlskrona kommun.
3. Förvaltningsrätten i Växjö. Dom 2011-10-24, mål nr 4125-10 avseende
tillämpning av plan- och bygglagen, PBL angående förhandsbesked för
nybyggnad av sex enbostadshus på fastigheten Torstäva 9:43 i Karlskrona.
4. Svea Hovrätt, mark- och miljödomstolen. Protokoll 2011-10-24, mål nr
M 8222-11 avseende strandskyddsdispens på fastigheten 1:38 i Karlskrona
kommun; nu fråga om avslaivning.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2011-10-25 avseende strandskyddsdispens
för nybyggnad av enbostadshus samt flyttning av friggebod på fastigheten
Småskraken 7 i Karlskrona kommun.
6. Högsta Förvaltningsdomstolen. Protokoll 2011-10-25, mål nr 4670-11.
Bygglov, fråga om prövningstillstånd avseende fastigheten Aspö S :26 i
Karlskrona kommun.
7. Länsstyrelsen Blekinge län, miljöprövningsdelegationen. Beslut 2011-10-31
avseende ändringstillstånd enligt miljöbalken för ändring och fortsatt drift av
befintlig verksamhet (gruppstation för vindkraft Yttre Stengrund i
Kalmarsund, Karlskrona kommun).
8. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Dom 2011-11-01, mål nr
M 4134-11 avseende ansökan om befrielse från sophämtning på Stora Vörta
1:73 i Karlskrona kommun, Blekinge län.
9. Svea Hovrätt. Protokoll 2011-11-10, mål nr M 8431-11. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad på fastigheten
Torharuns-Långören 1:9 i Karlskrona kommun; nu fråga om prövningstillstånd.

Sign.

Sign.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 385
Beslut om öppet sammanträde för studerande på programmet för fysisk
planering.
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar att elever från Blekinge Tekniska
Högskola (BTH) 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 elever på programmet för fysisk planering deltager i
dagens sammanträde i ärendena som berör detaljplaner, dock ej vid
beslutstillfället.

Sign.

Sign.

ISign
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Akten

PLAN

§ 386
Dahlberg 45, Karlskrona. Antagande av detaljplan.
Ärendet utgår då relevant avtal ej är klart.

J

Sign.

Sign.
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§ 387
Skolan 3 och 4, Lyckeby. Begäran om planbesked.

Plan- och bygglovschef Ola Swärdh föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för planläggning av Skolan 3 och 4 i Lyckeby kom in
till Miljö- och byggnadsnämnden den 8 september 2011. Fastigheterna ligger norr
om gågatan (Riksvägen) i Lyckeby centrum och gränsar till varandra. Gällande
detaljplan som vann laga kraft 1981-01-09, anger centrumbebyggelse samt i vissa
fall bostäder. Bebyggelsen får uppföras i två våningar. Syftet med begäran är att ge
möjlighet till att förtäta Lyckeby centrum med nya byggnader/en ny byggnad med
användningarna bostäder, centrum och skola.
På Skolan 3 som ligger mot Augerumsvägen föreslås en byggnadsvolym i fyra
våningar och en indragen femte våning. På Skolan 4 föreslås en byggnadsvolym i
fyra våningar med nedtrappning mot Riksvägen. Förslaget förutsätter att gång- och
cykelvägen som går mellan Skolan 3 och 4 och vidare över Lyckebyskolans gård
flyttas till Augerumsvägen. Parkering förläggs under marknivå.
Skolan 3 och 4 inramar ett torg som består av en bilfri, stensatt yta, en
parkeringsplats samt träd- och häckplanteringar. Skolan 3 är bebyggd med en
affärs- och bostadsfastighet som står tom, Skolan 4 är obebyggd.
Gällande detaljplan är inte genomförd. Den anger att Skolan 4 har gemensam
utfmi med Skolan 5 mot Axel W Anderssons väg. Gällande detaljplan är inte
heller genomförd avseende Skolan 3, där en fastighetsreglering förutsätts i planen.
Flera tomma lokaler och en rivningstomt finns utmed gågatan. Efter att Kvantum,
på sin tid stadens största livsmedelshall, flyttat från området har gågatan blivit
omotiverad. Med Riksvägen genomgående mellan Källevägen och Stationsvägen
ökar tillgängligheten till området. Åtgärden kan kanske stimulera till etablering av
butiker etc och förutsättningarna för en sådan lösning bör prövas. Om Lyckeby
centrum öppnas och gågatan blir en gångfartsgata kommer det rimligen att bli en
begränsad trafikvolym som väljer den här vägen.
forts.
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§ 387 (forts).
Skolan 3 och 4, Lyckeby. Begäran om planbesked.
Det framstår som tveksamt med så höga hus som föreslås i ansökan med hänsyn
till stadsbild och skuggbildning. Nya hus bör dock byggas högre än de två
våningar som gällande detaljplan medger. Ledorden i strategin bakom kommunens
översiktsplan är funktionsblandning och förtätning. Byggnader i minst tre
våningar medför dessutom krav på att husen förses med hiss vilket är önskvärt.
Gällande detaljplan anger allmän plats, park för gågatan. Detta innebär att det
krävs ny detaljplan för,att öppna upp för en gångfartsgata. Det krävs också ny
detaljplan för att flytta gång- och cykel vägen till Augerumsvägen och ge möjlighet
till en sammanläggning av Skolan 3 och 4.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att inleda planläggningsarbete för Skolan 3 m fl. Planändringen bedöms vara
'
antagen före den 31 december 2013.
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§ 388
Riksbanken 6, Ronnebygatan 38 Karlskrona. Föreläggande med vite
angående buller från Pub & Restaurang Harry's.
Miljöinspektör Jennie Saleskog föredrar ärendet.
Den 15 mars 2010 inkom en olägenhetsanmälan angående buller från Pub &
Restaurang Harry' s, Karlskrona.
Den 26 mars 2010 gjorde Sarnhällsbyggnadsförvaltningen en indikerande
ljudmätning som visade att riktvärdena i Socialstyrelsens allmänna råd om buller
inomhus SOSFS 2005:6 överskreds.
Den 15 juni 2010 förelades Restaurang Owas AB såsom verksarnhetsutövare i
fastigheten Riksbanken 6 att göra en ljudnivåmätning i lägenheterna i fastigheten
Riksbanken 6. På kvällen den 13 augusti 2010 och på natten den 14 augusti 2010
gjorde ÅF-Ingemansson på uppdrag av Restaurang Owas AB ljudnivåmätningar i
tre lägenheter (1001, 1201och1302) i fastigheten Riksbanken 6 samt inne på
restaurangens diskotek.
1 oktober 2010 inkom rapporten från ljudnivåmätningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Rapporten visade att Socialstyrelsens riktvärden
överskreds i samtliga lägenheter där ljudnivåmätning gjorts i fastigheten
Riksbanken 6. I rapporten anges även att restaurang Owas AB har gjort åtgärder
för att minska ljudnivån i lägenheterna. Enligt uppgift från Restaurang Owas AB
har samtliga åtgärder gjorts innan ÅF-Ingemansson utförde ljudnivåmätningen.
25 november 2010 förelades Restaurang Owas AB att vidta åtgärder så att
ljudnivån från Restaurang Harry' s lokaler inte överstiger de riktvärden som finns
angivna i "Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus, SOSFS 2005:6" i
någon lägenhet i fastigheten Riksbanken 6. Restaurang Owas AB förelades även
att, när åtgärder vidtagits, utföra en ljudnivåmätning i samtliga lägenheter i
fastigheten Riksbanken 6.
forts.
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§ 388 (forts).
Riksbanken 6, Ronnebygatan 38 Karlskrona. Föreläggande med vite
angående buller från Pub & Restaurang Harry's.
Skriftlig redovisning av utförda åtgärder samt skriftlig ackrediterad rapport av
uppmätta ljudnivåer skulle inkomma till Miljö- och byggnadsnämnden senast 12
veckor efter delfåendet av beslutet. Restaurang Owas AB hämtade inte ut sitt
beslut utan delgavs först den 11januari2011.
På natten till den 16 april 2011 gjorde ÅF-Ingemansson på uppdrag av Restaurang
Owas AB ljudnivåmätAfngar i tre lägenheter (1102, 1201 och 1302) i fastigheten
Riksbanken 6 samt inne på restaurangens diskotek.
26 april 2011 inkom rapport från ljudnivåmätningen som visar att Socialstyrelsens
riktvärden överskrids i två av de tre lägenheterna där ljudnivåmätning gjorts i
fastigheten Riksbanken 6, rapport 564673. Någon skriftlig redovisning av utförda
åtgärder inkom dock inte.

Motivering till beslut
Enligt 2 kap 3 § MB ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljö. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljö.
Enligt 9 kap 9 §miljöbalken ska fastighetsägare eller verksamhetsutövare vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja
olägenheter för människors hälsa.
Enligt "Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2005 :6" är riktvärdet för ljud från
musikanläggningar 25 dBA ekvivalent nivå. I lägenhet nummer I 002 låg den
uppmätta ekvivalenta ljudnivån på 33 dBA och i lägenhet 1201 låg den uppmätta
ekvivalenta ljudnivån på 34 dBA. Detta innebär att riktvärdet för ljud från
musikanläggning överskreds i lägenheterna.
forts.
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§ 388 (forts).
Riksbanken 6, Ronnebygatan 38 Karlskrona. Föreläggande med vite
angående buller från Pub & Restaurang Harry's.
I lägenhet nummer 1302 låg den uppmätta ekvivalenta ljudnivån på 28 dBA men
där består uppmätt ljudnivå av ljud från en ventilationstrumma utanför fönstret.
Detta innebär att riktvärdet klaras i lägenhet nummer 1302.
I de allmänna råden anges även riktvärden för lågfrekvent buller och även dessa
riktvärden överskrids i flera frekvensband i lägenhet nummer 1102 och i lägenhet
nummer 1201. Även lägenhet nummer 1302 överskrids riktvärden för lågfrekvent
buller men där består, som beskrivits ovan, uppmätt ljudnivå av ljud från en
ventilationstrumma.
I rapport 564673 redovisas resultaten från ljudnivåmätningen utförligare.
Mätning av ljudnivån gjordes endast i tre lägenheter i fastigheten Riksbanken 6.
Mätningen gjordes inte heller i klagandes lägenhet. Enligt föreläggandet daterat
2010-11-25 skulle mätning göras i samtliga lägenheter i fastigheten Riksbanken 6.
Enligt ovan nämnda föreläggande skulle det även inkomma skriftlig redovisning
av utförda åtgärder. Någon sådan redovisning har inte inkommit till Miljö- och
byggnadsnämnden.

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att ljudnivån i lägenhet nummer
1102 och i lägenhet nummer 1201 i fastigheten Riksbanken 6 är för hög och att
olägenhet för människors hälsa föreligger enligt 9 kap 3 § miljöbalken. Miljö- och
byggnadsnämnden gör bedömningen att det även i övriga lägenheter i fastigheten
Riksbanken 6 kan föreligga risk för olägenhet för människors hälsa avseende höga
ljudnivåer. Med olägenheter för människors hälsa avses störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är
ringa eller helt tillfällig.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (M), Anna Ottosson (M), Amstein Njåstad (M),
Stefan Lundin (FP), Lars Karlsson (C) och Sofia Bothorp (MP) (Femklövem)
yrkar att vitets storlek höjs från 100 000 kronor till 500 000 kronor.
forts.
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§ 388 (forts).
Riksbanken 6, Ronnebygatan 38 Karlskrona. Föreläggande med vite
angående buller från Pub & Restaurang Harry's.
Eva Öhman (S), Michael Ryge (S), Katarina Möller (S), Lotta Holgersson (S),
Gert Bengtsson (S) och Lena Tvede Jensen (S) (S-gruppen) instämmer i yrkandet.

Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Femklövems och
S-gruppens yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Femklövems och
S-gruppens förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden har således beslutat
att vid ett vite om 500 000 kronor förelägga Restaurang Owas AB,
org m 556786-0217, såsom verksamhetsutövare i fastigheten Riksbanken 6,
Karlskrona kommun följande:
1. Senast 12 veckor efter delfåendet av detta beslut ska åtgärder ha vidtagits så att
ljudnivån från verksamhet i Pub & Restaurang Harry' s lokaler inte Överstiger de
riktvärden som finns angivna i "Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus
SOSFS 2005:6" i någon lägenhet i fastigheten Riksbanken 6. Ljudnivån från
musikanläggningar vid verksamhet i Pub & Restaurang Harry' s lokaler får inte
överstiga 25 dBA ekvivalent nivå i någon lägenhet i fastigheten Riksbanken 6.
2. Efter att åtgärder har vidtagits enligt punkt 1 ska en ljudnivåmätning utföras i
samtliga lägenheter i fastigheten Riksbanken 6. Mätningen ska utföras av en
ackrediterad firma. Mätningen ska ske med standardiserade mätmetoder och med
den musikanläggning som kan antas ge den högsta ljudnivån från verksamheten.
Närmare val av tidpunkt för mätningen ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.
3. Senast 16 veckor efter delfåendet av detta beslut ska verksamhetsutövaren
inkomma med skriftlig redovisning av utförda åtgärder samt skriftlig ackrediterad
rapport av vilka ljudnivåer som uppmätts i samtliga lägenheter i fastigheten
Riksbanken 6.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 14, 21, 22 §§, 2 kap 3 §, 9 kap 3 och 9 §§
miljöbalken, 33 §i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus SOSFS 2005:6.
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.
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Akten

§389
Riksbanken 17, Ronnebygatan 38 Karlskrona. Föreläggande med vite
angående buller från Pub & Restaurang Harry's,
Miljöinspektör Jennie Saleskog föredrar ärendet.
Den 22 juni 2010 inkom en olägenhetsanmälan samt namnunderskrifter från
15 grannar angående bi1tller från Pub & Restaurang Harry' s, Karlskrona.
29 juli 2010 förelades Restaurang Owas AB såsom verksamhetsutövare i
fastigheten Riksbanken 6 att göra en ljudnivåmätning i lägenheterna i fastigheten
Riksbanken 17.
På kvällen den 13 augusti 2010 och på natten den 14 augusti 2010 gjorde
ÅF-Ingemansson på uppdrag av Restaurang Owas AB ljudnivåmätnlngar i
lägenhet nummer 10 i fastigheten Riksbanken 17 samt inne på restaurangens
diskotek.
1 oktober 2010 inkom rapporten från ljudnivåmätningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Rapporten visade att Socialstyrelsens riktvärden
överskreds i lägenhet nummer 10. I rapporten anges att ljudnivåmätningen gjorts i
lägenhet nummer 22, men eftersom anmälaren bor i lägenhet nummer 10 tog
förvaltningen kontakt med ÅF-Ingemansson den 21 november 2011. Enligt
ÅF-Ingemansson gjordes mätningen i lägenhet nummer 10 och inte i lägenhet
nummer22.
I rapp01ien anges även att restaurang Owas AB har gjort åtgärder för att minska
ljudnivån i lägenheterna. Enligt uppgift från Pub & Restaurang Harry' s har
samtliga åtgärder gjorts innan ÅF-Ingemansson utförde ljudnivåmätningen.
forts.
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§ 389 (forts).
Riksbanken 17, Ronnebygatan 38 Karlskrona. Föreläggande med vite
angående buller från Pub & Restaurang Harry's,
23 oktober 2010 inkom återigen klagomål angående buller från Pub & Restaurang
Harry' s, Karlskrona.
15 december 2010 förelades Restaurang Owas AB att vidta åtgärder så att
ljudnivån från Restaurang Harry' s lokaler inte överstiger de riktvärden som finns
angivna i "Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus, SOSFS 2005:6" i
någon lägenhet i fastigheten Riksbanken 17. Restaurang Owas AB förelades även
att, när åtgärder vidtagits, utföra en ljudnivåmätning i alla de lägenheter i
fastigheten Riksbanken 17 som ligger i direkt anslutning till fastigheten
Riksbanken 6 samt i ytterligare två lägenheter i fastigheten Riksbanken 17.
Skriftlig redovisning av utförda åtgärder samt skriftlig ackrediterad rapport av
uppmätta ljudnivåer skulle inkomma till Miljö- och byggnadsnämnden senast 12
veckor efter delfåendet av beslutet.
På kvällen den 15 april 2011 och på natten den 16 april 2011 gjorde
ÅF-Ingemansson på uppdrag av Restaurang Owas AB ljudnivåmätningar i
lägenhet nummer 06, lägenhet nummer 10 och i lägenhet nummer 16 i fastigheten
Riksbanken 17 samt inne på restaurangens diskotek.
26 april 2011 inkom rapport från ljudnivåmätningen som visar att Socialstyrelsens
riktvärden överskrids i två av de tre lägenheter där ljudnivåmätning gjorts i
fastigheten Riksbanken 17, se rapport 564673. Någon skriftlig redovisning av
utförda åtgärder inkom dock inte. Även i denna rapport anges att mätning gjorts i
lägenhet nummer 22 och inte i nummer 10. Men enligt uppgift från
ÅF-Ingemansson gjordes mätning även denna gång i lägenhet nummer 10 och inte
i lägenhet nummer 22.
5 augusti 2011 inkom återigen klagomål angående buller från Pub & Restaurang
Harry' s, Karlskrona.
forts.
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§ 389 (forts).
Riksbanken 17, Ronnebygatan 38 Karlskrona. Föreläggande med vite
angående buller från Pub & Restaurang Harry's,
Motivering av förslag till beslut
Enligt 2 kap 3 § MB ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljö. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
J
eller miljö.
Enligt 9 kap 9 § miljöbalken ska fastighetsägare eller verksamhetsutövare vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja
olägenheter för människors hälsa.
I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd§ 33 punkt 1
anges att i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en
bostad särskilt ge betryggande skydd mot bl a buller.
Enligt "Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2005:6" är riktvärdet för ljud från
musikanläggningar 25 dBA ekvivalent nivå. I lägenhet nummer 10 låg den
uppmätta ekvivalenta ljudnivån på 32 dBA och i lägenhet nummer 16 låg den
uppmätta ekvivalenta ljudnivån på 31 dBA. Detta innebär att riktvärdet för ljud
från musikanläggningar överskrids i lägenheterna. I lägenhet nummer 06 låg den
uppmätta ekvivalenta ljudnivån på 25 dBA vilket innebär att riktvärdet klaras.
I de allmänna råden anges även riktvärden för lågfrekvent buller och även dessa
riktvärden överskrids i flera frekvensband i lägenheterna nummer 16 och 10. I
lägenhet nummer 06 klaras riktvärdena för lågfrekvent buller. I bifogad rapport
564673 redovisas resultaten från ljudnivåmätningen utförligare.
Mätning av ljudnivån gjordes endast i tre lägenheter i fastigheten Riksbanken 17
varav två av dessa lägenheter ligger i direkt anslutning till fastigheten Riksbanken
6. Enligt föreläggandet daterat 2010-12-15 skulle mätning göras i samtliga
lägenheter som ligger i direkt anslutning till fastigheten Riksbanken 6 samt i
ytterligare två lägenheter i fastigheten Riksbanken 17 där det kan antas vara
förhöjda ljudnivåer från verksamhet i Pub & Restaurang Harry' s lokaler.
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§ 389 (forts).
Riksbanken 17, Ronnebygatan 38 Karlskrona. Föreläggande med vite
angående buller från Pub & Restaurang Harry' s.
Enligt ovan nämnda föreläggande skulle det även inkomma en skriftlig
redovisning av utförda åtgärder. Någon sådan redovisning har inte inkommit till
Miljö- och byggnadsnämnden.
Eftersom även boende i lägenheter i fastigheten Riksbanken 17 som inte ligger i
direkt anslutning till fastigheten Riksbanken 6 har skrivit under olägenhetsanmälan angående att de är störda av buller innebär detta att det även finns risk att
Socialstyrelsens riktvärden överskrids i fler lägenheter i fastigheten.
Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden gör bedömningen att ljudnivån i lägenhet nummer
16 och lägenhet nummer 10 på fastigheten Riksbanken 17 är för hög och att
olägenhet för människors hälsa föreligger enligt 9 kap 3 § miljöbalken. Miljö- och
byggnadsnämnden gör bedömningen att det även i övriga lägenheter i fastigheten
Riksbanken 17 kan föreligga risk för olägenhet för människors hälsa avseende
höga ljudnivåer. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är
ringa eller helt tillfällig.

Yrkanden
Carl-Göran Svensson (M), Anna Ottosson (M), Arnstein Njåstad (M),
Stefan Lundin (FP), Lars Karlsson (C) och Sofia Bothorp (MP) (Femklövern)
yrkar att vitets storlek höjs från 100 000 kronor till 500 000 kronor.
Eva Öhman (S), Michael Ryge (S), Katarina Möller (S), Lotta Holgersson (S),
Gert Bengtsson (S) och Lena Tvede Jensen (S) (S-gruppen) instämmer i yrkandet.

Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Femklöverns och
S-gruppens yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Femklövems och
S-gruppens förslag.
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§ 389 (forts).
Riksbanken 17, Ronnebygatan 38 Karlskrona. Föreläggande med vite
angående buller från Pub & Restaurang Harry' s.
Miljö- och byggnadsnämnden har således beslutat
att vid vite om 500 000 kronor förelägga Restaurang Owas AB, org m
556786-0217, såsom verksamhetsutövare i fastigheten Riksbanken 6, Karlskrona
kommun följande:
1. Senast 12 veckor efter delfåendet av detta beslut ska åtgärder ha vidtagits så att
ljudnivån från verksamhet Pub & Restaurang Harry' s lokaler inte överstiger de
riktvärden som finns angivna i "Socialstyrelsens allmänna råd om buller
inomhus SOSFS 2005:6" i någon lägenhet i fastigheten Riksbanken 17.
Ljudnivån från musikanläggningar vid verksamhet i Pub & Restaurang Harry' s
lokaler får inte överstiga 25 dBA ekvivalent nivå i någon lägenhet i fastigheten
Riksbanken 17.
2. Efter att åtgärder har vidtagits enligt punkt 1 ska en ljudnivåmätning utföras i
samtliga lägenheter, i fastigheten Riksbanken 17, som ligger i direkt
anslutning till fastigheten Riksbanken 6. Dessutom ska mätning göras i
ytterligare två lägenheter i fastigheten Riksbanken 17 där det kan antas vara
förhöjda ljudnivåer från verksamhet i Pub & Restaurang Harry' s lokaler. Detta
för att säkerställa att ljudnivåerna inte överstiger Socialstyrelsens riktvärden i
någon lägenhet i fastigheten Riksbanken 17. Mätningen ska utföras av en
ackrediterad firma. Mätningen ska ske med standardiserade mätmetoder och
med den musikanläggning som kan antas ge den högsta ljudnivån från
verksamheten. Närmare val av tidpunkt för mätningen ska ske i samråd med
tillsynsmyndigheten.
3. Senast 16 veckor efter delfåendet av detta beslut ska verksamhetsutövaren
inkomma med skriftlig redovisning av utförda åtgärder samt skriftlig
ackrediterad rapport av vilka ljudnivåer som uppmätts i de lägenheter i
fastigheten Riksbanken 17 där mätning gjorts enligt punkt 2.

Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 14, 21, 22 §§, 2 kap 3 §, 9 kap 3 och 9 §§
miljöbalken, 33 §i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd samt Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus SOSFS 2005:6.
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Berörda grannar
Försvarsmakten
Akten

§390
Aspö 5:278, Drottningskär. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan, ritningar 2011-03-25.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och inom riksintresset för
totalförsvaret samt omfattas av strandskydd. Idag finns på rubricerad fastighet ett
fritidshus med tillhörande komplementbyggnader. Ansökan avser en tillbyggnad i
två våningar med pulpettak. Förslaget innebär att byggnadsarean ökar med ca 71,3
kvm. Befintlig huvudbyggnad har en byggnadsarea på ca 95,4 kvm och
tillsammans med förslagets tillbyggnad blir byggnadsarean ca 166,7 kvm
(beräkning enligt Svensk standard SS 02 10 52).
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Skrivelser har inkoillmit från två
av de berörda grannarna samt från Försvarsmakten.
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen innan den 2 maj 2011 varför
bestämmelserna i PBL: 1987 skall tillämpas.
Enligt 8 kap 12 §plan- och bygglagen (PBL) skall ansökningar om bygglov för
åtgärder som inte omfattas av detaljplan bifallas om:
1. åtgärden uppfyller kraven i 2 kap,
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i
5 kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser och
4. uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och 10-18 §§.
Enligt 2 kap 1 § plan- och bygglagen ska vid planläggning och i ärenden om
bygglov och förhandsbesked skall bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken
tillämpas.
forts.

Sign.

Sign.

f#lJJ

ISign

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

8 december 2011

29

Sammanträdesprotokoll.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

BYGG 2011.1527

§ 390 (forts).
Aspö 5:278, Drottningskär. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus.
Enligt 3 kap 9 § miljöbalken skall mark- och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
motverka totalförsvarets intressen.
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av anläggningarna.
Enligt 3 kap 1 och 2 §§ plan- och bygglagen skall byggnader ge en god
helhetsverkan samt inte medföra betydande olägenheter för omgivningen.
I december 1996 antog Kommunfullmäktige Översiktsplan för Aspö. Enligt
Översiktsplan Aspö skall ny bebyggelse underordna sig den befintliga och tar
efter det traditionella sättet att bygga, låg bebyggelse på stora tomter.
Förslaget bedöms inte uppfylla kravet på ny bebyggelse enligt Översiktsplan Aspö.
Förslaget får också anses kunna medföra betydande olägenhet för ett antal
bakomliggande grannar, som i olika grad får sin sjöutsikt skymd.
I Försvarsmaktens yttrande framgår att åtgärden riskerar att allvarligt skada
riksintresset för totalförsvarets militära del.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig, en skrivelse har inkommit till
Samhällsbyggnadsförvaltningen. I yttrandet belyser sökanden vikten av en mer
noggrann mätning av byggnadsarean. Beräkningen är korrigerad enligt synpunkt
från sökanden och beräknas enligt Svensk standard SS 02 10 52 och inkomna
bygglovshandlingar. Synpunkterna påverkar inte förvaltningens bedömning.
forts.
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BYGG 2011.1527

§ 390 (forts).
Aspö 5:278, Drottningskär. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
en bostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om bygglov ror tillbyggnad av enbostadshus med hänvisning
att åtgärden inte uppfyller de krav som ställs i 2 och 3 kap plan- och
bygglagen.
J

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sammanträdesdatum

BYGG 2011.3039

Sökanden
Akten

§ 391
Emmeryd 4:3, Rödeby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2011-07-11, plan- och fasadritningar, situationsplan
2011-10-31, teknisk beskrivning samt uppmätningsritningar.
Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse.
)

Ansökan avser en påbyggnad av enbostadshus med 99,6 kvm samt en öppen
altan på resterande del. Enbostadshuset byggs till på markplan med en altan
försedd med tak på 58 kvm.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat
startbesked (enligt I 0 kap 3 § PBL). Tekniskt samråd och en kontrollplan krävs i
detta ärende.
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt I 0 kap
4 § PBL. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 § PBL).
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

BYGG 2011.3453

Sökanden
Berörda grannar
Akten

§ 392
Jämjö Torp 1:19, Jämjö. Bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Handlingar: Ansökan 2011-08-29, situationsplan 2011-10-26, plan- och
fasadritningar, konstrnktionsritning, kontrollansvarig samt kontrollplan
2011-20-26.
Fastigheten är belägen utanför samlad bebyggelse. Ansökan avser nybyggnad av
garage/förråd på 72 kvm. Garaget placeras 1,5 meter från väg samt 2,5 meter
från tomtgräns till Jämjö Torp 1:50.
Lantmäteriförrättning har genomförts. Jämjö Torp 1:20 har gått upp i
Jämjö Torp 1:19.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen
9:25. Vägföreningen har också hörts i ärendet. Några yttranden har inte
inkommit.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för uppförande av garage/förråd.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Upplysning
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag
beslutet om bygglov upphör att gälla.
Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap
4 § PBL. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från
den dag beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 § PBL.
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BYGG 2011.4187

Sökanden
Länsstyrelsen
Akten

§393
Frändatorp 26:15, Sturkö. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
prefabricerad avloppspumpstation.
Handlingar: Ansökan 2011-09-02, situationsplan 2011-11-14.
Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av prefabricerad
avloppspumpstation. 1
Enligt miljöbalken (MB) 7 kap 15 §, inom strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbete eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller åtgärder vidtas som
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Enligt miljöbalken (MB) 7 kap 18 § c kan dispens från strandskyddsbestämmelsema lämnas endast om ett av de sex skäl som finns uppräknade
föreligger.
1. Området är väl avskilt från stranden genom väg närmast strandlinjen.
I området finns en växt vid namn Ekorrsvingel som är sällsynt och förekommer
endast i Skåne och Blekinge. Kommunekologen har tillsammans med sökanden
varit på plats och kommit överens om placering av avloppspumpstationen.
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BYGG 2011.4187

§ 393 (forts).
Frändatorp 26:15, Sturkö. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
prefabricerad avloppspumpstation.
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 medge dispens från strandskyddsbestämmelsema med stöd av 7 kap 18 b §
MB dispens från strandskyddsbestämmelsema.

Upplysning
Dispensbeslutet vinner inte laga kraft förrän Länsstyrelsen tagit beslllt om
huruvida prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en
överprövningstid om tre veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut
kommit Länsstyrelsen tillhanda.
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BYGG 2011.3504

Sökanden
Akten

§394
Frändatorp 26:15, Sturkö. Nybyggnad av prefabricerad avloppspumpstation.

Handlingar: Ansökan 2011-09-02, situationsplan 2011-11-14, plan- och
fasadritning 2011-09-02.
Ansökan avser nybyggnad av prefabricerad avloppspumpstation 9, 1 kvm.
Byggnaden placeras inom strandskyddat område.
Strandskyddsdispensen hanteras i separat ärende.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
Upplysning
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
beslutet om bygglov upphör att gälla. Innan byggnadsverket får tas i bruk måste
slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 § PBL).
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BYGG 2010.4213

§395
Hålan 18:117, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshns.
Handlingar: Ansökan, situationsplan 2010-10-20.
Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus i anslutning till befintlig
bebyggelse och väg.
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 karaktör, 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.
Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus på en triangulär tomtplats om ca
2300 kvm. Tomten ligger i direkt anslutning till en bostadsbebyggelse och i
anslutning till väg 742. Platsen utgör en del av en sammanhängande brukningsyta
för jordbruk.
Med anledning av närheten till väg 742 har Trafikverket yttrat sig i samband med
prövningen. Trafikverket föreslaiver ett byggnadsfritt avstånd om minst 12 meter
för att inte förhindra framtida möjligheter att anordna cykel- och gångbana längs
vägen.
Platsen bedöms inte rymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen. Tomtplatsen bedöms, trots en inskränkning på den byggbara ytan om 12
meter längs vägens sträckning vara möjlig att bebygga med ett mindre bostadshus
samt erforderliga komplementbyggnader. Anslutning skall ske till kommunalt
vatten och avlopp.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2010.4213

§ 395 (forts).
Hålan 18:117, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Berörda grannar har haft möjlighet att yttra sig över förslaget, men inget yttrande
har inkommit till förvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna ett positivt förhandsbesked för den avsedda lokaliseringen,
2. att byggnadens utfonnning och placering fastställs i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
3. att anslutning sker till kommunalt VA,
4. att tillstånd att anordna utfart föreligger vid byggstart vilket åligger byggherren.
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Sökanden
Berörda grannar
Akten

BYGG 2011.2536

§ 396
Sanda 1:20, Sturkö. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Ansökan avser nybyggnad i område där detaljplan salmas. Ansökan avser
uppförande av ett enbostadshus i två plan och byggnadsytan uppgår till 193 kvm.
Kontrollansvarig har föreslagits. Den kontrollansvarige är inte certifierad
kvalitetsansvarig enlig» 9 kap 14 § i den upphävda plan- och bygglagen.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Den avsedda tomten ligger inom
sanunanhållen bebyggelse och utgör en del av en befintlig tomtmark för
bostadsändamål. På platsen finns idag ett äldre bostadshus samt
ekonomibyggnader för detsamma.
Den nya bostadsetableringen innebär inte att någon allemansrättslig 'tillgänglig
mark tas i anspråk, befintlig utfart nyttjas och anslutning sker till kommunalt
vatten och avlopp. De båda bostadshusen är placerade på fastigheten på ett sådant
sätt att det är möjligt att stycka fastigheten på ett ändamålsenligt sätt.
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 31 §.
Enligt övergångsbestämmelserna (prop 2010/1163 s 17) kan, om det föreligger
särskilda skäl, en ej certifierad kontrollansvarig godkännas lokalt t o m utgången
av 2012. Som särskilt skäl bedöms vara att någon certifierad kontrollansvarig inte
finns att tillgå.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt I 0 kap
4 § PBL.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 § PBL).
forts.
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BYGG 2011.2536

§ 396 (forts).
Sanda 1:20, Stnrkö. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
Utsättning ska ske av person med dokumenterad mätningskompetens.
Mätningskompetensen skall redovisas senast vid byggsamrådet och godkänns
lokal av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Den del av fastigheten som omfattas av strandskydd enligt miljöbalken omfattas
inte av detta beslut. J
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att bevilja bygglov för de avsedda åtgärderna, samt
2. att godkänna byggherrens förslag på kvalitetsansvarig för projektet med
'
hänvisning till rådande övergångsbestämmelser.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Länsstyrelsen
Akten

§397
Senoren 6:9, Ramdala. Bygglov för nybyggnad av sjöbod.
Handlingar: Ansökan 2006-10-18, ritningar.
Vid sammanträde 2007-05-16 § 194 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att
avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod.
Detta beslut överklagades av sökanden till Länsstyrelsen, som lämnade
överklagandet utan bifall. Länsstyrelsens beslut överklagades till Länsrätten,
som i dom 2008-04-03 upphävde beslutet och beviljade bygglov för nybyggnad
av sjöbod på fastigheten.
Miljö- och byggnadsnämnden överklagade inte Länsrättens beslut, varför detta
vann laga kraft 2008-04-25.
Samma ärende togs upp för behandling igen vid Miljö- och byggnadsnämndens
augustisammanträde 2011. Nämnden beslutade 2011-08-11 § 281 att ännu en
gång avslå ansökan.
Då det redan finns ett lagakraftvunnet beslut att bevilja bygglov är det senare
beslutet oriktigt och saknar rättsverkan.
Enligt förvaltningslagen 27 § gäller, att om en myndighet finner att ett beslut
som den har meddelat som första instans är uppenbart oriktigt skall myndigheten
ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel
för någon enskild part.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att upphäva beslutet 2011-08-11 § 281 att avslå ansökan om bygglov för
nybyggnad av sjöbod på fastigheten Senoren 6:9, i enlighet med vad som sägs i
förvaltningslagens 27 §.
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BYGG 2011.4355

Sökanden
Länsstyrelsen
Akten

§398
Senoren 7:12, Ramdala. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad.
Handlingar: Ansökan 2011-11-01, situationsplan 2011-11-01.
Ansökan avser strandskyddsdispens för utökning av tidigare beslutad tomtplats
runt bostadshus. Länss1iyrelsen Blekinge län medgav dispens 2008-11-03 för
nybyggnad av ett enbostadshus och en tomtavgränsning redovisades. Inom
fastigheten fanns också två komplementbyggnader som inte omfattas av
tomtavgränsning. En av dessa byggnader (den nordvästra) är i så dåligt skick att
sökanden vill riva denna för att uppföra en ny byggnad på sannna plats.
Inom strandskyddat område får nya byggnader eller anordningar inte uppföras
eller markarbeten genomföras som kan hindra eller försvåra allmänlieten att fritt
vistas på platsen eller som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur eller
växtarter.
Enligt miljöbalken (MB) 7 kap 18 § c kan dispens från strandskyddsbestämmelsema lämnas endast om ett av de sex skäl som finns uppräknade
föreligger.
Som särskilt skäl åberopas punkt 1 d v s tomt som redan har tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Bedömning
Byggnaden är en ersättningsbyggnad och utökning av ianspråktagandet av
platsen bedöms inte inverka negativt på områdets växt eller djurliv samt inte
påverka allmänhetens tillträde till området.
forts.
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BYGG 2011.4355

§ 398 (forts).
Senoren 7:12, Ramdala. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna dispens från strandskyddsbestämmelsema med hänvisning att särskilt
skäl föreligger i enlighet med MB 7 kap 18 § c.

)

Upplysning
Dispensbeslutet vinner inte laga kraft förrän Länsstyrelsen tagit beslut om
huruvida prövning av kommunens beslut ska göras. Länsstyrelsen har en
överprövningstid om tre veckor vilket räknas från den dag kommunens beslut
kommit Länsstyrelsen tillhanda.
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BYGG 2011.3636

Sökanden
Akten

§ 399
Senoren 7:12, Ramdala. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Handlingar: Ansökan 2011-09-15, situationsplan, plan- och fasadritningar, foton,
kontrollansvarig samt kontrollplan 2011-20-21.
Fastigheten är belägen utanför samlad bebyggelse, inom strandskyddsområde.
)

Ansökan avser rivning av befintlig komplementbyggnad samt uppförande av ny
komplementbyggnad (garage/förråd/växthus). Byggnaden utförs i samma stil
som befintlig.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Strandskyddsdispensen har behandlats separat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att bevilja rivningslov för rivning av befintlig komplementbyggnad, samt
2. att bevilja bygglov för uppförande av ny komplementbyggnad.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
Upplysning
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnänmden har länmat ett
startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL). Tekniskt samråd och kontrnllplan krävs i
detta ärende.
Innan byggnaden får tas i brnk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 §
PBL Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den
dag som beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 § PBL).
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BYGG 2011.2034

§ 400
Sturkö-Bredavik 21:45, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus samt komplementbyggnad.

Handlingar: Ansökan, situationsplan.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
(PBL) gäller. Då ansökan inkom innan den 2 maj 2011 skall PBL:1987
tillämpas. 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
karaktör, 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 och annan samhällsservice.
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
bedönmingen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av
riksintressen.
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus på en avsedd tomt om
ca 2000 kvm. Området utgörs idag av odlingsmark. Markområdet ligger i
utkanten av odlingsmarken och har stöd i landskapet av en mindre platå med
berg i dagen och därefter trädvegetation. Kommunalt vatten och avlopp kommer
att anläggas i närheten av den föreslagna tomten.
Fastigheterna kan nås från befintlig väg och byggnaderna placeras så att
tomtplatsen hanmar i anslutning till denna. Platsen bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
forts.
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§ 400 (forts).
Sturkö-Bredavik 21:45, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus samt komplementbyggnad.
Under handläggningen har berörda grannar givits möjlighet att yttra sig över den
föreslagna lokaliseringen. Ett yttrande har inkommit muntligen där ägare till
grannfastigheten uttryckt en önskan om samplanering vid prövning av
bostadsetablering på sin fastighet.
Lokalisering av ytterligare en bostad på den aktuella platsen kan ses som en
komplettering av befin1ilig bebyggelse och bedöms inte hindra eller försvåra en
framtida ändamålsenlig exploatering av närområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna ett positivt förhandsbesked till den föreslagna lokaliseringen med
villkor,
2. att anslutning sker till kommunalt VA, samt
3. att byggnadens utformning och placering sker i sarmåd med
Sarnhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 401
Torhamn 1:9, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2010-05-19, karta.
Ärendet har tidigare behandlats av Miljö- och byggnadsnämnden under 2010.
Förvaltningens bedömning var då att lämna ett negativt förhandsbesked som
beslutades av Miljö- och byggnadsnämnden den 9 december 2010 § 500. Som
skäl för beslutet har nämnden angett att platsen anses olämplig för byggnation på
grund av de höga bullernivåer fastigheten är utsatt för från Försvarsmaktens
verksamhet vid Torharnns skjutfält.
Beslutet överklagades av sökanden till Länsstyrelsen som den 5 september 2011
(dnr 403-105-11) upphävde Miljö- och byggnadsnämndens beslut och visade det
åter för ny handläggning. Länsstyrelsens beslut motiveras med att en generellt
strikt tillämpning av Naturvårdsverkets riktvärden för lämplig bullerbegränsning
vid skjutbanor i anslutning till Torharnns skjutfält skulle leda till stora
inslaänkningar i möjligheten att utveckla bebyggelsemiljön i delar av Torhamns
samhälle och närmast angränsande områden.
Länsstyrelsen anser att en mer nyanserad bedömning bör göras utifrån
förhållandena i varje enskilt fall. Med hänsyn till frekvensen av skjutningar på
Torhamns skjutfält samt med hänsyn till att norra delen av fastigheten redan idag
är bebyggd med bostadshus, anser Länsstyrelsen att förekommande
bullerstörningar inte bör hindra att ny bebyggelse kommer till stånd enligt
ansökan.
Länsstyrelsen gör även bedömningen att de sökta nybyggnaderna inte bör
medföra någon påtaglig skada på riksintresset för totalförsvaret, då
byggnadsplatsen redan idag är omgiven av bostadsbebyggelse.
forts.
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§ 401 (forts).
Torharnn 1:9, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av två
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
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
allemansrättlig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik,
vattenförsörjning och avlopp.
Vid bedönming gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för totalförsvaret,
riksintresse för naturvård, riksintresse för friluftsliv och är särskilt ekologiskt
känsligt.
·
Ansökan gäller två enbostadshus om 150 kvm. Platsen ligger i direkt anslutning
till Torhanms samhälle och den samlade bebyggelsen där. Området utgörs av väl
avgränsad lövskogsbevuxen slymark. Infart kan ordnas från befintlig väg och
anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. Två bostadshus på platsen får
anses vara en lämplig komplettering. Uppförandet av enbostadshus på platsen
kan inte anses påtagligt skada områdets natur- och kulturvärden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus på den
föreslagna platsen med villkor,
2. att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval skall bestämmas i sann·åd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
3. att anslutning sker till det kommunala VA-nätet.
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§ 402
Övriga frågor/Information
Bergåsa
Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om planering av planskild korsning vid
Bergåsa Centrum och alternativa lösningar.
j

Oljehamnen
FörvaltningschefHans Juhlin informerar om hur långt arbetet framskridit vad
avser en ny stadsdel, Hattholmen - Pottholmen, en ny entre till Karlskrona.
Ett arbete med att ta fram en detaljplan för helheten håller på.

Tryckning av kallelse
Lena Tvede-Jensen (S) har en önskan om att kallelserna med handlingarna skall
tryckas så att det blir mer lättläst med bl a kartor och bilder.
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher tar med sig önskemålet till tryckeriet.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 403
Tack och avslutning
Ordförande Sofia Bothorp tackar Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter, ersättare,
tjänstemän för 2011 och önskar samtliga en God Jul och Ett Gott Nytt År.
2:e vice ordförande Eva Öhman tackar ordförande för det gångna året och
önskar en God Jul och Ett Gott Nytt År.
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