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Sammanträdesdatum

19 januari 2012
Sam manträdesprotokol I

Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
19 januari 2012.

Sign.

§7

Presentation av ny medarbetare.

§8

Planlista. Prioritering av planarbete.

§9

Yttrande om förslag till detaljplan för Järnsida 1 :2 m fl, Torsås kommun,
Kalmar län.

§ 10

Yttrande om förslag till detaljplan för Södra Kärr 1:55 m fl , Torsås kommun,
Kalmar län.

§ 11

Information om Livsmedelstillsyn. Utgår.

§ 12

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 13

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.

§ 14

Meddelanden.

§ 15

Tyst minut.

§ 16

Detaljplan för del av Dahlberg 45 m fl, Trossö.

§ 17

Detaljplan för del av Ingenjören 7, Blå Port, Karlskrona.

§ 18

Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, (Bergåsa station).

§ 19

Detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43, Trossö.

§ 20

Sanda 1 :8, Sturkö. Avstyckning från fastigheten .

§ 21

Sanda 1 :8, Sturkö . Begäran om planuppdrag.

§ 22

Detaljplan för Verkö 3:4 m fl, Lyckeby.

§ 23

Detaljplan för Wattrang 21, Trossö. Utgår.

§ 24

Aspö S, Drottningskär. Strandskyddsdispens avseende förlängning av befintlig
brygga på en oregistrerad samhällighet mot Madsviken.

§ 25

Aspö 5:296, Drottningskär. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus i grupp.
Utgår.

§ 26

Attanäs 5:11, Jämjö. Rivningslov samt bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
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§ 27

Bastasjö 1:18, Karlskrona. Strandskyddsdispens för flyttning av befintlig sjöbod.

§ 28

Bostorp 3:17, Rödeby. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
en bostadshus.

§ 29

Dahlberg 45, Karlskrona. Bygglov för uppsättande av skylt.

§ 30

Färmanstorp 1:15, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad .

§ 31

Färmanstorp 2:5, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 32

Grönadal 1:42, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 33

Grönadal 14:50 m fl, Nättraby. Bygglov för uppsättande av två tomtskyltar.

§ 34

Gullbernahult 1, Karlskrona. Bygglov för ändring av entre.

§ 35

Hasslö 5:168, Hasslö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av garage.

§ 36

Holmsjö 1:133, Holmsjö. Tidsbegränsat lov i fem år för uppställning av
husvagnar, "Byggcamp".

§ 37

Hästholmen 1:89, Torhamn. Bygglov av fritidshus samt rivningslov för befintlig
byggnad.

§ 38

Karlskrona 6:50, Karlskrona . Bygglov för uppsättande av skylt.

§ 39

Karlskrona 6:53, Karlskrona. Bygglov för uppsättande av skylt.

§ 40

Klakebäck 1:35, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för ombyggnad av
komplementbyggnad .

§ 41

Källan 6, Lyckeby. Förlängning av bevilja lov för nybyggnad av
komplementbyggnad.

§ 42

Körveln 4, Hässlegården. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 43

Långö 1: 1, Karlskrona. Strandskyddsdispens samt bygglov och bygganmälan
för tillbyggnad av kajakförråd.

§ 44

Lösen 14:6, Lyckeby. Bygglov för uppsättande av skylt.

§ 45

Mjövik 3:43, Nättraby. Strandskyddsdispens för enbostadshus, garage samt
gästhus.

§ 46

Mjövik 3:43, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage samt
gästhus.
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§ 47

Mölletorp 4:6, Lyckeby. Bygglov för uppsättande av skylt.

§ 48

Olsäng 20:4, Fågelmara. Strandskyddsdispens för ändrad användning av f d
försvarsbyggnad.

§ 49

Senoren 2:2, Senoren . Förhandsbesked för nybyggnad av garage.

§ 50

Stora Vörta 1:72, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
enbostadshus och förråd.

§ 51

Tjurkö 1:47, Sturkö. Förhandsbesked för avstyckning av tomt.

§ 52

Tjurkö 2:92, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus . Utgår.

§ 53

Tjurkö 7:27, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Utgår.

§ 54

Uttorp 2 :36, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 55

Verkö 3:40 lotten A, Lyckeby. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

§ 56

Övriga frågor.

Sign . •
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 19 januari 2012, klockan 08.30 - 12.20

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
Ledamöter

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M), jäv § 22
Arnstein Njåstad (M)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S)
Paul Cederholm (SD)
Linda Jacobsson (M) kl 10.40-11.00 och 11.40-11.45

Övriga närvarande ersättare

Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Marcus Degerskär (S), jäv§ 22
Linda Jacobsson (M), kl 08.30-10.40, 11.00-11.40 och
11.45-12.20
Eva Räder (FP)
Johan Eriksson (V)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Administrativ chef Jan Hammarfors
Planarkitekt Kerstin Johansson, kl 08.30 - 11.00
Planarkitekt Anna Olausson, kl 08.30 - 11.00
Planarkitekt Tina Tidhammar, kl 08.30 - 11.00
Planarkitekt Helene Persson, kl 08.30 - 11.00
Byggnadsinspektör Anders Jönsson
Marie Pettersson , Vision, kl 08.30 - 09.00
Mats Vibke, Vision, kl 08.30 - 09.00

sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera

Sign.
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Paragraf 7 - 56

Sekreterare
Marie-Louise Bescher
Ordförande
Sofia Bothorp

tN
IL-.

Justerare

Michael Ryge

Marie-Louise Bescher

Sign.

Sig n.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anders Jönsson

§7
Presentation av ny medarbetare.
Anders Jönsson, ny byggnadsinspektör på Samhällsbyggnadsförvaltningen sen 2012-01-16 presenteras för Miljö- och
byggnadsnämnden.
Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.

6

i'f'iKARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

19 januari 2012
Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§8
Planlista. Prioritering av planarbete.

Planchef Ola Swärdh föredrar de prioriterade uppdragen.
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättad planlista 2012-01 -19.

Sign.
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PLAN 2011.5135

§9
Yttrande om förslag till detaljplan för Järnsida 1:2 m fl,
Torsås kommun, Kalmar län.

Torsås kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Järnsida 1:2
m fl. I området finns tre gällande detaljplaner från 1962, 1966 och 1995
där markanvändning och byggrätter ej stämmer överens med verkliga
förhållanden.
Syftet med förslaget till detaljplan är att i samband med utbyggnad av VA i
området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter, friluftshandel
och reglering av pågående markanvändning - främst för bostadsändamål,
natur och lokalgata.
Föreslagen detaljplan bedöms följa intentionerna i översiktsplanen .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.

Sign .

i'fej KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

19 januari 201 2

9

Sammanträdesprotokoll

PLAN 2011.4957

Torsås kommun
Akten

§ 10
Yttrande om förslag till detaljplan för Södra Kärr 1 :55 m fl,
Torsås kommun, Kalmar län.

Torsås kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för
Södra Kärr 1 :55 m fl. I området finns en gällande detaljplan från
1963 där markanvändning och byggrätter ej stämmer överens med
verkliga förhållanden .
Syftet med förslaget till detaljplan är att i samband med utbyggnad av VA i
området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och reglering av
pågående markanvändning - främst för bostadsändamål, natur och
lokalgata.
Föreslagen detaljplan bedöms följa intentionerna i översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 11
Information om livsmedelstillsyn.

Informationen utgår och återkommer vid ett annat tillfälle.

Sign .
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§ 12
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

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

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.

Sign.
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§13
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.

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

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.
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§14
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Skrivelse från KKKVH-kommunerna 2011-10-21 till Boverket, Blekinge
Tekniska Högskola och Linneuniversitet angående påtalande av
utbildningsbehov med anledning av ny plan- och bygglag.
2. Förvaltningsrätten i Växjö, dom 2011-11-17, mål nr 1468-11.
Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (PBL) avseende
fastigheten Aspö S:4 (3) i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-10-23. Beslut om prövning
avseende strandskyddsdispens för anläggande av trädgård på
fastigheten Hasslö 5:295 i Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-11-23. Tillstånd till nedgrävning
av häst på fastigheten Ekeryd 1:9 i Karlskrona kommun .
5. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-11-23. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för
nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Öljersjö 4 :20 i
Karlskrona kommun.
6. Högsta Förvaltningsdomstolen protokoll 2011-11-24, mål nr 6409-11.
Tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen; fråga om prövningstillstånd.
7. Skrivelse till Kommunstyrelsen 2011-11-29 från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Yttrande angående tematiskt tillägg för översiktsplanen
med inriktning på landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Ronneby
kommun.
8. Energimarknadsinspektionen beslut 2011-11-23. Ansökan om
nätkoncession för linje. YS Nät Aktiebolag.
9. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-11-30. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens arbetsutskott beslut om bygglov för
tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Ankan 3 i Karlskrona
kommun.
10. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-05. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för tillbyggnad av
garage, fastigheten Skillinge 14:69 i Karlskrona kommun.
11. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-06. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om avgift för prövning av ansökan om
tillstånd till spridning av bekämpningsmedel, fastigheten Kronotorp 1 i
Karlskrona kommun.
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12. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-06. Dispens från
strandskydds-bestämmelserna samt anmälan om vattenverksamhet
avseende nybyggnation av brygga till fastigheten Tjurkö 2:146 i
Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-09. Särskild utredning inom
fastigheten Karlskrona 5:12, Bergåsa, Karlskrona kommun.
14. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-14. Skrivelse rörande Miljöoch byggnadsnämndens beslut om sophämtning på fastigheten
Berg 1 :44 i Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-05. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen, fastigheten Bråstorp 7:1, Tvings socken.
16. Tekniska nämnden 2011-12-14 § 160. Uppdragsbeskrivning för
lokalplaneringsgruppen.
17.Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-14. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen, fastigheten Äspenäs 11 :1 Kristianopels
socken.
18. Kammarrätten i Jönköping protokoll 2011-12-15. Bygglov enligt planoch bygglagen på fastigheten Riksbanken 12 i Karlskrona kommun;
fråga om prövningstillstånd.
19. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-15. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen, fastigheten Brunåkramåla 1:7, Torhamns
socken.
20. Polismyndigheten i Blekinge län . Tillståndsbevis 2011-12-16 avseende
offentligt tillstånd i samband med nyårsfyrverkeri på Stakholmen.
21. Polismyndigheten i Blekinge län. Tillståndsbevis 2011-12-16 avseende
offentlig tillställning i samband med demoskjutning av pyrotekniska
varor på Tennvägen 5.
22. Polismyndigheten i Blekinge län. Tillståndsbevis 2011-12-16 avseende
offentlig tillställning i samband med nyårsfyrverkeri på grönområde,
strax söder om Toras Väg, Verkö.
23. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-20 . Anmälan om
vattenverksamhet för anläggning av damm på fastigheten Spetsamåla
1:49, Karlskrona kommun.
24. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-20. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov och
strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Aspö S:4 i Karlskrona kommun.
25. Boverket beslut 2011-12-21. Beslut om stöd enligt förordningen
(2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft.
26. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-21. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen, fastigheten Ruan 1:20, Tvings socken.
27. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-21. Angående anmälan om
utlagd stenpir/vägbrytare på fastigheten Hasslö 8:41 i Karlskrona
kommun.
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28. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-28. Beslut med anledning
av överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens beslut om
antagande av detaljplan för Tältet 1 m fl, Bastasjö, Karlskrona
kommun .
29.Boverket 2011-12-28. Brev angående utbildningsbehov.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§15
Tyst minut.
Miljö- och byggnadsnämnden håller en tyst minut för Carl-Eric Carlsson,
Sam hällsbyggnadsförvaltningen .
Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.
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PLAN 2011.1950

§16
Detaljplan för del av Dahlberg 45 m fl, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Planarkitekt Tina Tidhammar föredrar ärendet.
Detaljplan för del av Dahlberg 45 m fl, Karlskrona, har varit föremål för
samråd. Under samrådstiden, 8 juli - 29 juli 2011 (förlängt t o m
11 augusti), har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona
kommun, stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns webbplats,
www.karlskrona.se. Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen
den 8 juli 2011 . Ärendet har drivits med enkelt planförfarande.
Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till en utbyggnad i ett plan för
exempelvis restaurang eller butik (C; centrumverksamhet) på gatuplan
mot Möllebacksgränd . Möjlighet ges till servering utomhus, på balkong
samt gata. Detaljplanen styr även ändring från lokalgata till gårdsgata en gata där de gående prioriteras. Gatan ska anpassas till framtida
förvaltning av Ronnebygatan som gårdsgata.
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossös nordvästra
kvadrant. Planområdet avgränsas i väster av Nordstjärnan 37
(Mysingen) och i norr av Möllebacksgränd, i öster av centrumbebyggelse
och söder av Ronnebygatan.
Kvartersmarken är privatägd och gatan ägs av Karlskrona kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att i enlighet med Kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga
detaljplan för del av Dahlberg 45 m fl , Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län, daterad juni 2011 och reviderad januari 2012, samt
2. att antaga ställningstagandet om att ett genomförande av
detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
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PLAN 2011 . 11

Sökanden
Kommunfullmäktige
Akten

§ 17
Ändring av detaljplan för del av Ingenjören 7, Blå Port,
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Ändring av detaljplan för del av Ingenjören 7, Blå Port, har varit
föremål för samråd . Under samrådstiden , 28 oktober 25 november 2011, har samrådshandlingar funnits tillgängliga på
Karlskrona kommun, stadsbiblioteket samt på Karlskrona
kommuns webbplats, www.karlskrona.se/detaljplaner. Samrådet
har annonserats i lokalpressen den 28 oktober 2011. Ärendet har
drivits med enkelt planförfarande.
Gällande detaljplan anger användningen industri. Syftet med
förslaget är att ge möjlighet till ett flexibelt användningssätt genom
att planbestämmelsen J, utöver industri som inte är störande för
omgivningen, tillåter användningarna handel och kontor. Sökanden
avser att uppföra en ny byggnad för kontorsändamål. Byggnaden
föreslås placeras utmed Blå Portsgatan.
Planområdet är beläget på Blå Port ca 1,5 km norr om Karlskrona
centrum. Planområdet gränsar i söder till Blå Portsgatan, i väster
till campus Blå Port och i öster till verksamheter och Österleden.
Norr om det område som ändringen avser ligger idag
postterminalen. Planområdet omfattar södra delen av fastigheten
Ingenjören 7 som ägs av KB Tunet Nr 3. Marken utgörs idag av en
asfalterad parkeringsplats, vilken kommer att ersättas med en ny
parkeringsplats norr om föreslagen byggnad.
forts.

Sign.

18

~KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum

19 januari 2012

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

PLAN 2011 .11

§ 17 (forts).
Ändring av detaljplan för del av Ingenjören 7, Blå Port,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att i enlighet med Kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta
ändring av detaljplanen för del av Ingenjören 7, Blå Port,
Karlskrona kommun, Blekinge län, upprättad i januari 2012, samt

2. att anta ställningstagandet om att ett genomförande av
detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

PLAN 2011.2179

§ 18
Detaljplan för del av Karlskrona 5: 12 m fl Bergåsa - Blå Port,
Karlskrona kommun, Blekinge län. (Bergåsa station).

Planarkitekt Tina Tidhammar föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 juni 2011 att uppdra
åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av
Karlskrona 5:12 m fl.
Syftet är att pröva möjligheten för en planskild korsning med en
vägbro för allmän vägtrafik över järnvägen i Bergåsa/Blå Port.
Planen ska även ge förutsättning för en planskild gång- och
cykeltunnel under järnvägen i höjd med befintlig korsning i
Bergåsa. Syftet är att öka trafiksäkerheten för såväl skyddade som
oskyddade trafikanter samt förbättra för kollektivtrafiken och
framtida ökade trafikflöden på väg och järnväg. Syftet är även att
ge förutsättning för ett nytt tillgänglighetsanpassat plattformsläge
samtidigt som den södra plattformen tas bort.
Planarbetet föranleds av att Blekingetrafiken räknar med att antalet
kollektivtrafikresenärer kommer att fördubblas fram till 2020 samt
att banan stängs av under mars - oktober år 2013 vid Trafikverkets
upprustning av järnvägen mellan Emmaboda - Karlskrona.
Planområdet sträcker sig från busshållplatsläget vid Blekingesjukhuset i norr till Wämöskolans fastighet i söder. Förslaget
innebär att en ny vägbro föreslås i höjd med Wämöskolan och tar
del av fastigheten i anspråk. Nya linjeföringar för kollektivtrafiken
samt nya sträckningar av gång- och cykelnätet blir följden av en ny
vägbroanslutning.
forts.

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

PLAN 2011.2179

§ 18 (forts).
Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl Bergåsa - Blå Port,
Karlskrona kommun, Blekinge län. (Bergåsa station).

Planförslaget lägger stor vikt på att tillgodose säkra angöringsplatser för skolområdet vid Ekorrvägen samt Skogsvägen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att låta förslag till detaljplan för del av fastigheten
Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa - Blå Port bli föremål för samråd,
samt
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.

Sign.

~

21

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesdatum

19 januari 2012
Sammanträdesprotokoll

PLAN 2009.3707

§ 19
Detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43, Trossö, har
varit föremål för samråd. Under samrådstiden , 17 juni - 5 augusti 2011,
har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona kommun,
stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns webbplats,
www karlskrona.se. Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen
den 17 juni 2011. Ärendet drivs med normalt planförfarande, vilket
innebär att detaljplanen ställs ut för allmän granskning innan antagande.
Detaljplanens huvudsyfte är att sanktionera tidigare givet bygglov för
tillbyggnad till fastigheten Magistraten 16. Detaljplanen upprättas
eftersom området ligger på allmän plats vilket är ett långtgående
undantag såväl från att ta i anspråk allmän platsmark som att göra
intrång i Karlskrona stads huvudaxel. Skyddsbestämmelser och
användningsbestämmelser för bebyggelse på befintlig kvartersmark
justeras.
Området är beläget på den norra sidan av Stortorget på Trossö i direkt
anslutning till Klaipedaplatsen.
November 2008 sålde Karlskrona kommun fastigheten Magistraten 16 till
en privat ägare. Fastigheten Karlskrona 4:43 ägs av Karlskrona kommun
och utgörs av allmän platsmark.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43, Trossö,
Karlskrona kommun ställs ut för allmän granskning, samt
2. att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan .

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

DIA 2011.5057

§ 20
Sanda 1 :8, Sturkö. Avstyckn ing från fastigheten.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Handlingar: Ansökan 2011-12-01, karta.
En ansökan har inkommit till Lantmäterimyndigheten om att göra en
avstyckning av ett skifte från fastigheten Sanda 1:8. Avstyckning yrkas
antingen för nuvarande markanvändning (jordbruk) eller för bebyggelse.
Lantmäteriet har konstaterat att en avstyckning för jordbruksändamål
skulle innebära en uppenbar försämring av fastighetsindelningen, då man
bildar två för detta ändamål klart olämpliga fastigheter. Varken kraven på
lämplighet eller varaktighet är uppfyllda enligt fastighetsbildningslagen
(FBL) 3 kap 1 §.
Alternativt yrkar fastighetsägaren om avstyckning för bebyggelse
(bostadsändamål). Några preciserade planer på hur bebyggelsen ska vara
utformad och placerad föreligger inte. Marken är inte detaljplanelagd och
inte heller finns något bygglov eller förhandsbesked beviljat.
Lantmäteriet har översänt ärendet till Miljö- och byggnadsnämnden för
prövning av styckningslottens lämplighet för bostadsändamål enligt
FBL 3 kap 3 §.
Enligt FBL 3 kap 3 § får fastighetsbildning inom område som inte omfattas
av detaljplan inte ske om åtgärden skulle försvåra områdets
ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller
motverka lämplig planläggning av området.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare fattat beslut i frågan. En
ansökan om planuppdrag på Sanda 1:8 m fl avslogs vid sammanträde
2010-10-14 § 363. En likvärdig ansökan hade tidigare avslagits av
nämnden vid sammanträde 2001-12-12. Några förutsättningar för att
genomföra en detaljplaneprocess bedömdes inte föreligga vid dessa
beslutstillfällen.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

DIA 2011.5057

§ 20 (forts).
Sanda 1 :8, Sturkö. Avstyckning från fastigheten.

Den nu aktuella ansökan innehåller inga nya uppgifter som ger anledning
till att göra någon annorlunda bedömning än vid de tidigare
beslutstillfällena.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avstyrka den föreslagna avstyckningen, då den inte bedöms uppfylla
kraven på lämplighet enligt FBL 3 kap 3 §.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sammanträdesprotokoll

Sökanden
Kommunledningsförvaltningen,
mark- och exploatering
Akten

PLAN 2010.4995

§ 21
Sanda 1 :8 m fl, Sturkö. Begäran om planuppdrag.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
En ansökan om att upprätta detaljplan för rubricerat område har
inkommit 2010-12-16. En ansökan med likvärdigt förslag hanterades av
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-10-14 samt 2001-12-12. Vid båda
dessa tillfällen avslogs ansökan med hänvisning till att det inte fanns
förutsättningar att genomföra detaljplaneprocess.
Sedan den senaste prövningen har förslaget ändrats så att ingen
bebyggelse föreslås på kommunens mark. Dock måste tillfartsväg dras
över densamma. Detta bedöms inte förändra grundskälen för tidigare
beslut.
Samordning har sked med Kommunledningsförvaltningen, mark- och
exploatering. Den ansökta planen bedöms medföra behov av
exploateringsavtal. Förutsättningar att teckna sådant avtal bedöms
fortfarande inte föreligga.
Förvaltningen bedömer att förutsättningarna för en planläggning inte har
blivit gynnsammare sedan nämndens tidigare beslut i ärendet.
Förvaltningen anser därför att ansökan bör avslås.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om planuppdrag för Sanda 1 :8 m fl.

Sign.
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PLAN 2011.5098

§22
Detaljplan för Verkö 3:4 m fl, Lyckeby. Begäran om planbesked.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för planläggning av Verkö 3:4 m fl kom in till
Miljö- och byggnadsnämnden den 19 december 2011. Gällande
detaljplan som vann laga kraft 1970-10-15 anger industriändamål. Syftet
med begäran är att ge möjlighet att öka den andel av tomtytan som får
bebyggas samt tillåten högsta byggnadshöjd i ny detaljplan.
Planområdet ligger på sydvästra Verkö i direkt anslutning till fastighetens
egen industrihamn med kaj. Planområdet omfattar 23 hektar kvartersmark.
Sökanden önskar öka sin produktion på Verkö. Den utökade
produktionen medför att nya byggnader behöver uppföras, bland annat
ytterligare ett kabeltorn. Den utökade verksamheten kräver tillstånd
enligt miljöbalken. Tillståndsprocessen har påbörjats genom att
sam rådsprocessen inleddes 2011-10-24. Arbetet med detaljplanen
avses att bedrivas med samordnat enkelt planförfarande. Den
miljökonsekvensbeskrivning som upprättas för tillståndsansökan utgör
även miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att inleda planläggningsarbete för Verkö 3:4 m fl. Detaljplanen
bedöms vara antagen före den 31 maj 2012,
2. att planläggningsarbetet avses bedrivas som samordnat enkelt
förfarande enligt 5 kap 7 § punkt 2 plan- och bygglagen, samt

3. att efter kungörelse hålla detaljplan för Verkö 3:4 m fl tillgänglig för
allmän granskning.

På grund av jäv deltar ej Anna Ottosson (M) och Marcus Degerskär (S) i
beredning och beslut i detta ärende.

Sign.
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PLAN

§ 23
Detaljplan för Wattrang 21, Trossö. Ändring av detaljplan.
Ärendet utgår på grund av tidsbrist.

Sign.
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BYGG 2011 .3608

§ 24
Aspö S, Drottningskär. Strandskyddsdispens avseende förlängning
av befintlig brygga på en oregistrerad samhällighet mot Madsviken.
Handlingar: Ansökan 2011-09-13, 2011-11-18, kartor.
Ärendet avser en befintlig brygga som måste förlängas för att man ska
kunna lägga till med båt eftersom vattennivån vid den befintliga bryggan
är för låg. Bryggan ligger inom område som omfattas av strandskydd
enligt 7 kap miljöbalken (MB). För den tänkta förlängningen krävs därför
strandskyddsdispens.
Platsen är belägen strax söder om färjelägret på Aspö och öster om
Madsviksvägen . Området utgörs av en outredd samhällighet med ett
flertal mindre bryggor i Madsviken.
Dispens från strandskyddet får lämnas endast om allmänhetens tillträde
till området inte påtagligt försämras och om växt- och djurl ivet inte
påverkas på ett oacceptabelt sätt. Allmänhetens tillträde till området
bedöms inte påtagligt försämras av förlängningen av den befintliga
bryggan och kommunekologen bedömer att växt- och djurlivet endast
påverkas marginellt.
Enligt kap 7 18 b § MB skall det dessutom finnas särskilt skäl.
För att kunna nyttja bryggan som angöringsplats fö r båtar måste bryggan
förlängas. Anläggningen måste för sin funktion 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.
forts.

Sign .

~
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BYGG 2011.3608

§ 24 (forts).
Aspö S, Drottningskär. Strandskyddsdispens avseende förlängning
av befintlig brygga på en oregistrerad samhällighet mot Madsviken.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna med stöd av MB 7 kap 18 b § dispens från strandskyddsbestämmelserna för förlängning av den befintliga bryggan med 10 meter,
samt
2. att bryggan ska vara allmänt tillgänglig och några privatiserande
åtgärder får inte vidtas.

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.

Sign.
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BYGG

§ 25
Aspö 5:296, Drottningskär. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus i grupp.
Ärendet utgår för ytterliggare beredning.

Sign.
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BYGG 2011 .3342

§ 26
Attanäs 5:11, Jämjö. Rivningslov för byggnad samt bygglov för
tillbyggnad av enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2011-08-18, tillstånd för avloppsanläggning
2011-11-21, kontrollansvarig 2011-12-16.
Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse. Befintlig
huvudbyggnad uppgår till 89,4 kvm samt garage 45 kvm. Ansökan avser
rivning av befintlig byggnad om 45 kvm. Tillbyggnad av enbostadshus
med 101,5 kvm.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig .
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § punkt 3 ska ansökningar
om bygglov ges för en åtgärd som uppfyller de krav som följer av 2 kap
och 8 kap 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§. Tillstånd för anordnande av
avloppsanläggning har lämnats för tio år från beslutsdatum
(2011 -11-21 ). Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml
PBL 9 kap 25 §. Något yttrande har inte inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja rivningslov för rivning av byggnad samt bygglov för tillbyggnad
av enbostadshus.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har
lämnat startbesked (enligt 10 kap 3 § PBL). Tekniskt samråd och en
kontrollplan krävs i detta ärende. 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 då beslutet
vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 § PBL).
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.3725

§ 27
Bastasjö 1 :18, Karlskrona. Strandskyddsdispens för flyttning av
befintlig sjöbod.
Handlingar: Ansökan, 2011-09-23, karta.
Ansökan avser dispens från strandskydd för flyttning av sjöbod. En
13 kvm stor sjöbod uppfördes efter given dispens vid sjön på
fastigheten.
Länsstyrelsen överprövade beslutet och upphävde dispensen.
Länsstyrelsens beslut överklagades till Miljödomstolen som fastställde
Länsstyrelsens beslut. Nu vill fastighetsägarna flytta in sjöboden på den
ianspråktagna tomten.
Som särskilt skäl anges att dispensen avser ett område som redan tagits
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften.
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar efter besök på platsen att
sjöbodens placering ligger inom tomtplats angiven i beslut om bygglov
2007-08-16. Naturen på platsen utgörs av ej skött gräsmark av litet
värde för naturvården .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja med stöd av 7 kap 18 b § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna för sjöboden.

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.

Sign.
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BYGG 2009.1012

§ 28
Bostorp 3:17, Rödeby. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2009-04-08.
I en skrivelse 2010-01-28 anmodades sökanden att inkomma mede
kompletterande handlingar senast den 1 mars 2010 för att
handläggningen av ärendet skulle kunna fortsätta. Några sådana
handlingar har inte inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen .
Sökanden har även informerats om att om handlingarna inte inkommit till
detta datum kommer ansökan att behandlas och avslås på grund av
bristfälliga handlingar. Fullavgift 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.

Sign.
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BYGG 2011.3524

Sökanden
Akten

§ 29
Dahlberg 45, Karlskrona. Bygglov för uppsättande av skylt.
Handlingar: Ansökan 2011-09-06.
Skyltar skall enligt plan- och bygglagen (PBL) 2 kap 6 §, placeras och
utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden och
kulturvärdena på platsen, ha en yttre form och färg som är estetiskt
tilltalande samt ge en god helhetsverkan.
En grundläggande princip för skyltar är att de i första hand ska upplysa
om företagets namn och verksamhet. Skyltar ska underordna sig och
anpassa sig till byggnaden och bidra till en god helhetsverkan både i
förhållande till byggnaden och till den omgivande stadsmiljön.
Den uppsatta skylten utgörs av en stor fotografisk bild i färg
föreställande en sandstrand och en palm . Den saknar helt samband
med byggnadens karaktär, och får i alla avseenden anses strida mot de
grundläggande kraven i PBL. Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning saknas det helt förutsättningar för att bevilja bygglov.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. En
skrivelse har inkommit. Skrivelsen ändrar inte förvaltn ingens bedömning.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är avslag.
Stefan Lundin (FP) yrkar bifall till sökandens ansökan. Till detta yrkar
Carl-Göran Svensson (M) bifall.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och
Stefan Lundins och Carl-Göran Svenssons yrkande och finner att
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
forts.

Sign .
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BYGG 2011.3524

§ 29 (forts).
Dahlberg 45, Karlskrona. Bygglov för uppsättande av skylt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att avslå ansökan om bygglov för skylt med hänvisn ing att åtgärden inte
uppfyller de krav som ställs i 2 och 8 kap plan- och bygglagen.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2011.4115

§ 30
Färmanstorp 1 :15, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad.

Handlingar: Ansökan 2011-10-24, ritningar och situationsplan .
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Ansökan avser
nybyggnad av en komplementbyggnad på 66 kvm. Enligt gällande
detaljplan får på varje tomtplats byggnader icke uppföras med större
sammanlagd yta än 200 kvm.
Befintlig huvudbyggnad har idag en yta av ca 172 kvm. Tillsammans
med den föreslagna komplementbyggnaden på 66 kvm blir den
sammanlagda ytan 238 kvm. Detta överskrider tillåten byggnadsyta med
38 kvm, vilket ger en överyta på 19 %.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § skall ansökningar om
bygglov ges för en åtgärd som överensstämmer med detaljplanen. Den
föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning,
att den inte kan anses vara en liten avvikelse förenlig med planens syfte.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget,
svarstiden gick ut den 28 december 2011.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är avslag.

Carl-Göran Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för hörande av
grannar. Till detta yrkar Michael Ryge (S) bifall.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Carl-Göran
Svenssons och Michael Ryges yrkande och finner att Miljö- och
byggnadsnämnden beslutar enligt Carl-Göran Svenssons förslag.

forts.

Sign.
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BYGG 2011.4115

§ 30 (forts).
Färmanstorp 1 :15, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet för hörande av grannar.
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BYGG 2011.3384

§ 31
Färmanstorp 2:5, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2011 -08-23, ritningar 2011-08-23.
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 4 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärden på platsen.
Ansökan avser en lokaliseringsprövning av ett enbostadshus i ett plan med
valmat tak och inbyggt garage.
Byggnaden placeras enligt förslaget intill befintlig bebyggelse och bidrar till
en naturlig förtätning och bedöms som en lämplig lokalisering. Infarten till
fastigheten kräver en öppning i befintlig stenmur.
Stenmuren är biotopskyddad enligt 7 kap 11 § miljöbalken. Nödvändig
dispens från biotopskydd skall föreligga före byggstart, vilket ombesörjes
av sökanden .
Förslaget bedöms uppfylla kraven i 2 kap PBL och bedöms inte strida mot
allmänna intressen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Ingen
skrivelse har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja ansökan med stöd av 9 kap 31 §plan- och bygglagen .

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

Sökanden
Berörda grannar
Trafikverket
Akten

BYGG 2011.2143

§ 32
Grönadal 1 :42, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Ansökan (2011-04-30) avser nybyggnad av enbostadshus på del av
fastigheten Grönadal 1:42 (tidigare del av Grönadal 1:33) i område där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
om rådesbestämmelser 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, 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 en 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 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.
Enligt PBL 2 kap 6 §ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Under tiden som
ärendet har handlagts har det skett en avstyckning från fastigheten
Grönadal 1 :33. Det område som förhandsbeskedet avser tillhör numera
fastigheten Grönadal 1:42.
forts.
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BYGG 2011.2143

§ 32 (forts).
Grönadal 1:42, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Platsen utgörs av en sluttning med ung, tät lövskog i anslutning till ett
större öppet jordbrukslandskap. Cirka 200 meter söder om den aktuella
platsen finns en ridskola. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen.
Platsen omfattas inte av något riksintresse.
Fastigheten ingår i området Agdatorp-Buatorp-Skillinge som är klassat som
kulturmiljöområde av särskilt värde. Området utgörs av ett odlingslandskap
med lång hävd med några av länets mest komplexa bronsåldersmiljöer.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Inga yttranden har
inkommit.
Trafikverket har hörts angående utfart mot väg 678. Trafikverket har yttrat
sig och framför att då anslutningen sker till en mindre enskild väg har
Trafikverket inget att erinra i ärendet.
En byggnation av ett enbostadshus på platsen bedöms inte ha en negativ
inverkan på kulturmiljöområdet. Avståndet till ridskolan bedöms vara
tillräckligt för att tillåta en byggnation av ett enbostadshus på platsen.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. En byggnation av ett enbostadshus på platsen
bedöms vara en lämplig komplettering. Byggnadens utformning, storlek
och placering på tomten måste till viss del anpassas till de befintliga
terrängförhållandena, vilket görs i bygglovsskedet. Den föreslagna
åtgärden uppfyller kraven enligt PBL 2 kap 4-5 §§(markens lämplighet)
och PBL 8 kap 9 §.

forts .
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BYGG 2011.2143

§ 32 (forts).
Grönadal 1 :42, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Villkor
Förhandsbesked gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen, samt
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygg lagen.

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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BYGG 2005.2877

§33
Grönadal 14:50 m fl, Nättraby. Bygglov för uppsättande av två
tomtskyltar.

Handlingar: Ansökan 2005-07-13, situationsplan , ritning.
I en skrivelse 2010-02-25 uppmanades sökanden att höra av sig skriftligen
om ansökan fortfarande var aktuell och en blankett bifogades om möjlighet
att återkalla ärendet. Vi har ännu inte hört något från sökanden .
Sökanden har underrättats om att vid utebliven kontakt kommer ansökan
att avvisas och en avgift enligt gällande taxa att tas ut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisa ansökan med hänvisning till att något skriftligt återkallande inte
inkommit.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
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BYGG 2008.1758

§ 34
Gullbernahult 1, Karlskrona. Bygglov för ändring av entre.
Handlingar: Ansökan 2008-06-25, situationsplan, ritn ing.
I en skrivelse 2010-01-28 uppmanades sökanden att höra av sig skriftligen
om ansökan fortfarande var aktuell och en blankett bifogades om
möjlighet att återkalla ärendet. Vi har ännu inte hört någon från sökanden.
Sökanden har underrättats om att vid utebliven kontakt kommer ansökan
att avvisas och en avgift enligt gällande taxa att tas ut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisa ansökan med hänvisning till att något skriftligt återkallande inte
inkommit.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2008.3156

§ 35
Hasslö 5:168, Hasslö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
garage.
Handlingar: Ansökan 2008-10-31 och skrivelse från sökanden 2008-12-03.
I skrivelse 2009-06-02 anmodades sökanden att inkomma med
kompletterande handlingar för att handläggningen av ärendet skulle kunna
fortsätta. Några sådana handlingar har inte inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. I skrivelse från sökanden 2008-12-03 ber
sökanden att få återkomma med kompletteringar beträffande garaget,
några sådana handlingar har ej inkommit.
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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BYGG 2010.4941

§ 36
Holmsjö 1:133, Holmsjö. Tidsbegränsat lov i fem år för uppställning
av husvagnar.

Handlingar: Ansökan 2010-12-14.
I en skrivelse 2010-12-16 anmodas sökanden att inkomma med
kompletterande handlingar för att handläggning av ärendet skulle kunna
fortsätta. Några sådana handlingar har inte inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen .
I en skrivelse 2011-09-20 uppmanades sökanden återigen att lämna i de
begärda handlingar till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast
2011-11-25. 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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Sökanden
Berörda grannar
Försvarsmakten
Akten

BYGG 2011.3094

§ 37
Hästholmen 1 :89, Torhamn. Bygglov för nybyggnad av fritidshus
samt rivningslov för befintlig byggnad.

Handlingar: Ansökan 2011-07-19, ritningar, anmälan kontrollansvarig
2011-10-05, reviderade ritningar 2012-01-02.
Ansökan avser rivning av befintligt fritidshus på grund av fuktskada samt
bygglov för uppförande av nytt fritidshus på samma plats. Befintlig
byggnad har en byggnadsyta på 37 kvm och total nockhöjd på 3,4 meter.
Utöver detta finns en träbelagd uteplats på ca 18 kvm. Totalt upptas idag
en yta på marken på 55 kvm. Den nya byggnaden har en föreslagen
byggnadsyta på 56 kvm och total nockhöjd på 5,6 meter. Detta ger en
bostadsarea (BOA) på 60 kvm. Förberedelse för anslutning till kommunalt
vatten och avlopp ska ske.
Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller områdesbestämmelse.
Fastigheten ligger inom riksintresse för kultur, friluftsliv, naturvård samt
totalförsvarets hav. Fastigheten omfattas även av strandskydd och
landskapsbildsskydd. Dispens från strand skydd och landskapsbildsskydd
finns i beslut av Länsstyrelsen.
Förutsättningar att bevilja bygglov framgår av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen (PBL). Prövning skall göras mot 2 kap PBL vilket innebär att
markens lämplighet för ändamålet skall bedömas utifrån ett
samhällsperspektiv, allmänna och enskilda intressen ska bedömas.
Platsen är redan idag ianspråktagen för bostadsändamål och några
allmänna intressen bedöms inte påverkas negativt och kraven i 2 kap PBL
bedöms vara uppfyllda.
Den högre byggnadshöjden som föreslås, gör att byggnaden ändrar
karaktär, men bedömningen är att området klarar denna ökade
byggnadshöjd. Fastigheten är mycket lägre belägen än intilliggande
fastigheter och därför bedöms den föreslagna höjden inte påverka
omgivande byggnader. Övrig bebyggelse i området är 1 % - 2-planshus.
forts.
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BYGG 2011.3094

§ 37 (forts).
Hästholmen 1 :89, Torhamn. Bygglov för nybyggnad av fritidshus
samt rivningslov för befintlig byggnad.

Byggnaden bedöms uppfylla gestaltningskraven i 8 kap PBL samt krav på
tomtplatsens anordnande.
Någon risk för skada på riksintressen bedöms inte föreligga då marken
redan är ianspråktagen . Dispens finns från strandskydd och
landskapsbildsskydd . Försvarsmakten har hörts i ärendet och har inget att
erinra så länge bostadsytan (BOA) totalt understiger 60 kvm.
Berörda sakägare har haft möjlighet att yttra sig i ärendet. Svarstiden gick
ut 2011-10-28, inga synpunkter har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt rivningslov enligt ansökan med stöd av 9 kap
31 § PBL.

Upplysningar
Anmälan ska inlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden då arbetet
påbörjas och då det avslutas. Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte
påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från dagen fö r beslutet om
lov. Tekniskt samråd och upprättande av kontrollplan samt rivningsplan
krävs i detta ärende. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha
meddelats enligt 10 kap 4 § PBL. Anslutning ska ske till kommunalt vattenoch avlopp.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2011.1816

§38
Karlskrona 6:50, Karlskrona. Bygglov för uppsättande av skylt.

Handlingar: Ansökan 2011-04-14, ritning.
Ansökan gäller uppsättande av en skylt intill trafikplats vid Österleden Lyckebyvägen. Syftet är att marknadsföra och lyfta fram Lyckeby som
plats (tidigare stad) och föreslås att uppnås genom att uppföra fyra skyltar
vid olika infartsvägar till Lyckeby.
Skylten består av Lyckebys vapen med tillhörande text och föreslås sättas
upp två meter från mark i en storlek av 1,45 x 1,45 meter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att reklamskyltar och andra
anordningar ska placeras och utformas på ett från säkerhetssynpunkt
acceptabelt sätt samt att antalet reklamskyltar längs allmän väg ska
minimeras. Förvaltningen gör bedömningen att vägmärken, som finns
angivna i vägmärkesförordningen och som är till för att informera
trafikanterna under färd, så långt som möjligt inte bör utsättas för
konkurrens av reklamskyltar och andra anordningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör utifrån ovan nämnda skäl
bedömningen att det inte anses vara lämpligt att placera denna skylt i
anslutning till föreslagen trafikplats och allmän väg. Det är även vår
uppfattning att om man avser att markera en kulturhistorisk intressant
plats bör denna inte utformas och placeras som ett vägmärke utan istället
placeras direkt på platsen. Förslagsvis någonstans i Lyckeby centrum eller
i det område som pekas ut som Lyckå medeltida stadsområde.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. En
skrivelse har inkommit. Synpunkterna påverkar inte förvaltningens
bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till att det inte anses vara lämpligt att
placera denna skylt i anslutning till föreslagen trafikplats och allmän väg.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2011 .1817

§ 39
Karlskrona 6:53, Karlskrona. Bygglov för uppsättande av skylt.
Handlingar: Ansökan 2011-04-14, ritning.
Ansökan gäller uppsättande av en skylt intill trafikplats vid Österleden Lyckebyvägen. Syftet är att marknadsföra och lyfta fram Lyckeby som
plats (tidigare stad) och föreslås att uppnås genom att uppföra fyra skyltar
vid olika infartsvägar till Lyckeby.
Skylten består av Lyckebys vapen med tillhörande text och föreslås sättas
upp två meter från mark i en storlek av 1,45 x 1,45 meter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att reklamskyltar och andra
anordningar ska placeras och utformas på ett från säkerhetssynpunkt
acceptabelt sätt samt att antalet reklamskyltar längs allmän väg ska
minimeras. Förvaltningen gör bedömningen att vägmärken , som finns
angivna i vägmärkesförordningen och som är till för att informera
trafikanter under färd, så långt som möjligt inte bör utsättas för konkurrens
av reklamskyltar och andra anordningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör utifrån ovan nämnda skäl
bedömningen att det inte anses vara lämpligt att placera denna skylt i
anslutning till föreslagen trafikplats och allmän väg. Det är även vår
uppfattning att om man avser att markera en kulturhistoriskt intressant
plats bör denna inte utformas och placeras som ett vägmärke utan istället
placeras direkt på platsen. Förslagsvis någonstans i Lyckeby centrum eller
i det område som pekas ut som Lyckå medeltida stadsområde.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. En
skrivelse har inkommit. Synpunkterna påverkar inte förvaltningens
bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till att det inte anses vara lämpligt att
placera denna skylt i anslutning till föreslagen trafikplats och allmän väg.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2011.2120

Sökanden
Akten

§ 40
Klakebäck 1:35, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för
ombyggnad av komplementbyggnad.
Handlingar: Ansökan 2011-04-29.
I skrivelse 2011-07-06 anmodas sökanden att inkomma med
kompletterande handlingar för att handläggningen av ärendet skulle kunna
fortsätta. Några sådana handlingar har inte inkommit till Samhällsbyggnad sförvaltningen.
I en skrivelse 2011-10-10 uppmanades sökanden återigen att lämna in de
begärda handlingar till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast
2011-11-15. 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 .

Sign.

ifi
KARLSKRONA
~KOMMUN
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesdatum

19 januari 2012
Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011 .2679

§ 41
Källan 6, Lyckeby. Förlängning av bevilja lov för nybyggnad av
komplementbyggnad.

Handlingar: Skrivelse om förlängning av bygglov, 2011-05-30.
I en skrivelse 2011-10-05 informerades sökanden om att bygglov utgått
2008-05-16. Sökanden uppmanades att inkomma med en ny ansökan
tillsammans med ritningar, kontrollansvarig och kontrollplan. Någon ny
ansökan, ritningar, kontrollansvarig eller kontrollplan har inte inkommit till
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sökanden har underrättats om att vid utebliven komplettering kommer
ansökan att avvisas och att en avgift enligt gällande taxa kommer att
tas ut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisa ansökan med hänvisning till ofullständiga handlingar.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011 .3779

Sökanden
Akten

§42
Körveln 4, Hässlegården. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Handlingar: Ansökan 2011-09-30, ritningar och situationsplan .
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Ansökan avser en
tillbyggnad av befintligt bostadshus med 29 kvm .
Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad icke upptaga större
byggnadsarea än 140 kvm . Befintlig byggnad har en area på 130 kvm .
Tillsammans med den föreslagna tillbyggnaden på 29 kvm blir den
sammanlagda byggnadsarean 159 kvm . Detta överskrider tillåten
byggnadsarea med 19 kvm , vilket ger en överyta på 13,5 %.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § skall ansökningar om bygglov
ges för en åtgärd som överensstämmer med detaljplanen. Den föreslagna
åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att den inte
kan anses vara en lite avvikelse förenlig med planens syfte.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget, svarstiden
gick ut den 28 december 2011.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till att förslaget strider mot gällande
detaljplan .

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2009.2514

Sökanden
Akten

§43
Långö 1:1, Karlskrona. Strandskyddsdispens samt bygglov och
bygganmälan för tillbyggnad av kajakförråd.

Handlingar: Ansökan 2009-08-24, situationsplan, ritning.
I en skrivelse 2010-03-18 uppmanades sökanden att höra av sig skriftligen
om ansökan fortfarande var aktuell och en blankett bifogades om
möjlighet att återkalla ärendet. Vi har ännu inte hört något från sökanden.
Sökanden har underrättats om att vid utebliven kontakt kommer ansökan
att avvisas och en avgift enligt gällande taxa kommer att tas ut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisa ansökan med hänvisning till att något skriftligt återkallande inte
inkommit.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .

I Sig"ifl-
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Sökanden
Akten
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.1818

§44
Lösen 14:6, Lyckeby. Bygglov för uppsättande av skylt.

Handlingar: Ansökan 2011-04-14, ritning.
Ansökan gäller uppsättande av en skylt intill trafikplats vid Österleden Lyckebyvägen. Syftet är att marknadsföra och lyfta fram Lyckeby som
plats (tidigare stad) och föreslås att uppnås genom att uppföra fyra skyltar
vid olika infartsvägar till Lyckeby.
Skylten består av Lyckebys vapen med tillhörande text och föreslås sättas
upp två meter från mark i en storlek av 1,45 x 1,45 meter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att reklamskyltar och andra
anordningar ska placeras och utformas på ett från säkerhetssynpunkt
acceptabelt sätt samt att antalet reklamskyltar längs allmän väg ska
minimeras. Förvaltningen gör bedömningen att vägmärken, som finns
angivna i vägmärkesförordningen och som är till för att informera
trafikanter under färd , så långt som möjligt inte bör utsättas för konkurrens
av reklamskyltar och andra anordningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör utifrån ovan nämnda skäl
bedömningen att det inte anses vara lämpligt att placera denna skylt i
anslutning till föreslagen trafikplats och allmän väg. Det är även vår
uppfattning att om man avser att markera en kulturhistoriskt intressant
plats bör denna inte utformas och placeras som ett vägmärke utan istället
placeras direkt på platsen. Förslagsvis någonstans i Lyckeby centrum eller
i det område som pekas ut som Lyckå medeltida stadsområde.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. En
skrivelse har inkommit. Synpunkterna påverkar inte förvaltn ingens
bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till att det inte anses vara lämpligt att
placera denna skylt i anslutning till föreslagen trafikplats och allmän väg.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .

Sign .
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.4923

Sökanden
Länsstyrelsen
Akten

§45
Mjövik 3:43, Nättraby. Strandskyddsdispens för enbostadshus,
garage samt gästhus.
Handlingar: Ansökan 2011-12-05, situationsplan 2011-12-30.
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus,
garage samt gäststuga. 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 strandskyddsbestämmelserna kan beviljas om det föreligger
minst ett av sex särskilda skäl som finns uppräknade i MB 7 kap 18 §.
1. Marken är redan ianspråktagen 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 djureller växtarter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna med stöd av 7 kap 18 c § st 1 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 tre veckor vilket räknas från den dag kommunens
beslut kommit Länsstyrelsen tillhanda.

Sign.

s''"v~

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.3087

Sökanden
Berörda grannar
Akten

§ 46
Mjövik 3:43, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus,
garage samt gästhus.
Handlingar: Ansökan 2011-07-18, ritningar 2011-07-18, situationsplan
2011-12-30.
Ansökan avser nybyggnad av 1 ~-planshus med sadeltak och träfasad ,
fristående dubbelgarage samt ombyggnad av befintlig gäststuga.
Befintliga byggnader rivs.
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse och omfattas av
strandskydd. Nödvändig dispens från strandskydd skall föreligga före
byggstart, vilket ombesörjes av sökanden. Inkommen ansökan om dispens
för strandskydd handläggs separat.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och
bygglagen. En skrivelse har inkommit. Sökanden har fått ta del av
skrivelsen och har lämnat in en revidering som går sakägaren tillmötes.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja ansökan med stöd av 9 kap 31 §plan- och bygglagen.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .

Sign.

I
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Sökanden
Akten
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.1819

§47
Mölletorp 4:6, Lyckeby. Bygglov för uppsättande av skylt.
Handlingar: Ansökan 2011 -04-14, ritning.
Ansökan gäller uppsättande av en skylt intill trafikplats vid Österleden Lyckebyvägen . Syftet är att marknadsföra och lyfta fram Lyckeby som
plats (tidigare stad) och föreslås att uppnås genom att uppföra fyra skyltar
vid olika infartsvägar till Lyckeby.
Skylten består av Lyckebys vapen med tillhörande text och föreslås sättas
upp två meter från mark i en storlek av 1,45 x 1,45 meter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att reklamskyltar och andra
anordningar ska placeras och utformas på ett från säkerhetssynpunkt
acceptabelt sätt samt att antalet reklamskyltar längs allmän väg ska
minimeras. Förvaltningen gör bedömningen att vägmärken, som finns
angivna i vägmärkesförordningen och som är till för att informera
trafikanter under färd, så långt som möjligt inte bör utsättas för konkurrens
av reklamskyltar och andra anordningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör utifrån ovan nämnda skäl
bedömningen att det inte anses vara lämpligt att placera denna skylt i
anslutning till föreslagen trafikplats och allmän väg. Det är även vår
uppfattning att om man avser att markera en kulturhistoriskt intressant
plats bör denna inte utformas och placeras som ett vägmärke utan istället
placeras direkt på platsen. Förslagsvis någonstans i Lyckeby centrum eller
i det område som pekas ut som Lyckå medeltida stadsområde.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. En
skrivelse har inkommit. Synpunkterna påverkar inte förvaltningens
bedömning .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till att det inte anses vara lämpligt att
placera denna skylt i anslutning till föreslagen trafikplats och allmän väg.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.5071

Sökanden
Länsstyrelsen
Akten

§ 48
Olsäng 20:4, Fågelmara. Strandskyddsdispens för ändrad
användning av f d försvarsbyggnad.
Handlingar: Ansökan 2011-01-18, kartor, ritningar.
Ärendet har tidigare behandlats av Miljö- och byggnadsnämnden. Vid
sammanträde 2011-08-11 § 278 beslutade nämnden att återremittera
ansökan till förvaltningen. Därefter har sökanden inkommit med en
revidering samt kompletterande uppgifter.
Ansökan gäller ombyggnad och ändrad användning av ett militärt
strålkastartorn. Tornet ligger mitt ute i ett större naturområde som
karaktäriseras av öppna strandängar där allemansrätten gäller. Det är
beläget ca 20 meter från strandkanten. Strandängarna är präglade av
jordbruksdrift i form av djurhållning med betande djur, vilket är en
förutsättning för att strandängarnas öppna karaktär ska bibehållas.
Strålkastartornets funktion utgörs idag av en ramp som leder upp till en
plattform. Anordningen är idag i så dåligt skick att allmänheten av
säkerhetsskäl inte kan tillåtas att använda den. I samband med den
föreslagna ombyggnaden ska en renovering genomföras, så att
allmänhetens utnyttjande av tornet som utsiktsplats säkras.
Byggnaden ska bland annat användas till boende för korttidsuthyrning
sommartid . Lokalerna ska också vara tillgängliga för arrangemang av
föreningar och andra sammanslutningar där allmänheten har möjlighet att
delta, såsom ornitologiska intresseföreningar, hembygdsföreningar och
scoutverksam het.
Rinnande vatten och avlopp ska inte finnas. Hushållsvatten tas med i
dunk. Utedass med mulltoa placeras 30 - 40 meter från byggnaden.
forts.

Sign.
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BYGG 2011 .5071

§ 48 (forts).
Olsäng 20:4, Fågelmara. Strandskyddsdispens för ändrad
användning av f d försvarsbyggnad.
Platsen ligger inom område som är av riksintresse för naturvården, och
som är ekologiskt särskilt känsligt. Strandskyddsförordnande gäller enligt
miljöbalken (MB) 7 kap.
Den föreslagna ombyggnaden är en del i ett större projekt med en seriös
och välplanerad uppläggning, som syftar till ett intressera allmänheten för
att besöka området. I bilagorna till ansökan beskrivs närmare ett antal
åtgärder som avser att underlätta för allmänheten att ta sig till området.
Vidare avser fastighetsägaren att på olika sätt skapa förutsättningar för
allmänheten att på ett intresseväckande sätt ta del av naturvärdena i
området, även vad gäller det speciella djurliv som finns här. Även
möjligheterna till vad och allmänt friluftsliv i det intressanta
naturlandskapet underlättas.
Ny strandskyddslagstiftning trädde ikraft 2009-07-01 . 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. Enligt 7 kap 18 b § MB skall det dessutom finnas
särskilt skäl.
Sett i ett helhetssammanhang får den bedömningen göras, att
förutsättningarna för allmänhetens tillträde till och vistelse inom
strandskyddsområdet kommer att förbättras.
Som särskilt skäl får man enligt 7 kap 18 c § bland annat beakta om det
område som upphävandet eller dispenser avser:
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området.
forts .

Sign.
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BYGG 2011.5071

§ 48 (forts).
Olsäng 20:4, Fågelmara. Strandskyddsdispens för ändrad
användning av f d försvarsbyggnad.

Enligt handboken "Strandskydd - en vägledning för planering och
prövning" (Naturvårdsverket/Boverket 2009) kan sådana åtgärder komma i
fråga för detta särskilda skäl, som är betingade av frilufts-, naturvårds-,
miljöintressen eller kulturhistoriska värden inom strandskyddsområdet.
Enligt kap 10 "Begreppsförklaringar" i handboken har regeringen definierat
friluftsliv som "Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling", (SFS 2003:133).
Enligt handboken kan även naturturism inkluderas, det vill säga aktiviteter
där utövaren är turist och vistas och övernattar utanför sin vanliga
omgivning.
De föreslagna åtgärderna sedda i ett helhetsperspektiv får anses vara
betingade av ett allmänt frilufts- och naturvårdsintresse inom
strandskyddsområdet. Kraven i särskilt skäl nr 5, "område som behöver
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området", får därmed anses vara uppfyllt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna med stöd av 7 kap 18 b § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna. Endast den yta får tas i anspråk för ändamålet som
byggnaden upptar inom strandskyddsområdet.

Upplysning
Om tillfälliga stängsel sätts upp för att hålla betesdjur utanför visst
område ska stängslen vara försedda med genomgångar för allmänheten.
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 .

Sign .
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Sökanden
Berörda grannar
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BYGG 2011 .3388

§49
Senoren 2:2, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av garage.
Handlingar: Ansökan 2011-08-23, karta.
Ansökan avser nybyggnad av en ca 600 kvm stort garage/maskinhall på
del av fastigheten Senoren 2:2 i ett område på Senoren där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 10 § plan- och bygg lagen (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, 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 en 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 bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
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.
Enligt PBL 2 kap 6 §ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
forts.
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BYGG 2011 .3388

§ 49 (forts).
Senoren 2:2, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av garage.
Vid besök på platsen den 5 december 2011 kunde konstateras att platsen
idag används som uppställningsplats för maskiner och fordon som tillhör
sökandens verksamhet. Den öppna uppställningsytan omges av skog och
delvis berg i dagen. Platsen ligger direkt öster om huvudvägen Torprundan
på östra delen av Senoren och bedöms inte inrymma några särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen.
Norr om platsen finns befintlig bostadsbebyggelse i form av tre villor och
en gård . Uppställningsplatsen har redan en befintlig tillfart som avses
användas även i fortsättningen. Enligt uppgift från sökanden finns det i
dagsläget inga planer på att ansluta byggnaden till någon VA-lösning.
Fastigheten gränsar i söder till området kring Torp som är klassat som
kulturmiljö av särskilt värde. Området utgörs av väl samlad, äldre
gårdsbebyggelse i karaktäristiskt terrängläge, angränsande kulturmarker
med lång hävd och byväg med stenmurar.
Området omfattas av riksintresse för friluftslivet.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
En byggnation på platsen enligt ansökan bedöms inte påverka
landskapsbilden eller kulturmiljöområdet negativt då den aktuella platsen
omges av skog och är väl avskiljd från det öppna jordbrukslandskapet i
söder. Den relativt stora byggnadsvolymen kan inrymmas på den öppna
yta som redan idag är ianspråktagen som uppställningsplats för fordon.
Inte heller riksintresset för friluftslivet bedöms påverkas negativt av en
byggnation enligt ansökan. Området innehåller inte några särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen. Den föreslagna åtgärden
uppfyller därmed kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL (markens lämplighet) och
8 kap 9 § PBL.
forts.
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BYGG 2011.3388

§ 49 (forts).
Senoren 2:2, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av garage.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inga VA-installationer får göras i byggnaden förrän anslutning kan göras till
ett i området gemensamt avloppsnät som löser avloppsfrågan i ett större
sammanhang.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett garage till den
föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med hänvisning
till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen.

Upplysningar
Förhandsbesked 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.

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2009.1734

§ 50
Stora Vörta 1 :72, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad
av enbostadshus och förråd.

Handlingar: Ansökan 2009-06-22, situationsplan, ritningar.
I en skrivelse 2010-03-18 uppmanades sökanden att höra av sig skriftligen
om ansökan fortfarande var aktuell och en blankett bifogades om
möjlighet att återkalla ärendet. Vi har ännu inte hört något från sökanden.
Sökanden har underrättats om att vid utebliven kontakt kommer ansökan
att avvisas och en avgift enligt gällande taxa att tas ut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisa ansökan med hänvisning till att något skriftligt återkallande inte
inkommit.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2010.4122

Sökanden
Akten

§ 51
Tjurkö 1:47, Sturkö. Förhandsbesked för avstyckning av tomt.
Handlingar: Ansökan 2010-10-14, situationsplan, ritning.
I en skrivelse 2010-12-17 uppmanades sökanden att komplettera ansökan
med en fackmässigt utförd planritning samt beskrivning av verksamheten
senast 2011-03-01 . Några handlingar har inte inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sökanden har underrättats om att vid utebliven kontakt kommer ansökan
att avvisas och en avgift enligt gällande taxa att tas ut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisa ansökan med hänvisning till ofullständiga handlingar.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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Berörda grannar
Akten

Sammanträdesdatum
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BYGG 2010.3579

§ 52
Tjurkö 2:92, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Ärendet utgår för ytterligare beredning.

Sign.
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BYGG 2011 .1 336

Sökanden
Akten

§ 53
Tjurkö 7:27, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Ärendet utgår på sökandens begäran.

Sign .
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BYGG 2011 .3820

Sökanden
Akten

§ 54
Uttorp 2:36, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Handlingar: Ansökan 2011-10-14, karta.
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 2:36 (4) i
Ekenäs på sydöstra delen av Sturkö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastigheten som inte omfattas av detaljplan
eller om rådesbestämmelser 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 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 bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådan 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 landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Totalt nio servitut av
olika slag belastar fastigheten idag. Servituten gäller för väg, båtplats och
badplats.
forts.

Sign.

Sign.
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BYGG 2011 .3820

§ 54 (forts).
Uttorp 2:36, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Platsen är belägen i Ekenäs på den sydöstra delen av Sturkö. En smal
väg leder fram till platsen som utgörs av en ca 1 000 kvm stor tomt. Vid
besök på plats den 5 december 2011 kunde konstateras att tomten är
kraftigt kuperad och består till stor del av berg i dagen och klippor som
sluttar ner mot vattnet. De områden som inte utgörs av klippor och berg i
dagen utgörs av lövskogsvegetation som går ända ner till vattenlinjen. På
fastigheten finns sjöbodar och två bryggor som främst nyttjas av grannar.
Fastigheten fungerar även som passage vidare till ett badställe på
intilliggande fastighet.
Området närmast stranden är klassat som ekologiskt känsligt.
Platsen ligger inom riksintresse för friluftsliv, naturvård och totalförsvaret.
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 strandskyddsbestämmelserna får lämnas endast om
allmänhetens tillträde till området inte påtagligt försämras. Enligt 7 kap
18 § MB ska det dessutom finnas särskilda skäl för dispens.
De befintliga servituten/rättigheterna begränsar möjligheterna att använda
tomten för bostadsändamål. Dessutom innebär terrängförhållandena och
markens beskaffenhet att det krävs mycket stora ingrepp i naturen för att
göra tomten tillgänglig och byggbar. Ett fritidshus bedöms inte kunna
uppföras på platsen utan stora ingrepp i naturen och utan att grannarnas
och allmänhetens tillträde till strandområdet inskränks. Den föreslagna
åtgärden uppfyller därmed inte kraven enligt PBL 2 kap om att
markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade
samt 8 kap 9 § PBL. Med hänsyn till vad som sägs ovan bedöms den
föreslagna lokaliseringen vara olämplig.
forts.
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BYGG 2011.3820

§ 54 (forts).
Uttorp 2:36, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Inget
yttrande har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av fritidshus till den
föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med hänvisnings
till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
stöd av 9 kap 30 §plan- och bygglagen .

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2006.2811

Sökanden
Akten

§ 55
Verkö 3:40 lotten A, Lyckeby. Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus.

Handlingar: Ansökan 2006-07-05, situationsplan, ritning.
I en skrivelse 2009-11-23 uppmanades sökanden att höra av sig skriftligen
om ansökan fortfarande var aktuell och en blankett bifogades om
möjlighet att återkalla ärendet. Vi har ännu inte hört något från sökanden.
Sökanden har underrättats om att vid utebliven kontakt kommer ansökan
att avvisas och en avgift enligt gällande taxa att tas ut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisa ansökan med hänvisning till att något skriftligt återkallande inte
inkommit.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .
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§56
Övriga frågor/Information

Pub & Restaurang Harry's.
Michael Ryge (S) undrar hur ärendet om vitesföreläggandet har fortlöpt.

Förvaltningschef Hans Juhlin återkommer med svar via e-post till Miljöoch byggnadsnämndens politiker.
Kommentarer till Artiklar och ledare i lokalpressen
Ordförande Sofia Bothorp (MP) informerar bland annat om ett
överklagandeärende till Kammarrätten .

Förvaltningschef Hans Juhlin förklarar innebörden av byggnadshöjd och
nockhöjd .
Försvarsmaktens inställning om byggande på Aspö
Johan Eriksson (V) frågar om den praxis som råder angående
Försvarsmaktens inställning till byggande på Aspö .

Planchef Ola Swärdh svarar att Försvarsmaktens samrådsområden har
definierats under 2011 inom vilka områden där Miljö- och
byggnadsnämnden remitterar ärenden till Försvarsmakten.

Sign.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
9 februari 2012.

Sig n.

§ 60

Förslag till Allergikommittens verksamhet för 2012.

§ 61

Information om Fördjupad Översiktsplan för Skärgården.

§ 62

Information om VA-planering.

§ 63

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 64

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän .

§ 65

Meddelanden.

§ 66

Wattrang 21 , Trossö. Ändring av detaljplan.

§ 67

Torhamn 9:54, Torhamn. Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning.

§ 68

Aspö 5:296, Drottningskär. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus i grupp
samt ett miljö- och teknikhus.

§ 69

Grönadal 14:18, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
och garage.

§ 70

Lyckeby 3:7, Knösö. Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre stycken
enbostadshus, garage och sjöbodar.

§ 71

Lyckeby 3:7, Knösö. Strandskyddsdispens, rivningslov, VA-installation,
schaktning/fyllning samt bygglov och bygganmälan för nybyggnad av tre
stycken enbostadshus, garage och sjöbodar.

§ 72

Skavkulla 2:4, 2:5 och 2:6, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
stycken enbostadshus.

§ 73

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

§ 74

Tjurkö 2:92, Tjurkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 75

Torhamn 9:74 och 9:75, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

§ 76

Övriga frågor.
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 9 februari 2012, klockan 08.30 - 11.30

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
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), kl 08.30 - 09.40
Martin Kirchberg (SO)
Stefan Lundin (FP)

Tjänstgörande ersättare

Tony Ramberg (C)
Linda Jacobsson (M), kl 09.40 - 11.30

Övriga närvarande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S)
Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Marcus Degerskär (S)
Linda Jacobsson (M), kl 08.30 - 09.40
Eva Räder (FP)
lngmarie Söderblom (MP)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Miljöinspektör/Allergisamordnare Evy Sareklint,
kl 08.30 - 08.55
Planarkitekt Kerstin Johansson, kl 08.30 - 10.25
Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 10.10 - 10.50
Bygglovsarkitekt Malin Sjöstedt, kl 10.10 - 10.50

Sekreterare Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Sign.

Katarina Möller
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Sekreterare

Paragraf 60 - 76
Marie-Louise Bescher

Ordförande

Justerare
Katarina Möller

P. rotokol.ljusteringen .harl i slagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten
' I·

.
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··,r.
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Marie-Louise Bescher

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Allergikom mitten
Akten

DIA 2012.373

§ 60
Förslag till Allergikommittens verksamhet för 2012.

Evy Sareklint, allergisamordnare föredrar ärendet.
Förslag till Allergikommittens verksamhet under innevarande år omfattar
olika satsningar i form av föreläsningar, utställning och en prioritering av
projekt med inriktning på specialkosthantering och rök- och djurfria
bostäder.
Föreläsningar/Utställning

•
•
•

Allergiombud
Information om rökning på skolgårdar
Utställning

Projekt

•
•

Projekt "Kvalitetssäkring av specialkosthantering"
Projekt "Rök- och djurfria bostäder"

Övriga aktiviteter

•
•
•
•
•
•
•
•

Allergi i arbetslivet
Tobaksfri/rökfri kommun
Allergirond
Nickelallergi
Aktiviteter
Samarbete
Vedeldning
Bevakning
forts.

Sign.
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DIA 2012.373

§ 60 (forts).
Förslag till Allergikommittens verksamhet för 2012.
Budget
Verksamhetsplaneringen baseras på en beräknad budget uppgående till
50 000 kronor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna Allergikommittens förslag till verksamhetsplan.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 61
Information om Fördjupad Översiktsplan för Skärgården.

Planchef Ola Swärdh informerar om den Fördjupade Översiktsplanen
(FÖP) för Skärgården.
Informationen handlade om :
•
•
•
•
•
•

Uppdraget.
Tidsplanen.
Avgränsningen .
Den tematiska avgränsningen.
Målen .
Kommunikationsplanen.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.
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§ 62
Information om VA-planering.

Miljöchef Robert Johannesson informerar om VA-planeringen.
Informationen handlade om:
•
•
•
•
•

"Kasta bort, hälla ut och spola ner".
Övergödning.
Vem som är ansvarig för enskilda och gemensamma avlopp.
Kontroller.
Framtida VA-plan.

Informationen tas till dagens protokoll.
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§ 63
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.
Se förteckning över fattade beslut.

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

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 64
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§65
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-29. Strandskyddsdispens
för avloppspumpstation på fastigheten Frändatorp 26:15 i Karlskrona
kommun.
2. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-02. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för tillbyggnad av
en bostadshus, fastigheten Kristianopel 10:6 i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-03. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för fasadändring av
enbostadshus på fastigheten Ymer 7 i Karlskrona kommun.
4. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2012-01-10 till
Kommunstyrelsen. Yttrande angående tematiskt tillägg för
översiktsplanen med inriktning på vindkraft i Ronneby kommun utställning.
5. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-09. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Senoren 7:12 i
Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-09. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus på fastigheten Hasslö 7:140 i Karlskrona kommun .
7. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-09. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om nybyggnad av garage/förråd
på fastigheten Grönadal 16:27 i Karlskrona kommun.
8. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-16. Tillstånd för fångst av
fladdermöss i naturskyddade områden i Blekinge län.
9. Växjö Tingsrätt dom 2012-01-18. Överklagat beslut avseende bygglov
för garage på fastigheten Skillinge 14:69, Karlskrona kommun.

~KARLSKRONA
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PLAN 2011.2404

§ 66
Wattrang 21, Trossö. Ändring av detaljplan.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Ändring av detaljplanen för Wattrang 21 på Trossö har varit föremål för
samråd. Under samrådstiden, 18 november 2011 till den 9 december
2011, har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona kommun ,
stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns webbplats
www.karlskrona.se/detaljplaner. Samrådet har annonserats i lokalpressen
fredagen den 18 november 2011. Ärendet har bedrivits med enkelt
planförfarande.
Planområdet är beläget på centrala Trossö och gränsar i söder till
Ronnebygatan, i öster till Drottninggatan och i norr till Stenbergsgränd .
Planområdet omfattar en fastighet och innehåller bebyggelse i fyra
våningar från 1950- respektive 1980-talet. Parkeringsbehovet löses inom
kv Adlersten.
Gällande detaljplan medger användningarna handel och kontor.
Planförslaget syftar till att ge möjlighet till ett flexibelt användningssätt med
såväl bostäder och verksamheter. Ett av ledorden i strategin bakom
kommunens översiktsplan är funktionsblandning .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att upphäva ändring av del av detaljplanen för kvarteret Wattrang,
2. att anta ändring av del av detaljplanen för kvarteret Wattrang
(Wattrang 21) på Trossö, upprättad 2011-10-20 och reviderad 2012-01-20,
samt
3. att anta ställningstagandet om att ett genomförande av planändringen
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
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Sökanden
Akten

MMM 2011 .1247

§ 67
Torhamn 9:54, Torhamn. Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning.
Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Sökanden har ansökt om tillstånd enigt 13 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) för att inrätta en enskild
avloppsanläggning på fastigheten Torhamn 9:54. Den sökta anläggningen
utgörs av en trekammarbrunn (befintlig, 2 kubikmeter), en pumpbrunn och
en upphöjd och förstärkt infiltrationsbädd på 12,4 kvm. Anläggningen ska
placeras ca 30 meter från befintlig, grävd dricksvattenbrunn på fastigheten.
Den ska ta emot avloppsvatten från två personer som bebor fastigheten
permanent; huset har normala sanitära installationer som dusch WC,
tvättmaskin och diskmaskin.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har besökt fastigheten.
Ett förslag till beslut har översänts till sökanden som har inkommit med ett
yttrande. Sökanden påpekar en del sakfel i förslaget till beslut (avstånd,
grundvattennivå m m). I övrigt anser sökanden att ansökan missförståtts av
handläggaren . Ansökan avser inte nyanläggning av avloppsanläggning,
utan en förbättring av den befintliga. Den befintliga trekammarbrunnen
fungerar utmärkt och ska bibehållas. lnfiltrationsanläggningen ska kopplas
från och en ny upplyft bädd anläggas. Detta förfarande har så sent som
den 25 februari 2011 rekommenderats skriftligen i ett samrådsprotokoll
(bygglovsärende). Sökanden framför slutligen att han kan avstå från
förbättringen av infiltrationen och tillsvidare nyttja den gamla anläggningen,
men han anser att han bättre lever upp till miljöbalkens anda genom att i
avvaktan på framdragande av kommunalt avlopp förbättrar det befintliga
avloppet. Risken för förorening av den egna och grannars vattenbrunnar
minskar genom den sökta förbättringen.
Bakgrund
Fastigheten Torhamn 9:54 är belägen inom samlad bebyggelse i Gisslevik
i ett låglänt, troligen utdikat område. Norr, söder och väster om fastigheten
ligger andra bebyggda fastigheter.
forts.
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MMM 2011 .1247

§ 67 (forts).
Torhamn 9:54, Torhamn. Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning.
Avståndet från den planerade infiltrationsbädden till grannfastigheterna är
ca 40 meter. I ansökan har sökanden angett att det är mer än 300 meter till
närmaste grannes dricksvattenbrunn, men vid Samhälllsbyggnadsförvaltningens besök på platsen framkom att i alla fall de närmaste
grannarna har egna dricksvattenbrunnar på sina fastigheter. Sökanden har
senare inkommit med uppgifter om att det är ca 80 meter till närmaste
brunn som ligger på fastigheten Torhamn 9:55; denna brunn används
enligt sökanden inte för uttag av dricksvatten. Genom fastigheten rinner ett
mindre, grunt dike, ca 20 meter från den planerade infiltrationsanläggningen. Grundvattennivån i området bedöms av Samhällsbyggnadsförvaltningen vara i nivå med vattnet i diket d v svid tillfället för besöket
endast några decimeter under markytan. Sökanden har i yttrande framfört
att grundvattennivån vid Samhällsbyggnadsförvaltningens besök på
fastigheten var 1,2 meter under markytan, och i november 1, 1 meter under
markytan.
Den samlade bebyggelsen i Gisslevik utgörs av ett femtiotal fastigheter
med omväxlande permanent- och fritidsboende . I området finns inte något
gemensamt vatten- och avloppssystem, vilket innebär att det på de flesta
fastigheter finns en vattenbrunn och en enskild avloppsanläggning.
Området ligger kustnära och avrinning av yt- och grundvatten sker till
Gissleviken som är ett område som Sverige åtagit sig att skydda enligt
Ramsarkonventionen, vilket innebär att områdets ekologiska karaktär inte
får försämras. Vattenmyndigheten benämner vattenförekomsten
Torhamnsviken; den har måttlig ekologisk status på grund av övergödning
och om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan den , enligt
myndigheten, uppnå god ekologisk status först 2021 .
Vid Samhällsbyggnadsförvaltningens besök på fastigheten framkom att
den befintliga avloppsanläggningen utgörs av en trekammarbrunn och en
mindre, nedgrävd infiltrationsbädd. Anläggningen fungerar enligt sökanden,
d v s den är inte igensatt. Tillstånd från 1975 finns för avloppsanläggningen .
forts.
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MMM 2011.1247

§ 67 (forts).
Torhamn 9:54, Torhamn. Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning.
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera
vattentoaletter är anslutna till.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är i överensstämmelse med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken
(1998:808) att anlägga en enskild avloppsanläggning på fastigheten
Torhamn 9:54. Vid bedömning måste beaktas att lika fall ska behandlas
lika (Miljööverdomstolens dom M 9983, 2006-11-09), vilket innebär att
hänsyn måste tas till vad som skulle bli följden av en generell tillståndsgivning av avloppsanläggningar med markinfiltration i området. Med tanke
på att området utgörs av kustnära, samlad bebyggelse med enskilda
vattentäkter menar Samhällsbyggnadsförvaltningen att det är omöjligt att
uppnå ett acceptabelt skydd för människors hälsa och miljön genom
enskilda avloppsanläggningar på varje fastighet, oavsett hur avloppsanläggningarna utformas. Området är tätbebyggt, marken är, i alla fall i
delar av området, låglänt med ytligt grundvatten. Bebyggelsen ligger också
när ett känsligt och internationellt skyddsvärt vattenområde som är
övergött.
Karlskrona kommun har dragit fram vatten- och avloppsnät till Gisslevik
men nätet är inte utbyggt i området. Anslutningspunkten är belägen ca
300 meter söder om fastigheten Torhamn 9:54. En anslutning till det
allmänna avloppsnätet skulle innebära att avloppsvattnet från fastigheten
renas i det kommunala reningsverket i Torhamn varifrån utsläpp efter
rening sker till vattenförekomsten S v s Kalmarsunds kustvatten.
Grundvattnet i Gisslevik samt vattenförekomsten i Torhamnsviken skulle
helt avlastas från utsläpp av avloppsvatten från fastigheten .
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattar att kostnaden för att ansluta
fastigheten Torhamn 9:54 till det allmänna avloppsnätet uppgår till
200 - 250 000 kronor.
forts.
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§ 67 (forts).
Torhamn 9:54, Torhamn. Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning.

Enligt 2 kap 3 §miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet eller
vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och
vidta de skyddsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenheter
för människors hälsa eller miljö. Kraven gäller i den utsträckning det inte
kan anses orimligt att uppfylla dem (2 kap 7 §miljöbalken).
Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är fördelarna ur
miljösynpunkt med att avleda avloppsvattnet från fastigheter i området till
det kommunala avloppsnätet mycket stora. Enskilda avloppsanläggningar
på varje fastighet skulle utgöra en oacceptabel belastning på grundvattnet i
området, riskera att förorena dricksvattenbrunnar och leda till utsläpp av
näringsämnen till vattenförekomsten i Torhamnsviken som redan är hårt
belastad av övergödande utsläpp.
Den avloppsanläggning som sökanden söker tillstånd för på fastigheten
Torhamn 9:54 skulle utgöra en mycket stor risk för förorening av
dricksvattnet i vattenbrunnarna på den egna och grannars fastigheter. Den
kostnad som en anslutning till det kommunala avloppsnätet skulle innebära
kan inte anses som orimlig; Miljööverdomstolen har i en dom gjort
bedömningen att kostnader upp till 300 000 kronor för anslutning till
kommunalt avloppsnät är rimliga (M 624, 2004-08-20), om
förutsättningarna för att ordna enskild avloppsanläggning på den egna
fastigheten är dåliga . I sammanhanget har det ingen betydelse att generell
information om utformning av en eventuell ny infiltrationsanläggning getts
till fastighetsägarna vid ett byggsamråd.
Sammantaget menar Samhällsbyggnadsförvaltningen att den
avloppsanläggning som sökanden söker tillstånd för inte uppfyller kraven i
2 kap 3 §miljöbalken .
forts.
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MMM 2011.1247

§ 67 (forts).
Torhamn 9:54, Torhamn. Ansökan om tillstånd för avloppsanläggning.

En lämplig och rimlig försiktighetsåtgärd är att avleda avloppsvattnet från
fastigheten till kommunens avloppsnät. Åtgärden är också rimlig i enlighet
med 2 kap 7 § miljöbalken. Tillstånd till den sökta avloppsanläggningen
ska därför inte ges.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att avslå ansökan om tillstånd för en avloppsanläggning bestående av
slamavskiljare (befintlig) och upplyft, förstärkt infiltration på fastigheten
Torhamn 9:54, samt
2. att beslutet fattas med stöd av 2 kap 3 och 7 §§ miljöbalken samt 13 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .

Sign .
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BYGG 2011.4384

§68
Aspö 5:296, Drottningskär. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus i
grupp samt ett miljö- och teknikhus.

Handlingar: Ansökan och ritningar 2011-11-02, nybyggnadskarta
2012-01-02.
Ansökan avser en grupphusbyggnation av ett seniorboende bestående av
14 stycken enplansbostäder. Byggnaderna uppförs med en bärande
konstruktion bestående av cellplastkärna som är beklädd med
glasfiberkomposit och fermaxell fibergips på ömse sidor.
Räddningsverket har getts möjlighet att yttra sig. En skrivelse har inkommit.
Räddningsverket ställer krav på bostadssprinkler så vidare inte ett godkänt
SP-test har redovisats.
Ansökan stämmer med gällande detaljplan som vann laga kraft
2006-04-28 och bedöms uppfylla kraven i 9 kap 31 §plan- och bygglagen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för nybyggnad av seniorbostäder.

Upplysningar
För att kunna erhålla startbesked kan godkänt SP-test krävas för att
säkerställa konstruktionens bärighet i samband med brand.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2011.4462

§ 69
Grönadal 14:18, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage.

Handlingar: Ansökan 2011-11-20 och karta.
Ansökan avser avstyckning av ett ca 2200 kvm stort område för
bostadsändamål från en fastighet som idag utgörs av ängs-/åkermark i
direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse. Platsen ligger i ett område
i Grönadal utanför Nättraby där detaljplan och områdesbestämmelser
saknas. Ansökan omfattar även nybyggnation av ett enbostadshus på ca
150 kvm i en våning utan inredd vind samt ett garage på ca 90 kvm.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 §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, 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 en 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.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Platsen som ansökan avser är en del av en jordbruksfastighet i direkt
anslutning till befintlig, sammanhållen bebyggelse. Området utgörs av ett
öppen åkerlandskap avgränsat av Grönadalsvägen i väster och befintlig
villabebyggelse i söder och sydost. Omgivande bebyggelse är i huvudsak
bostadsbebyggelse av villakaraktär.
forts.
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§ 69 (forts).
Grönadal 14:18, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Det har
inkommit två yttranden som båda motsätter sig den föreslagna
byggnationen. Man framför att en byggnation enligt ansökan kommer att
skymma utsikten över den vidsträckta ängs- och åkermarken och därmed
kommer marknadsvärdet på deras fastigheter påverkas negativt.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Infart kan anordnas från Grönadalsvägen och
anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. En byggnation enligt
ansökan bedöms inte ha en negativ påverkan på landskapsbilden då det
föreslagna huset är en våning utan inredd vind i direkt anslutning till
befintlig villabebyggelse av liknande storlek. Ett enbostadshus på platsen
får anses vara en lämplig komplettering.
En utsiktspåverkan måste vara mycket väsentlig för att kunna anses utgöra
en betydande olägenhet. Påverkan på utsikten från grannarnas fastigheter
bedöms inte bli sådan att den kan anses utgöra en betydande olägenhet i
den mening som avses i 2 kap 9 § PBL.
Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Byggnadens utformning , storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.
forts.
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BYGG 2011.4462

§ 69 (forts).
Grönadal 14:18, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 §plan- och bygglagen, samt
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen.

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

Sign.
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Sökanden
Länsstyrelsen
Akten

BYGG 2011.4717

§ 70
Lyckeby 3:7, Knösö. Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre
stycken enbostadshus, garage och sjöbodar.
Handlingar: Ansökan och situationsplan 2011-11-21.
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av tre enbostadshus,
garage samt sjöbodar. 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 strandskyddsbestämmelserna kan beviljas om det föreligger
minst ett av sex särskilda skäl som finns uppräknade i MB 7 kap 18 §.
1 . Marken är redan ianspråktagen 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.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2010-09-09, §
314 (dnr BYGG 2009.1546) att lämna positivt förhandsbesked för
nybyggnad av tre enbostadshus på platsen. Ansökan stämmer med det
lämnade förhandsbeskedet.
forts.
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§ 70 (forts).
Lyckeby 3:7, Knösö. Strandskyddsdispens för nybyggnad av tre
stycken enbostadshus, garage och sjöbodar.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna med stöd av 7 kap 18 C §st 1 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 tre veckor vilket räknas från den dag kommunens
beslut kommit Länsstyrelsen tillhanda.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2011 .1810

§ 71
Lyckeby 3:7, Knösö. Strandskyddsdispens, rivningslov,
VA-installation, schaktning/fyllning samt bygglov och bygganmälan
för nybyggnad av tre enbostadshus, garage och sjöbodar.
Handlingar: Ansökan 2011-04-15, ritningar 2011-04-15, 2011-12-30,
situationskarta 2011-12-30.
Ansökan prövas mot plan- och bygglagen (1987:10) då ansökan lämnats
in före den 2 maj 2011.
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.
Fastigheten är bebyggd med ett mindre fritidshus och ett par
komplementbyggnader. Den är en naturtomt som är ganska kuperad och
blockig och till stor del bevuxen med ganska stora träd. Platsen är en del
av ett område med gles bebyggelse på tomter av samma karaktär av
orörd naturmark.
Förslaget omfattar tre enbostadshus, fristående garage samt sjöbodar.
Husens placering är anpassade till fastighetens topografi och befintlig
vegetation .
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart, vilket behandlas av
Miljö- och byggnadsnämnden i samband med bygglovsansökan .
forts.
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BYGG 2011.1810

§ 71 (forts).
Lyckeby 3:7, Knösö. Strandskyddsdispens, rivningslov,
VA-installation, schaktning/fyllning samt bygglov och bygganmälan
för nybyggnad av tre enbostadshus, garage och sjöbodar.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde 2010-09-09,
§ 314 (dnr BYGG 2009 .1546) att lämna positivt förhandsbesked för
nybyggnad av tre enbostadshus på platsen . Ansökan stämmer med et
lämnade förhandsbeskedet.
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 12 § skall ansökan om bygglov för
åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan bifallas om
åtgärden uppfyller kraven i 2 kap, 3 kap 1,2 och 10 - 18 §§ PBL. Förslaget
bedöms uppfylla kraven i plan- och bygglagen.
Berörda grannar har beretts möjlighet till yttrande. Två skrivelser har
inkommit med synpunkter. Synpunkterna påverkar inte förvaltningens
bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja ansökan för nybyggnad av tre enbostadshus med fristående
garage, samt sjöbodar.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
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BYGG 2011.2531

§ 72
Skavkulla 2:4, 2:5 och 2:6, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad
av tre stycken enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2011-05-30, karta, granneyttranden .
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus i två
våningsplan i ett område på Skavkulla utanför Nättraby där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare
lämnat ett positivt förhandsbesked för tre enbostadshus på samma plats
2009-06-15 § 187.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 §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, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushålln ing. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av en 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.
Enligt PBL 2 kap 6 §ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan .
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enl igt miljöbalken (MB) 7 kap.
forts.
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BYGG 2011.2531

§ 72 (forts).
Skavkulla 2:4, 2:5 och 2:6, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad
av tre stycken enbostadshus.
Fastigheterna ligger utanför detaljplanelagt område. Platsen utgörs av
öppen och inhägnad betesmark, som sluttar svagt från norr till söder med
nivåskillnader om ca tre meter. Markområdet ligger något lägre än den i
öster angränsande Skavkullavägen och ansluter till befintlig bebyggelse.
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret - havsområde.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Det har
inkommit två yttranden, varav ett ställer sig negativ till lokaliseringen som
sådan .
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked
för tre enbostadshus på samma plats 2009-06-15 § 187.
Förutsättningarna bedöms inte ha förändrats sen dess. Platsen bedöms
inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och infart kan anordnas
från befintlig väg. Ytterligare tre bostadsfastigheter inom området bedöms
inte innebära någon betydande belastning med avseende på trafikflöde.
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
forts.
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BYGG 2011.2531

§ 72 (forts).
Skavkulla 2:4, 2:5 och 2:6, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad
av tre stycken enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av totalt tre
enbostadshus till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen, samt
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygg lagen.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen .
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Fastigheten Skavkulla 2:6 omfattas av strandskydd varför lagakraftvunnen
strandskyddsdispens måste föreligga byggstart.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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Sökanden
Berörda grannar
Akten

BYGG 2011.2047

§ 73
Skillinge 2: 11, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för ändrad
användning och tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad samt
lokalisering av hundpensionat.
Bygglovsarkitekt Malin Sjöstedt föredrar ärendet och visar bilder från
sökanden.
Handlingar: Ansökan, situationsplan, 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 avståndet 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 och tillfarten skall ske över egen fastighet.
Ansökan inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen innan 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. 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 §§.
forts.
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BYGG 2011 .2047

§ 73 (forts).
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
byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda
användning inte innebär betydande olägenhet för omgivningen.
Av Boverkets allmänna råd 1995:5, Bättre plats för arbete, framgår bland
annat 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.
Miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut att återremittera ärendet till
förvaltn ingen för att höra ytterligare grannar samt att svara på frågan om
huruvida olägenheten avsåg trafikbuller eller buller från hundskall.
Sakägarkretsen utökades således med ett fåtal grannar i områdets utkant
och tidigare hörda grannar fick möjlighet att åter yttra sig. Ytterligare två
yttranden inkom i samband med detta.
Av yttrandena framkom att fastighetsägare till Färmanstorp 4:3 vars
bostadshus ligger ca 175 meter från verksamheten, motsätter sig att den
samfälliga väg som löper över deras fastighet används som tillfart till
rasthage och hundpensionat samt motsätter sig framtida eventuell,
utökning av eller flytt av rasthage som skulle innebära att verksamheten
kommer närmre deras fastighet. Det framgår också av detta yttrande att
man inte tror sig bli störd vid verksamhetens nu planerade läge.
Av yttrande från fastighetsägare till Grönadal 4:14 vars huvudbyggnad är
belägen ca 120 meter från den planerad verksamheten framgår att de
oroas för att den samfälligt ägda vägen kommer att nyttjas för
verksamhetens behov, i övrigt har de inget att invända mot lokaliseringen.
forts.
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BYGG 2011.2047

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

Av yttrande från fastighetsägare till Grönadal 14:6, vars bostadshus ligger
ca 35 meter från verksamheten och vars fastighet angränsar direkt till den
aktuella lokaliseringen, framgår att man helt motsätter sig att
verksamheten bedrivs på platsen med hänvisning till olägenhet i form av
buller.
Den samfälligt ägda vägen, som omtalas i två yttranden, är inte angiven
som huvudsaklig tillfart till verksamheten, vem eller vilka som har rätt att
använda den hanteras dock inte i bygglovprövningen utan regleras i
civilrättsliga avtal.
Den aktuella fastigheten ligger högt i förhållande till omgivande
bebyggelse och några bullerdämpningar i form av topografi eller
byggnader bedöms inte föreligga. Hundpensionatet 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 i form av skällande hundar föreligger och betydande olägenhet för
omgivningen uppkommer.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om bygglov för de avsedda åtgärderna med hänvisning
att den avsedda verksamheten inte uppfyller de krav som ställs i 2 kap
PBL med avseende på markens lämplighet för ändamålet. Förslaget
bedöms ge upphov till betydande olägenhet för omgivningen och strider
således mot 3 kap i plan- och bygglagen.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2010.3579

§ 74
Tjurkö 2:92, Tjurkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus .

Handlingar: Ansökan 2010-09-06, karta.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas
för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning . Detta
innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen.
Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och längs södra
fastighetsgränsen löper en mindre väg med låg standard som kan nyttjas
som tillfartsväg. Marken bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden
eller andra allmänna intressen.
Miljöavdelningens bedömning av VA-frågan
Byggnation av ett fritidshus på fastigheten uppfyller inte kravet i PBL om
att marken ska vara lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna
att ordna avlopp. Den föreslagna platsen för huset ligger i direkt anslutning
till samlad bebyggelse. I området, och på Tjurkö totalt, finns ett stort antal
bebyggda fastigheter. På ön finns inte något gemensamt avloppsnät, utan
varje fastighet måste själv lösa omhändertagande och behandling av
avloppsvatten lokalt. På större delen av ön har kommunen en skyldighet
enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster att tillgodose behovet av
avlopp genom en allmän avloppsanläggning.

forts.

Sign.

se

j't\j KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

9 feb ruari 2012

32

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2010.3579

§ 74 (forts).
Tjurkö 2:92, Tjurkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Så har ännu inte skett. De enskilda avloppen på Tjurkö utgör en stor
belastning på vattenmiljön i närområdet samt förorenar sannolikt
grundvattnet på ön, med risk för människors hälsa som följd. Avloppen
försämrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för de ytvatten
som berörs. Tjurkö lämpar sig alltså inte för byggnation av nya bostäder
på grund av avsaknaden av kommunal, allmän avloppsanläggning. Att
lösa avloppssituationen på varje enskild fastighet med enskilda
avloppsanläggningar och samtidigt upprätthålla tillräckligt skydd för
människors hälsa och miljön är omöjligt. I sammanhanget ska även
beaktas att förutsättningarna för att på Tjurkö anordna enskilda avlopp
som uppfyller miljökraven är mycket dåliga, med tanke på närheten till
havet och de ofta mycket bergiga förhållandena . Att infiltrera
avloppsvatten från ett stort antal fastigheter i de tunna moränjordar som
sparsamt förekommer på ön är inte möjligt.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. I skrivelse
från sökanden daterad 2011-12-20 görs ett förtydligande . Av detta framgår
att ansökan gäller ett enklare fritidshus där inga installationer för
indragande av vatten eller anordnande av avlopp avses bli utförda. Detta
förtydligande får ses som en revidering av ansökan.
Mot denna förutsättning har miljöavdelningen inget att invända mot
förslaget. Ifall frågan om någon form av VA-installation aktualiseras i
framtiden gäller de förutsättningar som anges i miljöavdelningens yttrande
ovan .
Ett mindre fritidshus utan VA-installationer får anses vara lämpligt på
platsen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Svarstiden
gick ut 2012-02-07.
forts.
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BYGG 2010.3579

§ 74 (forts).
Tjurkö 2:92, Tjurkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till
den föreslagna platsen med villkor,
2. att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten samt
utvändig färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
Sam hällsbyggnadsförvaltningen, samt
3. att inga VA-installationer görs i huset.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2011.4951

§ 75
Torhamn 9:74 och 9:75, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Handlingar: Ansökan 2011-12-06 och karta.
Ansökan avser nybyggnation av totalt två enbostadshus på fastigheterna
Torhamn 9:74 och 9:75 i område i Torhamn där detaljplan saknas. Miljöoch byggnadsnämnden lämnade negativt förhandsbesked i beslut
2008-03-14, § 98 som överklagades till Länsstyrelsen och vidare till
Länsrätten. Länsrätten upphävde 2008-11-11 Miljö- och
byggnadsnämndens och Länsstyrelsens beslut och visade ärendet åter till
Miljö- och byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Miljö- och
byggnadsnämnden lämnade därefter ett positivt förhandsbesked
2009-08-13, § 221 . Förhandsbesked gäller endast om bygglov för
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunn it
laga kraft. Inget bygglov har sökts och därmed har förhandsbeskedet från
2009 upphört att gälla. Sökanden har därför nu inkommit med en ny
ansökan för samma typ av nybyggnation som den ansökan det gamla
förhandsbeskedet gällde för.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 §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, 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 en 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.
forts.
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BYGG 2011.4951

§ 75 (forts).
Torhamn 9:74 och 9:75, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

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.
Enligt PBL 2 kap 6 §ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
Marken utgörs av en skogsdunge som på alla sidor omges av vägar, och
som ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Platsen ligger i korsningen
mellan Torhamnsvägen och vägen mot Gisslevik och bedöms inte
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Under handläggning av det tidigare givna förhandsbeskedet inkom
Trafikverket med ett yttrande där man motsatte sig förslaget, då de
planerade byggnaderna skulle få ett utsatt läge bland annat ur
vägbullersynpunkt intill två allmänna vägar. I sitt yttrande beskrev
Trafikverket de bulleravskärmande åtgärder som krävs, för att
rekommenderade högsta bullervärde inte ska överskridas. Sökanden fick
ta del av Trafikverkets skrivelse och inkom med ett förslag där
Trafikverkets krav på åtgärder för att begränsa vägtrafikbullret
illustrerades. De föreslagna åtgärderna innebär bland annat att ett 70
meter långt plank måste byggas mot vägarna för att uppnå nödvändig
bullerdämpning . Förutsättningarna på platsen har inte förändrats och de
föreslagna bulleråtgärderna bedöms fortfarande vara nödvändiga och är
därför fortfarande ett villkor för en byggnation enligt ansökan.
Området omfattas inte av något riksintresse.
forts.
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BYGG 2011.4951

§ 75 (forts).
Torhamn 9:74 och 9:75, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ägaren till
grannfastigheten Torhamn 9:62 framför att fastighetens enda utfartsväg,
som fungerar för större fordon nu försvinner och måste ersättas. Grannen
framför önskemål om att villkoret om utfartsvägens dimension och
anslutning till väg 748 som fanns med i tidigare givet förhandsbesked även
ska gälla framöver.
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning .
Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Utfartsvägens dimension och anslutning till väg 748 ska tillgodose
behoven för tankbil och slamsugningsbil hos Torhamn 9:62, dessutom ska
ett godkännande från Trafikverket ska föreligga före byggstart.
Bullerdämpande åtgärder ska redovisas i bygglovansökan och godkännas
av Trafikverket före byggstart.
forts.
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BYGG 2011.4951

§ 75 (forts).
Torhamn 9:74 och 9:75, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av totalt två
enbostadshus till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen, samt
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen .

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap
39 § plan- och bygglagen.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap
39 §plan- och bygglagen.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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§ 76
Övriga frågor
Playbar och Harry' s Bar
Eva Öhman (S) och Michael Ryge (S) har olika frågor om
ljudnivåmätningar med anledning av en del tidningsskriverier i
lokalpressen.

Miljöchef Robert Johannesson svarar.

Sign.

~
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Sammanträdesdatum

8 mars 2012
Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
8 mars 2012.

Sign.

§ 83

Årsredovisning exklusive bostadsanpassning för år 2011.

§ 84

Årsredovisning för bostadsanpassning för år 2011 .

§ 85

Attestlista per 2012-01-19 för Samhällsbyggnadsförvaltningen.

§ 86

Delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämnden.

§ 87

Karlskrona kommuns årliga miljöpris.

§ 88

Yttrande över förstudie Bergåsa planskildhet, Karlskrona kommun,
Blekinge län.

§ 89

Remiss av Totalförsvarets forskningsinstituts redovisning av regeringens
uppdrag om en internationell jämförelse i fråga om militär flygverksamhet och
vindkraft.

§ 90

Information om livsmedelstillsyn.

§ 91

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 92

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.

§ 93

Meddelanden.

§ 94

Lantmäteriärende. Angående upphävande av tomtindelning på fastigheterna
Trossen 1 och 4 samt fastighetsreglering berörande Trossen 1 och 4,
Styrhytten 6 och 9 samt Karlskrona 2:1.

§ 95

Detaljplan för Hasslö 1: 152, Hasslö. Återtagande av ansökan.

§ 96

Aspö S, Drottningskär. Strandskyddsdispens avseende förlängning av befintlig
brygga på en oregistrerad samfällighet mot Madsviken.

§ 97

Aspö 4:319, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 98

Aspö 5:117, Drottningskär. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad.

§ 99

Aspö 31 :1, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 100

Frimuraren 3, Karlskrona. Bygglov för nybyggnad av trädgårdspaviljong.

§ 101

Fäjö 1:75, Lyckeby. Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och
garage.

i'f8i KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN
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§ 102

8 mars 2012
Sammanträdesprotokoll

Gredeby 9:8, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Utgår.

§ 103 Grönadal 15:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
§ 104

Hasslö 1:152 , Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 105

Hasslö 4:219, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 106

Hasslö 8:146, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus.

§ 107 Jämjö-Torp 1:15, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus .
§ 108

Karlskrona 6:39, Karlskrona. Bygglov för nybyggnad av fackverkstorn för
radiolänkkommunikation samt teknikbod .

§ 109

Lutan 2 , Karlskrona. Bygglov för tillbyggnad av en bostadshus med carport.

§ 110

Senoren 3:18, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus.

§ 111

Senoren 3:18, Sturkö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus.

§ 112 Sjuhalla 1 :50, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus samt nybyggnad av garage/förråd.

§ 113 Skällenäs 28:5, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus/
fritidshus.

§ 114 Sturkö-Ryd 9:9 och 9:10, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

§ 115 Tjurkö 7:27, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus .
§ 116 Tockatorp 17:10, Sturkö. Rivningslov för befintligt garage, bygglov för om- och
tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av garage. Utgår.

§ 117 Torstäva 5:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
§ 118 Västra Nättraby 7:76, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av soprum.
§ 119 Övriga frågor.

Sign.

2
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 8 mars 2012 , klockan 08.30 - 11 .15

Beslutande

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

Sofia Bothorp (MP), kl 08.35 - 11.15
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Anna Ottosson (M)
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SO)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Susanne Johansson (S)
lngmarie Söderblom (MP), kl 08.30 - 08.55

Övriga närvarande ersättare

Per Löfvander (S)
Marcus Degerskär (S)
Linda Jacobsson (M), jäv § 109
Bengt Andersson (M)
Eva Räder (FP)
lngmarie Söderblom (MP), kl 08.55 - 11 .15

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Administrativ chef Jan Hammarfors
Miljöinspektör Stefan Turesson, kl 08.30 - 09.35
Planarkitekt Helene Persson, kl 10.00- 10.15
Controller Ann-Christin Östbergh, kl 08.30 - 09.35
Marie Pettersson, Vision, kl 08.30 - 09.35
Mats Vibke, Vision, kl 08.30 - 09.35
Claes Lindell, Lantmäteriet, kl 08.30 - 10.15

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera

Sign .

Morgan Mattsson

3
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Sekreterare

Paragraf 83 - 119
Marie-Louise Bescher

Ordförande

Justerare

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

~illli~lllfu [ ~ ~ i ~
Marie-Louise Bescher

Sign.

Sign.
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mars 2012,
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kom mu nled n ingsförvaltni ngen
Revisionen
Akten

Sammanträdesdatum

8 mars 2012

5

Sammanträdesprotokoll

DIA 2012.544

§ 83
Årsredovisning exklusive bostadsanpassning för år 2011.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Verksamheten omfattar områdena fysisk planering, bygglov/bygganmälansärenden, tillstånds-/tillsynsärenden, miljö- och
hälsoskyddsverksamhet samt tomtköadministration. Fram till halvårsskiftet
ingick även bostadsanpassningsbidrag som därefter överflyttas till
Äldreförvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämndens nettoanslag uppgick till 10,2 Mkr.
Ekonomiskt utfall per 31 december 2011 är -0,3 Mkr.
Medarbetarenkätens resultat för 2011 redovisas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att godkänna årsredovisningen för år 2011 enligt bilagda handlingar,
samt
2. att överlämna årsredovisningen till Revisionen för handläggning.

Sign.
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Sam hällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Akten

Sammanträdesdatum

8 mars 2012
Sammanträdesprotokoll

DIA 2012.545

§ 84
Årsredovisning för bostadsanpassning för år 2011.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under första halvåret 2011 haft
ansvar för bostadsanpassningsbidragen. Från och med 1 juli 2011
övergick ansvaret till Äldreförvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämndens nettoanslag uppgick till 4,8 Mkr.
Ekonomiskt utfall per den 30 juni 2011 är -0,7 Mkr.
Budgetavvikelsen härrörs till ett mycket kostnadskrävande ärende.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att godkänna årsredovisningen för år 2011 enligt bilagda handlingar,
samt
2. att överlämna årsredovisningen till Revisionen för handläggning.

Sign.

6
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DIA 2012.546

§ 85
Attestlista per 2012-01-19 för Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge förvaltningschefen delegationsrätt att besluta om Samhällsbyggnadsförvaltningens attestlista per 19 januari 2012.

Sign .
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DIA 2012.717

§ 86
Delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämnden.

Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Med anledning av förändringar i lagstiftning och ny organisation samt
titelförändringar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett förslag till ny
delegationsordning tagits fram.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta förslag till delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämnden .

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Valda i juryn
Akten

9

DIA 2012.630

§ 87
Karlskrona kommuns årliga miljöpris.

De regler för miljöpriset som gäller idag härrör från mars 2001. Reglerna
behöver uppdateras och anpassas till aktuell organisation. Gällande regler
förutsätter en organisation som inte längre är aktuell. Nedan föreslås
bland annat att beslut om priset ska fattas av en jury.
Förslag till regler för miljöpriset:
1. Miljöpriset ska uppmärksamma förtjänstfulla eller innovativa
insatser inom miljöområdet i Karlskrona kommun.
2. Pristagare kan vara såväl enskilda som grupper av personer,
organisationer och företag.
3. Priset ska bestå av 15 000 kronor, och ett diplom med en
motivering till priset.
4. Priset bör delas ut årligen vid Miljö- och byggnadsnämndens
sammanträde i juni.
5. Beslut om pristagare fattas av en jury.
6. Juryn ska bestå av tre ledamöter (ordinarie eller ersättare) från
Miljö- och byggnadsnämnden.
7. Ledamöter i juryn, varav en sammankallande, utses av Miljö- och
byggnadsnämnden för en mandatperiod i taget.
8. Juryns medlemmar har ett gemensamt ansvar för juryarbetet. I det
arbetet ingår att för aktuell pristagare ta fram en motivering till
priset. Juryn ska också ta initiativ till marknadsföring av priset samt
vid behov ta fram utvecklade kriterier för tilldelning av priset.
9. För praktisk administration som att kalla till möte, webbpublicering,
pressinformation ansvarar miljöchefen, eller den tjänsteman vilken
miljöchefen delegerar uppgiften.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt att
Arnstein Njåstad (M) blir sammankallande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att anta förslaget till regler för miljöpriset, samt
2. att Arnstein Njåstad (M) blir sammankallande.

Sign .
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Trafikverket
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Sammanträdesdatum

8 mars 2012

10

Sammanträdesprotokoll

PLAN 2011 .2179

§ 88
Yttrande över förstudie Bergåsa planskildhet, Karlskrona kommun,
Blekinge län.

I Bergåsa, ca 2 km norr om Karlskrona centrum, ligger idag Bergåsa
järnvägskorsning. Trafiken styrs av bommar över järnvägen. Under
2012-2013 planeras en upprustning av banan mellan Emmaboda och
Karlskrona som kommer att göra att tågtrafiken ökar när banan är färdig
2013. Syftet med förstudien är att utreda alternativ till befintlig
plankorsning för att skapa bättre tillgänglighet och säkerhet för väg- samt
gång- och cykeltrafik.
Trafikverket presenterar två utredningsalternativ där ett alternativ är en
planskild korsning med en cirkulationsplats i Monsunparken och det andra
alternativet är en vägbro över järnväg och Ekorrvägen i höjd med
Galgamarken/Wämöskolan .
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit ställning till att alternativet med en
vägbro över järnvägen ska prövas med en detaljplaneprocess. Detta med
anledning av att detta alternativ gör minst intrång på allmän plats samt
bäst anpassas till befintliga förutsättningar så som nivåskillnader, stadsbild
och geoteknik. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är därför att
Utredningsaltemativ 2 - planskild korsning med vägbro är det alternativ
som ska förespråkas .
I övrigt har Samhällsbyggnadsförvaltningen inget att erinra.
I beredningen av ärendet har representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avge yttrande till Trafikverket enligt vad som ovan framförts.

Sign.
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MMM 2012 .502

§ 89
Remiss av Totalförsvarets forskningsinstituts redovisning av
regeringens uppdrag om en internationell jämförelse i fråga om
militär flygverksamhet och vindkraft.
Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Näringsdepartementet ger Karlskrona kommun möjlighet att lämna
synpunkter på framtagen jämförande redovisning avseende militär
flygverksamhet och vindkraft i Sverige, Danmark, Tyskland, Finland och
Norge. Redovisningen omfattar även förslag till åtgärder för att underlätta
vindkraftutbyggnaden i Sverige samtidigt som Försvarsmakten kan
utvecklas enligt fattade riksdagsbeslut.
Internationell jämförelse
Den jämförande redovisningen konstaterar att i frågan om samråds- och
stoppområden är det den svenska Försvarsmakten som ställer de mest
långtgående geografiska kraven för att undvika ytterligare etablering av
vindkraft i närheten av militära flygplatser. Redovisningen tar upp faktorer
som motiverar vissa skillnader mellan Sverige och i första hand Danmark
och Tyskland. För att i absoluta termer kunna bedöma om skillnaderna är
motiverade konstateras i redovisningen att det behövs en djupare analys.
Nationellt åtgärdsförslag
Redovisningen sammanfattar problembilden i Sverige i fyra punkter:
•
•
•
•

Bristande kunskap och information om påverkan av vindkraft på
Försvarsmaktens verksamhet och system.
Svårigheter att tidigt identifiera lämpliga områden för utbyggnad av
vindkraft.
Brister i hantering av enstaka förfrågningar och ärenden .
Oklara förutsättningar för tekniska anpassningar för reducerad
påverkan från vindkraft.
forts.

Sign.
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MMM 2012.502

§ 89 (forts).
Remiss av Totalförsvarets forskningsinstituts redovisning av
regeringens uppdrag om en internationell jämförelse i fråga om
militär flygverksamhet och vindkraft.
Följande förslag till åtgärder redovisas:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Försvarsmakten utvecklar en handbok som förklarar påverkan av
vindkraft på Försvarsmaktens verksamhet och system.
Boverket utvecklar tydligare beskrivningar av olika riksintressen i
förhållande till vindkraft.
Tydliggöra potentiella konflikter mellan olika riksintressen.
Länsstyrelsen tar en mer aktiv roll i att förklara totalförsvarets
intressen.
Förbättra kunskapsläget om totalförsvarets riksintressen genom att
Försvarsmakten inbjuds till att medverka inom samverkansgruppen
Vinddialogen.
Breddat deltagande i nätverk och samarbetsfora av de myndigheter
som företräder riksintressen.
Förstärkt kommunal process för att identifiera lämpliga områden för
vindkraft.
Fördjupa Försvarsmaktens deltagande i samråd avseende
kommunal översiktsplanering.
Försvarsmakten bör peka ut "konfliktfria områden".
Förtäta befintliga etableringar av vindkraft.
Fortsatt tidiga bedömningar i förhållande till försvarets intressen
med tydlighet och bestämd giltighet via central kontaktpunkt.
Utförligare underlag från projektörer vid tidiga förfrågningar.
Försvarsmakten bör så långt det är möjligt ange skäl för avslag.
Försvarsmakten graderar ställningstagande där så är möjligt.
Rensning av FMV:s tillståndsdatabas från inaktuella förfrågningar.
Etablering av ett nationellt register över ansökta, tillståndsgivna och
byggda vindkraftverk under en huvudman.
Samlad hantering av civila och militära luftfartsintressen.
Livscykelperspektiv på flygplatser.
Utpekad informationsinstans för civil luftfart.
Förbättra modellerna för beräkning av vindkraftverks inverkan på
radiolänk.
forts.

Sign .
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MMM 2012.502

§ 89 (forts).
Remiss av Totalförsvarets forskningsinstituts redovisning av
regeringens uppdrag om en internationell jämförelse i fråga om
militär flygverksamhet och vindkraft.

•
•
•
•
•
•

Utreda möjligheten att nyttja flerantennteknik för att göra radiolänk
mindre känslig för påverkan från vindkraftverk.
Skapa fördjupade kunskaper om hur vindkraftparker påverkar
militära tekniska system.
Komplettera befintliga radaranläggningar genom installationer på
vindkraftverk.
Minska radarmålarean för vindkraftverk.
Undersöka förutsättningarna för radartekniska förbättringar.
Inkludera robusthet mot vindkraft i försvarets kravspecifikationer.

Den problembild som redovisas överensstämmer till stora delar med Miljöoch byggnadsnämndens erfarenheter vid vindkraftsetablering.
Nämnden ser positivt på arbetet med att skapa en tydligare och enklare
etableringsprocess. Vad gäller förslaget om att tydliggöra potentiella
konflikter mellan olika riksintressen. ser nämnden svårigheter med en
generell avstämning. Riksintresseavvägning bör även fortsatt ske inom
ramen för den prövning som görs vid fysisk planläggning, lovgivning och
beslut enligt miljöbalken .

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att inge ovanstående yttrande som sitt eget.

Sign .
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§90
Information om livsmedelstillsyn.
Miljöinspektör Stefan Turesson informerar i ärendet.
En presentation av vilken personal som arbetar inom Livsmedel och vilket
distrikt görs.
Under år 2011 behandlades cirka 440 livsmedelsobjekt.
Projekt som arbetades med under 2011:
•
•

Specialkostprojekt för skolor och förskolor.
Projekt Butiker

Planering för vilka de riktade områden är under 2012:
•
•
•
•

Kommunala och privata skolor och förskolor.
Charkett, Prokodia och Fodia.
Restauranger, riskklass 2 och 3 samt julbord .
Säsongsverksamhet, riskklass 4 och 5.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.
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§ 91
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.
Se förteckn ing över fattade beslut.

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

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.
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§ 92
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.

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

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.
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§93
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2011-12-13. Bidrag till kulturhistoriskt
motiverade kostnader vid konserveringsåtgärder på dekorationsmåleri
på fastigheten Johannesberg 1:65, Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-11. Tillstånd till nedgrävning
av häst på fastigheten Mommelycke 1:3 i Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-16. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut den 14 september 2009 angående
inomhusmiljön i Tullskolan, Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-18. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut angående marklov, fastigheterna
Fredriksdal 8:124 och 8:51 i Karlskrona kommun.
5. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-18. Tillstånd till nedgrävning
av häst på fastigheten Hasslö 10:66 i Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-12. Angående flytt av urna
inom byggnadsminne nr 14, fastigheten Skärva 1:6, Karlskrona
kommun.
7. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-23. Ändring av mittlängan
på Skärva herrgård, byggnadsminne nr 14, fastigheten Skärva 1:6,
Karlskrona kommun.
8. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-23. Tillstånd till transport av
farligt avfall och annat avfall. Transport av farl igt avfall gäller till den 23
januari 2017.
9. Kommunfullmäktige 2012-01-26 § 9. Förslag till ändring av
Förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Blekinge.
10. Kommunfullmäktige 2012-01-26 § 10. Ändring av reglemente för Miljöoch byggnadsnämnden.
11 . Kommunfullmäktige 2012-01-26 § 11. Förslag till reviderad avgiftstaxa
för kopior och avskrifter av allmänna handlingar.
12. Kommunfullmäktige 2012-01-26 § 16. Svar på medborgarförslag om att
bygga ett unikt seniorboende vid KA2:s gamla bostäder.
13. Kommunfullmäktige 2012-01-26 § 17. Svar på medborgarförslag
angående nya kommunala tomter för radhusbebyggelse.
14. Kommunstyrelsen 2011-10-04 § 222 . Yttrande angående tematiskt
tillägg för översiktsplanen med inriktning på vindkraft i Ronneby
kommun .
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15.Kommunstyrelsen 2012-01-10 § 9. Yttrande angående tematiskt tillägg
för översiktsplanen med inriktning på landsbygdsutveckling i strandnära
lägen i Ronneby kommun.
16.Kommunstyrelsen 2012-01-31 § 48. Yttrande angående tematiskt
tillägg för översiktsplanen med inriktning på vindkraft i Ronneby
kommun - utställning.
17. Länsstyrelsen Blekinge beslut 2012-01-30. Beslut om betydande
miljöpåverkan för förstudie för bro 10-510-1 över ägoväg vid Trantorp,
Karlskrona kommun .
18. Svea Hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen beslut 2012-01-31. Avser
ansökan om befrielse från sophämtning på fastigheten Stora Vörta
1:73, Karlskrona kommun; nu fråga om prövningstillstånd.
19. Länsstyrelsen Blekinge Län beslut 2012-02-06. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torhamn 5:1 i Karlskrona
kommun .
20. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-01-17 § 8. Redovisning av
enkät digital ärendehantering.
21 . Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-01-17 § 9. Budget 2013 och
plan 2014-2015.
22. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-01-25. Dispens från
biotopskyddsbestämmelser för borttagande av träd i alle och delar av
stenmurar på fastigheten Nävrasjö 1:7 Karlskrona kommun m m.
23. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-02-03. Detaljplan för del av
Dahlberg 45 m fl på Trossö i Karlskrona kommun.
24. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-02-06. Ändring av detaljplan
för del av Ingenjören 7, Blå Port i Karlskrona kommun.
25. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-02-06. Strandskyddsdispens
för förlängning av befintlig brygga på en oregistrerad samfällighet mot
Madsviken i Karlskrona kommun.
26. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-02-06. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för nybyggnad av
fritidshus på fastigheten Fäjö 1 :26 i Karlskrona kommun .
27. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-02-06. Strandskyddsdispens för
flyttning av sjöbod på fastigheten Bastasjö 1:18 i Karlskrona kommun.
28. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-02-07. Strandskyddsdispens för
uppförande av enbostadshus, garage samt gästhus på fastigheten
Mjövik 3:43 i Karlskrona kommun.
29. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-02-07. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för
nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten Aspö 4:40 och 4:41 i
Karlskrona kommun.
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30. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-02-08. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens delegationsbeslut gällande bygglov för
tillbyggnad och ändring av komplementbyggnad på fastigheten
Mjövik 3:5.
31. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-02-13. Samråd enligt 12 kap
6 §miljöbalken för plantering av julgranar och energiskog på
fastigheten Mölletorp 2:8, Karlskrona kommun.
32. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-02-16. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för tillbyggnad av
garage, fastigheten Skillinge 14:69 i Karlskrona kommun.

Sign.

Sammanträdesdatum
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Lantmäterimyndigheten
Akten

DIA 2012.318

§ 94
Lantmäteriärende. Angående upphävande av tomtindelning på
fastigheterna Trossen 1 och 4 samt fastighetsreglering berörande
Trossen 1 och 4, Styrhyttan 6 och 9 samt Karlskrona 2:1.
En ansökan har inkommit till Lantmäterimyndigheten om upphävande av
gällande tomtindelning för Trossen 1 och 4. Ansökan gäller att lägga en
smal remsa av Trossen 1, parallellt med befintlig väg till Trossen 4. Vidare
yrkas att den markremsa som idag är väg görs till servitutsväg till förmån
för Trossen 1 och 4 samt Styrhytten 6 och 9. Markremsan med
beteckningen Karlskrona 2:1 är enligt gällande detaljplan allmän plats
park, och ägs av Karlskrona kommun.
Lantmäterimyndigheten önskar få Miljö- och byggnadsnämndens yttrande
om de föreslagna åtgärderna, och vill också ha besked om huruvida Miljöoch byggnadsnämnden ger Lantmäteriet i uppdrag att i samarbete med
dem upphäva tomtindelningen .
Den markremsa som enligt gällande detaljplan är utlagd som allmän plats
park saknar sedan länge i praktiken denna funktion helt. De topografiska
förhållandena har gjort att i bygglov som beviljats för länge sedan har det
medgivits tillfartsvägar, bland annat med stödmurar, som helt spärrar av
allmänhetens möjligheter att denna väg ta sig ut i naturmarken innanför
bebyggelsen.
Detaljplanen har helt mist sin aktualitet i denna del, och de föreslagna
lantmäteriåtgärderna kommer endast att formalisera de sedan lång tid
befintliga förhållandena. Detta får anses motivera att lantmäteriåtgärderna
kan ses som sådana avvikelser från detaljplanen som kan medges.
Miljö- och byggnadsnämnden har före ikraftträdandet av nya plan- och
bygglagen fattat beslut om att tomtindelningar kan upphävas utan att göra
planändring.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att tillstyrka den föreslagna fastighetsregleringen och ger Lantmäterimyndigheten i uppdrag att i samarbete med nämnden upphäva den
gällande tomtindelningen.
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MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN

PLAN 2010.1199

Sökanden
Akten

§ 95
Detaljplan för Hasslö 1 :152, Hasslö. Återtagande av ansökan.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 september 2010 § 299
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för fastigheten Hasslö 1:152, Hasslö. Syftet var att möjliggöra
bostadsbebyggelse med omkring 15 - 20 tomter.
Sökanden har återtagit sin ansökan om planändring.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för Hasslö 1:152, Hasslö avskrivs på sökandens
begäran.

Sign.
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BYGG 2011.3608

Sökanden
Länsstyrelsen
Akten

§ 96
Aspö S, Drottningskär. Strandskyddsdispens avseende förlängning
av befintlig brygga på en oregistrerad samfällighet mot Madsviken .

Handlingar: Ansökan 2011-09-13, 2011-11-18, kartor, Länsstyrelse beslut.
Ärendet avser en befintlig brygga som måste förlängas för att man ska
kunna lägga till med båt eftersom vattennivån vid den befintliga bryggan är
för låg. Bryggan ligger inom område som omfattas av strandskydd enligt
7 kap miljöbalken (MB). För den tänkta förlängn ingen krävs därför
strandskyddsdispens.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare beviljat strandskyddsdispens i
detta ärende 2012-01 -19 § 24. Länsstyrelsen har 2012-02-06 beslutat om
att inte pröva nämndens beslut men vill att det i beslutet ska anges att
endast det vattenområde som anläggningen upptar i vattnet får tas i
anspråk enligt MB 7 kap 18 f §. Därför måste ärendet åter tas upp i Miljöoch byggnadsnämnden för nytt beslut.
Platsen är belägen strax söder om färjelägret på Aspö och öster om
Madsviksvägen . Området utgörs av en outredd samfällighet med ett flertal
mindre bryggor i Madsviken .
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. Allmänhetens tillträde till området bedöms inte
påtagligt försämras av förlängning av den befintliga bryggan och
kommunekologen bedömer att växt- och djurlivet endast påverkas
marginellt.
Enligt 7 kap 18 b § MB skall det dessutom finnas särskilt skäl.
forts.

Sign.
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BYGG 2011 .3608

§ 96 (forts).
Aspö S, Drottningskär. Strandskyddsdispens avseende förlängning
av befintlig brygga på en oregistrerad samfällighet mot Madsviken.
För att kunna nyttja bryggan som angöringsplats för båtar måste bryggan
förlängas. Anläggningen måste för sin funktion 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
1. att lämna stöd av MB 7 kap 18 b §dispens från strandskyddsbestämmelserna för förlängning av den befintliga bryggan med 10 meter,
samt
2. att bryggan ska vara allmänt tillgänglig och några privatiserande
åtgärder får inte vidtas.

Upplysningar
Endast det vattenområde som anläggningen upptar i vattnet få r tas i
anspråk enligt MB 7 kap 18 f §. 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.

Sign.
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BYGG 2011.4477

§97
Aspö 4:319, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Handlingar: Ansökan 2011-11-11 och kartor.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av två fritidshus i en våning
utan inredd vind i ett område på Aspö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat
positivt förhandsbesked för två fritidshus på samma plats 2007-09-13,
§ 303 samt 2009-10-08, § 262 .
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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, 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 en 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.
Platsen ligger inom område som är av riksintresse för kustzonen enligt
miljöbalken (MB) 4 kap 1 §. Enligt MB 4 kap 4 §ligger platsen inom det
kust- och skärgårdsområde där fritidshus endast får tillkomma som
kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen.
forts.
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BYGG 2011.4477

§ 97 (forts).
Aspö 4:319, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus .

Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Platsen utgörs av ett
mindre skogsparti i anslutning till befintlig bebyggelse.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten har
yttrat sig över ansökan och har inget att erinra.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande
har inkommit som motsätter sig byggnation enligt ansökan. Man framför att
ett av de tänkta fritidshusen kan man gå med på med det andra skulle
skymma deras kvällssol. Man framför även synpunkter på
bebyggelseutvecklingen på Aspö som innebär att skärgårdsön bebyggs
lika tätt som ett villaområde i en tätort.
Skäl till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat ett positivt förhandsbesked för två fritidshus på samma plats 2007-09-13, § 303 samt
2009-10-08, § 262. Förutsättningarna bedöms inte ha förändrats sen dess.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen . Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg. Två fritidshus på platsen får anses
vara en lämplig komplettering. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven
enligt 2 kap 4 - 5 §§ PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
forts.
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§ 97 (forts).
Aspö 4:319, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två fritidshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen, samt
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar 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 § .
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2011.1879

§98
Aspö 5:117, Drottningskär. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad.

Handlingar: Ansökan 2011-04-16, situationsplan, ritningar.
Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av en ny byggnad.
Byggnaden om 15 kvm har en rektangulär planform, flackt sadeltak och
byggnadshöjden uppgår till 3,2 meter.
Platsen omfattas av strandskydd men är ianspråktagen för bostadsändamål och är inte allemansrättsligt tillgänglig. För befintliga byggnader
finns inte någon strandskyddsdispens beviljad sedan tidigare men
huvudbyggnaden, har använts som sommarbostad sedan 1930-talet enligt
uppgift från sökanden.
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.
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.
Den mark som den befintliga byggnaden upptar på marken är idag
ianspråktagen på ett sätt som gör att den saknar betydelse för
strandskyddets syfte.
Mot bakgrund av det ovan sagda är förvaltningens bedömning att det
föreligger ett särskilt skäl att bevilja dispens för uppförande av en ny
komplementbyggnad enligt ritning .
forts.
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~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

8 mars 2012
Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011 .1879

§ 98 (forts).
Aspö 5:117, Drottningskär. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja dispens med hänvisning till bedömningen ovan , samt
2. att det föreligger ett särskilt skäl enligt 7 kap 18 § MB .

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 in till Länsstyrelsen .
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .
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Sökanden
Försvarsmakten
Berörda grannar
Akten

BYGG 2011 .2228

§ 99
Aspö 31 :1, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Handlingar: Ansökan 2011-05-02, kartor och ritningar.
Ansökan avser nybyggnad av ett mindre fritidshus i område där detaljplan
saknas.
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 och behov. Företräde ska ges sådan användning
som från allmän synpunkt medför en 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 2 kap 6 §ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärden
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Förutsättningar
Platsen är belägen på Hornudden på Aspö. Den ingår i ett skogsområde
och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Servitut finns för biltillfart från Havsbadsvägen och anslutning kan göras till
det kommunala VA-nätet.
Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
skrivelser har inkommit.
forts .
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§ 99 (forts).
Aspö 31 :1, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Försvarsmakten har getts möjlighet att yttra sig över ansökan och har i
skrivelse 2012-02-08 meddelat att man inte har något att erinra mot
ansökan .
Skäl till beslut
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4 - 5 §§ PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen
för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna platsen med de villkor
som anges, samt
2. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 448 kronor ( i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige).

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit
laga kraft enligt 9 kap 39 § plan- och bygglagen.

Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

i'fti KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Berörda grannar
Akten

Sammanträdesdatum
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§ 100
Frimuraren 3, Karlskrona. Bygglov för nybyggnad av trädgårdspaviljong.

Handlingar: Ansökan 2011-08-31, ritningar 2011-08-31 samt 2011-11-30.
Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område. Ansökan avser
nybyggnad av trädgårdspaviljong 10,1 kvm . Paviljongen placeras på vad
som i detaljplanen är markerat som prickmark, vilket innebär att
placeringen är planstridig.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § skall ansökningar om bygglov
ges för en åtgärd som överensstämmer med detaljplanen. Den föreslagna
åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning , att den inte
kan anses som liten avvikelse förenlig med planens syfte.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Bostadsrättsföreningen (Brf)
har inkommit med synpunkter 2011-12-09. Innergården ska renoveras för
att få en trivsam utemiljö. En trädgårdspaviljong med tak skyddar såväl mot
sol som mot regn . Brf framför att det kan vara skönt att få känna sig lite
privat mitt i staden. Det saknas på allt för många bostadsgårdar.
Trädgårdspaviljongen är tänkt som en samlingspunkt för boende i
föreningen .
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade 2012-01-12 , § 2 ärendet till
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att höra grannar.
Berörd sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och bygglagen
9 kap 25 § med svar senast 2012-02-23.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är avslag.

Carl-Göran Svensson (M) yrkar på att bevilja bygglov med motivering "En
mindre byggnad som bidrar till fastighetens allmänna trivsel utan negativ
omgivningspåverkan och som bedöms vara en liten avvikelse förenlig med
planens syfte".
forts .

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

8 mars 2012
Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.3476

§ 100 (forts).
Frimuraren 3, Karlskrona. Bygglov för nybyggnad av trädgårdspaviljong.
Till detta yrkar Eva Öhman (S), Stefan Lundin (FP) och Martin Kirchberg
(SD) bifall.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och
Carl-Göran Svenssons yrkande och finner att Miljö- och
byggnadsnämnden beslutar enligt Carl-Göran Svenssons förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att bevilja bygglov med motivering "En mindre byggnad som bidrar till
fastighetens allmänna trivsel utan negativ omgivningspåverkan och som
bedöms vara en liten avvikelse förenlig med planens syfte.

Upplysningar
Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 §
plan- och bygglagen (PBL). Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs
inte i detta ärende.
Med detta startbesked bestämmer Miljö- och byggnadsnämnden att
1. Kontrollplanen fastställs .
2. Åtgärden får påbörjas när beslutet vunnit laga kraft.
3. Följande handlingar ska inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen
som underlag för slutbesked:
Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
Avgiften för bygglovet är 6 336 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
forts .

Sign .
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§ 100 (forts).
Frimuraren 3, Karlskrona. Bygglov för nybyggnad av trädgårdspaviljong.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den
dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.
Byggnadsverket får inte tas i bruk som omfattas av startbeskedet förrän
Miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked 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).

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Länsstyrelsen
Berörda grannar
Akten

Sammanträdesdatum

8 mars 2012
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§ 101
Fäjö 1:75, Lyckeby. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus och garage.
Handlingar: Ansökan med översiktskarta, situationsplan och satellitbilder
2012-01-25.
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av ett bostadshus
enligt tidigare givet förhandsbesked, 2009-11-12 § 302, där lokaliseringen
bedömdes lämplig . Bygglovansökan inkom 2011-10-31 och ansökan om
strandskyddsdispens har kompletterats. Efter beslut om förhandsbesked
har ändringar i strandskyddslagen tillkommit där minst ett av sex särskilda
skäl ska anges.
Tomten är belägen på en udde inom ett område med utökat strandskydd.
Byggnaden som föreslås är belägen 140 respektive 180 meter från
strandlinjer. Tomten avgränsas i väster av en väg och i öster av ett
naturområde. Tomten utgör en naturlig lucktomt med grönsläpp såväl norr
som söder om tomten. I söder finns ett befintligt bebyggelseområde som
är planlagt. I bygglovansökan har tomtplatsen minskats i storlek vilket
ytterligare tillgodoser allmänhetens tillgänglighet i området.
Enligt miljöbalkens 7 kap 15 §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 växter och djur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer, kopplat till tidigare beviljat
förhandsbesked, att det är en lämplig lokalisering och att byggnaden inte
negativt påverkar växt- eller djurliv eller allmänhetens tillträde till
strandområden.
Som särskilt skäl åberopar sökanden punkt två av de särskilda skälen,
forts .

Sign.

~KARLSKRONA
~ KOMMUN
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BYGG 2012.417

§ 101 (forts).
Fäjö 1:75, Lyckeby. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus och garage.

att området genom väg är väl avskiljt från område närmast strandlinjen.
Det uppges också i ansökan att det är en lucktomt och att naturområdet i
öster är tillgängligt genom väg. Efter givit förhandsbesked har sökande
gjort infrastrukturinvesteringar för VA, el och tele, varför även särskilt skäl
enligt punkten ett bör kunna tillämpas, d v s att området tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften .

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna med stöd av 7 kap 18 § b dispens från strandskyddsbestämmelserna, samt

2. att endast den yta som begränsats med röd heldragen linje på bifogad
karta får tas i anspråk för ändamålet.

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 Länsstyrelsen tillhanda.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

i'faj KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Akten

Sammanträdesdatum

8 mars 2012
Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.2915

§ 102
Gredeby 9:8, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ärendet tas ut från listan då ärendet beslutas på delegation .

Sign.
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~KARLSKRONA
~KOMMUN
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Sökanden
Försvarsmakten
Berörda grannar
Akten

§ 103
Grönadal 15:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av ett
en bostadshus.

Handlingar: Ansökan 2011-09-12, karta och yttrande från sökanden.
Ansökan avser delning av en befintlig tomt samt nybyggnad av ett
enbostadshus i område på Skillingenäs utanför Nättraby där detaljplan och
områdesbestäm melser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 §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, 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 en 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 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.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
forts.

Sign.

Sign.

Jf/1~

Sammanträdesdatum

8 mars 2012
Sammanträdesprotokoll

BYGG 201 1 .3588

§ 103 (forts).
Grönadal 15:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus.

Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
Platsens förutsättningar
Platsen är belägen på Skillingenäs utanför Nättraby. Vid besök på platsen
den 6 oktober 2011 och den 6 december 2011 kunde konstateras att stora
delar av tomten är starkt kuperade med berghällar som sluttar ner mot
vattnet. Tamten är ca 5 000 kvm stor och är idag bebyggd med ett litet
fritidshus samt flera små komplementbyggnader. Platsen omges av
bebyggda tomter som sträcker sig från Kopparrännevägen och ända ner
till strandkanten .
Riksintressen
Fastigheten omfattas av riksintresse för totalförsvaret - havsområde.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande
har inkommit som inte har några invändningar mot att tomten bebyggs
men däremot ifrågasätter den föreslagna uppdelningen av tomten. Man
framför att det inte finns några problem med att bygga ett hus enligt
föreslaget på den mindre tomten, men den resterande tomten blir däremot
svår att bebygga och riskerar att bli en ödetomt.
Skäl till beslut
När man delar en fastighet till två ska de båda nya fastigheterna uppfylla
kraven enligt plan- och bygglagen (PBL). Båda fastigheterna som skapas
ska vara byggbara och lämpliga för bostadsändamål och uppfylla kraven i
2 kap PBL. Utgångspunkten i bedömningen är att den mar som avses bli
använd för bebyggelse ska ha naturliga förutsättn ingar för att kraven enligt
2 kap 4 - 5 §§ PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL ska kunna
uppfyllas. Extraordinära åtgärder ska inte behöva vidtas.
Trots att tomten idag är relativt stor på ca 5 000 kvm så är den yta som
går att använda för byggnation mycket liten. Stora delar av den mycket
kuperade tomten utgörs av berg i dagen och klipphällar som sluttar ner
mot strandkanten.
forts .
Sign.

i'f-i KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
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§ 103 (forts).
Grönadal 15:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus.

Den avstyckning som ansökan avser innebär att en fjärdedel av tomten
styckas av. Denna fjärdedel är den mest byggbara delen av tomten och de
tre fjärdedelar som blir kvar är mycket svåra att nyttja för byggnation av
bostadshus. Bedömningen är att det skulle krävas stora ingrepp i naturen
för att göra denna del av fastigheten byggbar. Den föreslagna åtgärden
uppfyller därmed inte kraven enligt 2 kap 4 - 5 §§ PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har
inkommit med ett yttrande. Synpunkterna i yttrandet påverkar inte
förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
stöd av 9 kap 30 §plan- och bygglagen .

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .

Sign.

i'f'iKARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Försvarsmakten
Berörda grannar
Akten
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§ 104
Hasslö 1 :152, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Handlingar: Ansökan 2011-06-21, karta, yttrande från sökanden.
Ansökan avser nybyggnad av tre enbostadshus i område på Hasslö där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas. 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 PBL gäller. I PBL
2 kap sägs bland annat 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 bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen . Enligt MB 3 kap 9 §ska mark- och vattenområden
som har betydelse för totalförsvaret så långt som 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.
forts.

Sign.

Sammanträdesdatum

8 mars 2012
Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.2805

§ 104 (forts).
Hasslö 1:152, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av ett ungefär 6 200 kvm stort skogsparti på den östra
delen av Hasslö, strax norr om Garpahamnen. Området ligger inom
sammanhållen bebyggelse och utgörs av orörd naturmark med inslag av
både barr- och lövträd. Området bedöms inte inrymma några särskilda
naturvärden . I den östra delen av fastigheten, strax intill gränsen mot
Hasslö 1 :132, finns en allmänt tillgänglig promenadstig. Infart kan ordnas
från befintlig väg och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Riksintressen
Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Bollö
skjutfält/övningsområde ligger strax öster om platsen. Försvarsmakten har
yttrat sig och framför att man motsätter sig bygglov för Hasslö 1:152 med
hänvisning till att nyetablering av permanentboende såväl som
fritidsboende i området riskerar att allvarligt skada riksintresset för
totalförsvarets militära del.
Strandskydd
Området som ansökan avser ligger delvis inom strandskydd .
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Två
yttranden har inkommit där det ena informerar om ett dike som används
för avledning av dagvatten. I det andra yttrandet ställer man sig negativ till
byggnation enligt ansökan då byggnationen skulle komma oacceptabelt
nära deras tomtgräns och bostadshus. Man är även orolig för att deras
tillfartsväg inte säkerställs i förhandsbeskedet samt att allmänhetens
tillträde till området omöjliggörs genom byggnationen.

forts.

Sign.

Sign .
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BYGG 2011.2805

§ 104 (forts).
Hasslö 1: 152, Hasslö. Förh andsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Skäl till beslut
Platsen har betydelse för riksintresset för totalförsvaret och lokaliseringen
strider därmed mot MB 3 kap 9 §.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har
inkommit med ett yttrande. Synpunkterna i yttrandet påverkar inte
förvaltningens bedömning .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och byggnadslagen med
hänvisning till

2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas
hänvisning till att det strider mot MB 3 kap 9 § .

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.

Bilaga : Hur man överklagar till Länsstyrelsen .

Sign.

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum
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Sökanden
Försvarsmakten
Berörda grannar
Akten

BYGG 2011 .3528

§ 105
Hasslö 4:219, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Handlingar: Ansökan 2011-09-06, 2011-11-30, kartor.
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus i område där detaljplan eller
områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 §plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
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 i PBL gäller. I PBL 2 kap
sägs bland annat 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 en 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.
Enligt PBL 2 kap 6 §ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan .
Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare den 12 mars 2009, § 72 lämnat ett positivt
förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på samma plats.
forts.

Sign.

I
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§ 105 (forts).
Hasslö 4:219, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 6 oktober 2011 konstaterades att fastigheten
utgörs av ängsliknande mark och omges av befintlig bebyggelse. Platsen
ligger inom sammanhållen bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Riksintressen
Fastigheten omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten har
yttrat sig över ansökan och har inget att erinra.
Strandskydd
Den västra delen av fastigheten omfattas av strandskydd enligt
miljöbalken (MB) 7 kap. Ny strandskyddslagstiftning trädde i kraft
2009-07-07. Ett av huvudsyftena med den nya strandskyddslagstiftningen
är att göra det svårare att få dispens i de exploaterade delarna längs
havskusten och i skärgårdsområdena. Dispens från strandskyddsbestämmelserna får lämnas endast om allmänhetens tillträde till området
inte påtagligt försämras. Enligt 7 kap 18 § MB ska det dessutom finnas
särskilda skäl för dispens.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4 - 5 §§ PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL. Platsen bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen . Infart kan ske
från Larssons väg, via fastigheten Hasslö 4:220 som ägs av sökanden,
och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. Ett fritidshus på
platsen får därmed anses vara en lämplig komplettering.

Den föreslagna placeringen av huvudbyggnaden och den redovisade
tomtavgränsningen är utanför strandskyddat område. Inga privatiserande
åtgärder får vidtas inom det område som omfattas av strandskydd.
forts.

Sign .
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BYGG 2011 .3528

§ 105 (forts).
Hasslö 4:219, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Byggnadens utformning, storlek och utvändigt färg- och materialval ska
bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Huvudbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
Inga privatiserande åtgärder får vidtas inom område som omfattas av
strandskydd.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg, Larssons
väg ska föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
Tillfart ska säkras genom servitut eller fastighetsreglering .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan och bygglagen med
hänvisning till
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar 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 §. Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN
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Sökanden
Försvarsmakten
Berörda grannar
Akten
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011 .3159

§ 106
Hasslö 8:146, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra
en bostadshus.

Handlingar: Ansökan 2011-08-02, 2011-10-17 och kartor.
Ansökan avser nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten
Hasslö 8: 146 i ett område på den västra delen av Hasslö där detaljplan
och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 §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, 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 2 kap
6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen . Enligt MB 3 kap 6 § 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 natureller kulturmiljön. Vidare sägs att områden som är av riksintresse för
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot sådana
åtgärder.
forts.

Sign.

Sign.
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BYGG 2011.3159

§ 106 (forts).
Hasslö 8:146, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra
en bostadshus.

Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av ett ungefär 8 700 kvm stort skogsparti som i norr
gränsar till sammanhållen bebyggelse. Vid besök på platsen den
6 oktober 2011 kunde konstateras att området utgörs av orörd naturmark
med inslag av både barr- och lövträd såsom tall, björk och ek.
Riksintressen
Fastigheten ingår i området Listerby skärgård - Södra Hasslö som är
klassat som riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 kap 6 §.
Platsen omfattas även av riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten
har yttrat sig över ansökan och har inget att erinra.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande
har inkommit där man framför att man planerar nyttja intilliggande
fastigheter för djurhållning i närtid. För övrigt har man inget att invända.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Riksintresset för friluftslivet bedöms inte påverkas
negativt av en byggnation enligt ansökan. En eventuell framtida
djurhållning på intilliggande fastighet bedöms inte påverka möjligheten att
använda Hasslö 8:146 för bostadsändamål.
Infart kan anordnas från Tångenvägen och anslutning kan göras till det
kommunala VA-nätet. Byggnation av totalt fyra enbostadshus på platsen
får anses vara en lämplig komplettering. Den föreslagna åtgärden
uppfyller därmed kravet enligt 2 kap 4 - 5 §§ PBL (markens lämplighet)
och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
forts.

Sign.
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BYGG 2011.3159

§ 106 (forts).
Hasslö 8:146, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra
enbostadshus.

Byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen .
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av totalt fyra
enbostadshus till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen med hänvisning till
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen .

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit
laga kraft enligt 9 kap 39 § plan- och bygglagen.

Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

Sign.
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BYGG 2011.3717

§ 107
Jämjö-Torp 1 :15, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Planarkitekt Helene Persson informerar i ärendet.
Handlingar: Ansökan 2011-09-23 och 2012-01-17, kartor och yttrande.
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus på ca 65 kvm på fastigheten
Jämjö-Torp 1: 15 ii anslutning till Hallarumsberget söder om Jämjö på
vägen ut mot Torhamn . Området saknar detaljplan och områdesbestämmelser.
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, 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 bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
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.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärden
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
forts.

Sign.
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BYGG 2011.3717

§ 107 (forts).
Jämjö-Torp 1 :15, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i MB kap 3 om skydd av
riksintressen .
Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt området.
Platsens förutsättningar
Platsen som ansökan omfattar utgörs av ett ungefär 400 kvm stort
markområde i Torp vid Hallarumsberget, strax söder om Jämjö på vägen
ut mot Torhamn. Vid besök på platsen den 11 november 2011 kunde
konstateras att området utgörs av en del av en skogsbacke som nyligen
röjts och träd har avverkats. Platsen sluttar något åt väster ner mot
Hallarumsviken . Området har naturliga avgränsningar i form av en brant
bergsknalle i norr och en grusad väg i söder. Den grusade vägen används
som tillfartsväg av de övriga fastigheterna i området. Övrig bebyggelse i
området utgörs av ett fåtal, i huvudsak småskaliga fritidshus.

Platsen ligger inom område som är klassat som ekologiskt känsligt.
Riksintressen
Platsen ligger inom område av riksintresse för kulturvård, naturvård och
friluftsliv.
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 strandskyddsbestämmelserna får lämnas endast om
allmänhetens tillträde till området inte påtagligt försämras.

forts.

Sign.
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BYGG 2011 .3717

§ 107 (forts).
Jämjö-Torp 1:15, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Enligt 7 kap 18 § MB ska det dessutom finnas särskilda skäl för dispens.
Det föreligger inget särskilt skäl för att kunna bevilja en strandskyddsdispens på platsen men beslutet fattas inte här utan i en separat prövning.
Någon ansökan om strandskyddsdispens har inte inkommit.
Skäl till beslut
Tomten på cirka 400 kvm bedöms vara för liten för att tillåta en byggnation
enligt ansökan. Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed inte kraven
enligt PBL 2 kap om att markområden ska användas för de ändamål för
vilka de är mest lämpade samt 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 och har
inkommit med ett yttrande. Synpunkterna i yttrandet påverkar inte
förvaltningens bedömning.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på att Miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott gör ett platsbesök.

Eva Öhman (S) bifaller yrkandet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott gör ett platsbesök den
5 april 2012.

Sign .
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Berörda grannar
Akten
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BYGG 2011.4362

§ 108
Karlskrona 6:39, Karlskrona. Bygglov för nybyggnad av
fackverkstorn för radiolänkkommunikation, samt teknikbod.

Handlingar: Ansökan 2011-11-01, situationsplan och ritningar.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område, detaljplanen för kv
Vapensmeden som vann laga kraft 1966-06-09.
Fackverkstornet och teknikboden blir belägen på mark som i detaljplanen
har beteckningen "allmän plats: park".
Ansökan avser ett 18 meter högt fackverkstorn för radiolänkkommunikation. Tornet kommer användas för riktad utsändning med låg
effekt med hjälp av mindre paraboler. Både tornet och teknikboden
kommer att hägnas in av stängsel med en höjd på cirka 2,5 meter. Tornet
samt teknikboden blir belägen längs med lntagsvägen, Backabo. Då
förslaget gäller ett allmännyttigt ändamål får det anses vara en mindre
avvikelse som är förenlig med planens syfte.
Masten bedöms inte medföra någon olämplig inverkan på landskapsbilden
eller i övrigt någon betydande olägenhet för omgivningen.
En kungörelse om ansökan har varit införd i lokalpressen 2012-01 -27,
samt har från samma datum varit anslagen på kommunens anslagstavla.
Ingen skrivelse har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medge mindre avvikelse från gällande detaljplan .

Upplysningar
Anmälan ska inlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden då arbetet
påbörjas, och då det avslutas.
forts.

Sign.
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BYGG 2011.4362

§ 108 (forts).
Karlskrona 6:39, Karlskrona. Bygglov för nybyggnad av
fackverkstorn för radiolänkkommunikation, samt teknikbod.

Innan arbetena påbörjas skall eventuellt tillstånd från Länsstyrelsen,
Försvarsmakten och Luftfartsverket föreligga .
Mätningar ska kontinuerligt utföras för att klargöra (även när fler antenner
kommer brukas) att EU:s rekommenderade gränsvärden alternativt de av
SSI fastställda värden för icke-joniserande strålning, ej överskrides.
Bygganmälan ska kompletteras med en teknisk beskrivning avseende
antennernas uteffekt, riktning och strålningsberäkningar.
I samband med att den skriftliga anmälan inlämnas om att arbetena
slutförts (och att antennerna är i drift), ska mätresultat bifogas som styrker
att de rekommenderade, alternativt fastställda värdena för ickejoniserande strålning ej har överskridits.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2011.5102

Sökanden
Akten

§ 109
Lutan 2, Karlskrona. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
med carport.

Handlingar: Ansökan 2011-12-19, ritningar och situationsplan.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Ansökan avser en
tillbyggnad av enbostadshuset med en carport på 44 kvm.
Enligt gällande detaljplan får högst en fjärdedel av tomtens yta bebyggas.
Tomten har en yta på 798 kvm vilket innebär att 199 kvm får bebyggas.
Befintlig byggnad har en area på 199 kvm. Tillsammans med den
föreslagna tillbyggnaden av carport på 44 kvm blir den sammanlagda
byggnadsarean 243 kvm. Detta överskrider tillåten byggnadsarea med
44 kvm , vilket ger en överyta på 22 %.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 §skall ansökningar om bygglov
ges för en åtgärd som överensstämmer med detaljplanen . Den föreslagna
åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning att den inte
kan anses vara en lite avvikelse förenlig med planens syfte.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget, svarstiden
går ut den 27 februari 2012. Yttrande inkom 2012-02-27.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är avslag.

Carl-Göran Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras för en
diskussion med sökanden.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och
Carl-Göran Svenssons yrkande och finner att Miljö- och
byggnadsnämnden beslutar enligt Carl-Göran Svenssons (M) förslag .

forts.

Sign.
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BYGG 2011 .5102

§ 109 (forts).
Lutan 2, Karlskrona. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
med carport.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet för en diskussion med sökanden.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
På grund av jäv deltar ej Linda Jacobsson (M) i beredning och beslut i
detta ärende.

Sign.
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Sökanden
Länsstyrelsen
Berörda grannar
Akten
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BYGG 2012.430

§ 110
Senoren 3:18, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus.

Handlingar: Ansökan 2012-01-27 samt karta.
Ansökan gäller en fastighet som idag är bebyggd med ett fritidshus.
Förslaget gäller att riva den befintliga byggnaden och uppföra två nya
fritidshus på fastigheten, varav ett parhus.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap
13, 14 och 15 §§.
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. Enligt 7 kap 18 b § MB skall det dessutom finnas
särskilda skäl.
Allmänhetens tillträde till området och växt- och djurlivet bedöms inte bli
påverkat av förslaget.
Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § beakta bland annat om det
område som upphävandet eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknas betydelse
för strandskyddets syften.
Marken är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål.
Detta är enligt 7 kap 18 c § MB särskilt skäl för att lämna dispens från
strandskyddet.
forts.

Sign.
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BYGG 2012.430

§ 110 (forts).
Senoren 3:18, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för
nybyggnad av fritidshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna med stöd av 7 kap 18 b § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna. 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.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .

Sign.
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§ 111
Senoren 3:18, Sturkö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
fritidshus.

Handlingar: Ansökan 2011-01-17, situationsplan och ritningar.
Ansökan gäller bygglov på en tomt utanför detaljplanelagt område, som
idag är bebyggd med ett fritidshus. Förslaget gäller att riva den befintliga
byggnaden och uppföra två nya fritidshus på fastigheten, varav ett parhus.
Handläggningen omfattar därför även lokaliseringsprövning för ny
huvudbyggnad.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap
13, 14 och 15 §§. Frågan om strandskyddsdispens behandlas i ett särskilt
ärende.
Fastigheten har en yta på ca 5 000 kvm och i övrigt sådana mått att en
ändamålsenlig styckning i två självständiga fastigheter är möjlig. Marken
är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål, och inrymmer
inga allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg, och
miljöavdelningen har bedömt att enskild avloppsanläggning går att
anordna.
Ansökan bedöms uppfylla kraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen på
lämplig placering och utformning.
Ansökan bedöms uppfylla kraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen på yttre
form och färg som är estetiskt tilltalande och som ger en god
helhetsverkan .
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan . Inga
skrivelser har inkommit.
forts .

Sign .
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BYGG 2011 .145

§ 111 (forts).
Senoren 3:18, Sturkö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
fritidshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus.

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 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.
Anmälan ska inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet
påbörjas och då det avslutats.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN
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Sökanden
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2010.1017

§ 112
Sjuhalla 1:50, Nättraby. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av
enbostadshus samt nybyggnad av garage/förråd.
Handlingar: Ansökan 2010-03-04.
I skrivelse 2011-12-12 anmodades sökanden att inkomma med
kompletterande handlingar senast 2012-02-15 för att handläggningen av
ärendet skulle kunna fortsätta . Några sådana handlingar har inte inkommit
till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sökanden har även informerats om att om handlingarna inte inkommit till
detta datum kommer ansökan att behandlas och avvisas 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 avvisa ansökan med hänvisning till ofullständiga handlingar.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

Sign.
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BYGG 2011 .2819

§ 113
Skällenäs 28:5, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus/fritidshus.

Handlingar: Ansökan 2011-06-22.
Ansökan avser nybyggnad i området där detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig
över förslaget men inga yttranden har inkommit.
Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Enligt kommunens
översiktsplan antagen av Kommunfullmäktige i augusti 2010 kan ny
bebyggelse på landsbygden tillkomma framförallt i anslutning till befintliga
bebyggelsegrupper så att befintlig infrastruktur och service kan nyttjas och
utvecklas.
Platsen
Den aktuella platsen utgörs idag av öppen , brukad mark och ansluter till
en befintlig väg i väster, avgränsas mot väster av en stenmur där även en
lyftledning löper längs fastighetsgränsen . Norr om platsen finns ett
enbostadshus och söder om finns en skogsdunge som utgör en naturlig
barriär mot ytterligare bostadsbebyggelse. Platsen sluttar mot söder.

Luftledningen begränsar områdets byggbarhet då det inte kan uppföras
inom en skyddszon kring denna. Området ligger i närhet till skola och
annan samhällsservice såsom kollektivtrafik och handel.
Skäl till beslut
Tomterna har en lämplig lokalisering, form och storl ek för att bostadshus
och tillhörande komplement skall kunna uppföras. Den föreslagna
åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ PBL (markens lämplighet)
och 8 kap 9 § PBL.

forts.

Sign .
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BYGG 2011 .2819

§ 113 (forts).
Skällenäs 28:5, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus/fritidshus.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller två bostadsetableringar på tomterna markerade
4 och 5 på bifogad karta.

Rekommenderade skyddsavstånd kring luftledning skall följas .
Att anslutning sker till kommunalt vatten och avlopp.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus/fritidshus,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 392 kronor i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

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

Sign.

i8!ti KARLSKRONA
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Trafikverket
E.ON Elnät
Berörda grannar
Akten
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.4341

§ 114
Sturkö-Ryd 9:9 och 9:10, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2011-10-31, 2012-01-24 och kartor.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en
våning utan inredd vind i ett område på Sturkö där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 §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, 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 en 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.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärden
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Planförutsättningar
Fastigheterna ligger utanför detaljplanelagt område. Fastigheterna berörs
både av befintliga ledningsrätter och äldre vägrätter som korsar området.
Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av cirka 6 700 kvm stort öppet område som idag används
som brukningsyta för jordbruk. Markområdet ligger i direkt anslutning till
befintlig bostadsbebyggelse och direkt öster om väg 742. Kraftledningar
korsar fastigheten i nord-sydlig riktning vilket i stor utsträckning påverkar
på vilket sätt man kan utnyttja markområdet för bostadsbebyggelse.
forts.
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BYGG 2011.4341

§ 114 (forts).
Sturkö-Ryd 9:9 och 9:10, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Det pågår planering för en privat VA-utbyggnad från Uttorp till Kvarnen på
Sturkö. Föreningen har idag cirka 200 betalande medlemmar och
tidsplanen är att omgående starta projektering av VA-nätet. Som villkor för
förhandsbesked ska därför gälla att anslutning till detta sker.
Riksintressen
Platsen omfattas inte av något riksintresse.
Inkomna yttranden
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan och två
yttranden har inkommit. Ett av yttrandena framför att den planerade
byggnaden bör placeras längre söderut för att inte störa deras utsikt. Det
framkommer även i yttrandena att det finns ett dräneringsdike som korsar
den berörda fastigheten i öst-västlig riktning . I den norra tomtgränsen finns
en samfälld väg som ansluter till Bredaviksvägen som man vill ska vara
kvar i samma läge. Den planerade utfarten föreslås flyttas till den södra
delen av fastigheten där det finns en gammal väganslutning.
Inom området har E.ON Elnät hög- och lågspänningsluftledningar samt en
lågspänningsjordkabel. E.ON har yttrat sig och framför bland annat att
enligt starkströmsföreskrifternas krav ska det vara ett minsta avstånd
mellan fasledare och närmast byggnadsdel på 5 meter. Inom området får
inte byggas anläggning eller bedrivas verksamhet som kan hindra
bibehållandet av elektriska anläggningar, ej heller finns vegetation,
flaggstänger eller dylikt som genom sin höjd kan utgöra fara för ledningen.
Fastighetsägaren får inte i ledningens närhet utan E.ONs medgivande
spränga, fälla träd, schakta eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara
för ledningarna eller medföra att ledningarna kan vålla skada på person
eller egendom. E.ON Elnät förutsätter att befintliga anläggningar kan vara
kvar i sitt nuvarande läge, att åtgärder för drift och underhåll kan utföras
vid behov samt att kostnader för eventuell skada, flyttning eller
ombyggnation av E.ON Elnäts anläggningar i samband med bygglovets
genomförande bekostas av exploatören. Under förutsättning att ovan
restriktioner och föreskrifter efterlevs så har E.ON Elnät inget att erinra
mot ansökan.
forts.

Sign.
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BYGG 2011.4341

§ 114 (forts).
Sturkö-Ryd 9 :9 och 9:10, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Trafikverket har inkommit med ett yttrande över ansökan där man framför
att fastigheten ligger utmed statlig väg 742, Kyrkvägen . Enligt Väglagen
47 §får inte, utan Länsstyrelsens tillstånd , uppföras byggnader eller andra
anordningar inom ett avstånd av 12 meter från vägområdesgräns.
Trafikverket förordar att anslutning till väg 742 sker via befintlig
fastighetsanslutning norr om fastigheten 9:10. Vid ny anslutning till väg
742 krävs enligt Väglagen§ 39 tillstånd från Väghållningsmyndigheten.
För övrigt har Trafikverket inget att erinra.
Skäl till beslut
Den exakta placeringen av enbostadshuset bestäms i bygglovet. Den
föreslagna tomten är stor och det finns möjligheter att justera det
föreslagna läget något längre söderut utan att komma inom
skyddsavståndet till kraftledningarna. Platsen bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas
från befintlig väg 742 och anslutningens läge ska följa Trafikverkets
yttrande. En förutsättning för ett positivt förhandsbesked är att anslutning
sker till ett i området gemensamt avloppsnät som löser avloppsfrågan i ett
större sammanhang. Under förutsättning att dessa villkor uppfylls får en
byggnation av ett enbostadshus på platsen anses vara en lämplig
komplettering . Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven enligt
2 kap 4 - 5 §§ PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning , placering och i huvudsak
utformning.

Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till ett i området gemensamt avloppsnät som löser
avloppsfrågan i ett större sammanhang.
Tillstånd från Väghållningsmyndigheten att anordna utfart mot väg 742 ska
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av byggherren.
forts.
Sign.
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BYGG 2011.4341

§ 114 (forts).
Sturkö-Ryd 9:9 och 9: 10, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Utfart mot väg 742 ska förläggas enligt Trafikverkets yttrande.
Skyddsavståndet mellan byggnad/byggnadsdel och el-ledn ing ska vara i
enlighet med E.ON Elnäts yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar 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 §.

Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Akten

§ 115
Tjurkö 7:27, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Handlingar: Ansökan 2011-03-11 och karta.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas
för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta
innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen.
Platsen utgörs av en lucka i en mindre bebyggelsegrupp och ligger i
anslutning till en mindre väg med låg standard. Den är snårig och
svårtillgänglig och bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen.
Miljöavdelningens bedömning av VA-frågan
Byggnation av ett fritidshus på fastigheten uppfyller inte kravet i PBL om
att marken ska vara lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna
att ordna avlopp. På Tjurkö finns ett stort antal bebyggda fastigheter. På
ön finns inte något gemensamt avloppsnät, utan varje fastighet måste
själv lösa omhändertagande och behandling av avloppsvatten lokalt. På
större delen av ön har kommunen en skyldighet enligt 6 § lagen om
allmänna vattentjänster att tillgodose behovet av avlopp genom en allmän
avloppsanläggning. Så har ännu inte skett.

forts.

Sign.

Sign.
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BYGG 2011.1336

§ 115 (forts).
Tjurkö 7:27, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

De enskilda avloppen på Tjurkö utgör en stor belastning på vattenmiljön i
närområdet samt förorenar sannolikt grundvattnet på ön, med risk för
människors hälsa som följd. Avloppen försämrar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna för de ytvatten som berörs. Tjurkö lämpar sig alltså
inte för byggnation av nya bostäder på grund av avsaknaden av
kommunal, allmän avloppsanläggning.
Att lösa avloppssituationen på varje enskild fastighet med enskilda
avloppsanläggningar och samtidigt upprätthålla tillräckligt skydd för
människors hälsa och miljön är omöjligt. I sammanhanget ska även
beaktas att förutsättningarna för att på Tjurkö anordna enskilda avlopp
som uppfyller miljökraven är mycket dåliga, med tanke på närheten till
havet och de ofta mycket bergiga förhållandena. Att infiltrera
avloppsvatten från ett stort antal fastigheter i de tunna moränjordar som
sparsamt förekommer på ön är inte möjligt.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har
inkommit med en kompletterande skrivelse. I skrivelsen föreslås att
avloppsfrågan temporärt löses med en septiktank (sluten tank) tills VAfrågan på Tjurkö har blivit utredd av kommunen.
Miljö- och byggnadsnämnden fattad 2006-12-13, § 435 beslut om
revidering av avloppspolicyn gällande sluten tank. Innebörden i policyn är
att sluten tank inte medges inom ett område där gemensamma
avloppslösningar bör komma till stånd, och inte för fritidsbebyggelse
överhuvudtaget. Förslaget strider mot båda dessa förutsättningar.
Det som framförs av sökanden i skrivelsen ändrar inte förvaltningens
bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att marken inte är
lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att anordna enskild
avloppsanläggn ing.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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§ 116
Tockatorp 17:10, Sturkö. Rivningslov för befintligt garage, bygglov
för om- och tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av garage.
Ärendet tas ut från listan då ärendet beslutas på delegation.

Sign .
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BYGG 2011.4035

§ 117
Torstäva 5:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2011-10-20.
Ansökan avser nybyggnad i område där detaljplan saknas. Ansökan avser
lokalisering av ett enbostadshus i ett plan om ca 90 kvm, utan källare och
utan inredd vind. Fastigheten har en area av ca 3 200 kvm och är idag
bebyggd med ett enbostadshus på fastighetens norra del. Avsikten är att
dela fastigheten i två tomter om ca 1 600 kvm. Anslutning kan ske till
kommunalt avlopp och tillfart ske mot befintlig väg i söder. Miljö- och
byggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked för den avsedda
lokalisering 2009-02-12 och fastigheten har sedan styckats i enlighet med
detta beslut. Bygglov har dock inte sökts för de avsedda åtgärderna och
förhandsbeskedets giltighet har löpt ut.
Denna ansökan avser att pröva åtgärderna på nytt.
Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig över förslaget men inga
yttranden har inkommit.
Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Förutsättningarna för
lokaliseringen av ett enbostadshus har inte förändrats sedan tidigare
prövning 2009.
Skäl till beslut
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4 - 5 §§ PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL. Lokaliseringen, tomtens storlek
och form bedöms ha de förutsättningar som krävs för att ett enbostadshus
skall bedömas lämpligt till platsen.
forts .
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BYGG 2011.4035

§ 117 (forts).
Torstäva 5:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning och en byggnad vars
utformning, storlek och placering på tomten sker i enlighet med de
bestämmelser som gäller, för i söder angränsande detaljplan från 1975
med ändring som vann laga kraft 2007-01-01 .

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 §plan- och
bygglagen, samt

3. att avgiften för förhandsbesked är 8 448 kronor i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygg lagen. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit
laga kraft enligt 9 kap 39 § plan- och bygglagen.

Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Berörda grannar
Akten

BYGG 2011.4992

§ 118
Västra Nättraby 7:76, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av soprum.
Handlingar: Ansökan 2011-12-08.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.
Soprummet blir placerat på mark som i gällande detaljplan är utlagt som
"prickad mark" vilket innebär mark som inte får bebyggas. Detta utgör en
avvikelse från detaljplanen. Då soprummet kommer att användas för den
allmänna nyttan får avvikelsen anses vara förenlig med planens syfte.
Berörda grannar är hörda och svarstiden går ut den 27 februari 2012.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att medge avvikelsen från gällande detaljplan, samt
2. att bevilja bygglov för nybyggnad av soprum.

Upplysningar
Avgiften för bygglovet är 5 280 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig . Byggherrens förslag
till kontrollansvarig är:
Lars Fischer, Stora Möllebacksgränd 22, Karlskrona.
Startbesked och fastställande av kontrollplanen för att påbörja åtgärden
godkänns med stöd av 10 kap 23-25 §§i plan- och bygglagen. Tekniskt
samråd krävs inte i detta ärende.
forts.
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BYGG 2011.4992

§ 118 (forts).
Västra Nättraby 7:76, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av soprum.

Innan utfärdande av slutbesked kan meddelas skall verifierad kontrollplan
inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § plan- och bygglagen (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).
Anmälan ska inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet har
påbörjats och då det avslutats.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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§ 119
Övriga frågor/Information
Temadag Senior Bokvämt
Katarina Möller (S) informerar om temadagen för seniorer, fastighetsägare, politiker och tjänstemän om det goda boendet som äger rum den
26 mars 2012 på Militärhemmet, Karlskrona.
Föreläsare är bland annat Fredrik von Platen , Karlskrona Seniorhusförening.
Sista anmälningsdag är den 20 mars 2012. Mer information finns på
Karlskrona kommuns webbplats, www.karlskrona.se.
Hur ser ditt Karlskrona ut 2030?
Sofia Bothorp (MP) informerar om det visionsarbete som pågår i
Karlskrona kommun. Dialogturnen är igång och avslutas den 15 mars i
Jändelskolan, Jämjö.
Information om de allmänna möten som äger rum finns på Karlskrona
kommuns webbplats, www.karlskrona.se.
Skylt, Jändelskolan
Michael Ryge (S) undrar när skylten på Jändelskolan kommer att flyttas.
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde
den 12april2012.

§ 128

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

§ 129

Presentation av nya medarbetare.

§ 130

Budgetuppföljningsrapport per februari 2012 samt personalnyckeltal.

§ 131

Kommunal VA-plan.

§ 132

Planlista. Prioritering av planarbete.

§ 133

Information om buller och framtidens stad.

§ 134 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 135 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.
§ 136

Meddelanden .

§ 137

Karlskrona 5:1, del av, Långö . Avskrivning av planuppdrag.

§ 138

Del av Långö 1:1 och 1:2, Hästö 2:24, Saltö 2 :1 och Karlskrona 5:1, Karlskrona .
Begäran om uppdrag för detaljplan .

§ 139

Detaljplan för Mölletorp 6:13 m fl. Begäran om planbesked .

§ 140

Verkö 3:4 m fl , Lyckeby. Antagande av detaljplan.

§ 141

Sturkö förskola . Avskrivn ing av begärd detaljplaneändring.

§ 142

Hallersboda 1:2, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av två
vindkraftverk.

§ 143 Signemåla 3:1, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av två
vindkraftverk.

§ 144 Söremåla 1:2, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av ett
vindkraftverk.

§ 145 Söremåla 3:14, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av ett
vindkraftverk.

§ 146

Sign .

Förslag till yttrande angående ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
enligt 9 kap miljöbalken, Sanego AB.
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§ 147 Aspö 4:104 och del av 4:123, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus. Utgår.

§ 148

Fäjö 1:47, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 149

Färmanstorp 1 :15, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

§ 150

Färmanstorp 2:5, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 151

Hallersboda 1 :2, Fågelmara. Bygglov för nybyggnad av två vindkraftverk.

§ 152

Signemåla 3:1, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av två
vindkraftverk.

§ 153 Söremåla 1:2, Fågelmara. Bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk.
§ 154 Söremåla 3:14, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av ett
vindkraftverk.

§ 155

Jämjö-Torp 1:15, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 156

Möcklö 8:6, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 157

Senoren 10:8, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 158

Tjurkö 4:10 (3) och 4:11 (3), Tjurkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

§ 159 Tjurkö 8:4, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
§ 160

Sign.
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Plats och tid

Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik, sal C413A
torsdagen den 12 april 2012, klockan 08.30-12.20

Beslutande

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

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Eva Öhman (S)
Morgan Mattsson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M), jäv § 140
Arnstein Njåstad (M), kl 08.30-11.45, 12.00-12.20
Martin Kirchberg (SO)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C), jäv§§ 135, 142, 143, 144, 145, 151 ,
152, 153 och 154

Tjänstgörande ersättare

Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Marcus Oegerskär (S), jäv§ 140
Linda Jacobsson (M), kl 11.45-12.00

Övriga närvarande ersättare

Linda Jacobsson (M), kl 08.30-11.45, 12.00-12.20
Paul Cederholm (SO)
Eva Räder (FP)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Bygglovchef Micael Sandberg
Planarkitekt Kerstin Johansson, kl 08.30-11.00
Planarkitekt Tina Tidhammar, kl 08.30-11.00
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, kl 08.30-10.00
Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 10.00-11 .15
Claes Lindell, Lantmäteriet

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera

Sign.

Gert Bengtsson
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Paragraf 128 - 160

Sekreterare
Marie-Louise Bescher
Ordförande

Justerare

april 2012 ,

Marie-Louise Bescher

Sign.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 128
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 delta i
sammanträdet i studiesyfte i ärendena som berör detaljplaner. De
studerande får däremot inte närvara vid beslutstillfället.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna att lärare och elever på programmet för fysisk planering
deltager i dagens sammanträde i ärendena som berör detaljplaner, dock
ej vid beslutstillfället.

Sig n.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 129
Presentation av nya medarbetare.

Förvaltningschef Hans Juhlin presenterar Micael Sandberg, ny
bygglovchef på Samhällsbyggnadsförvaltningen och byggnadsinspektör
Mats Sjökvist fr o m den 1 april 2012.

Sign.

Sign.

73

6

~KARLSKRONA

Samrnanträdesdatum

~KOMMUN

12 april 2012

7

Sammanträdesprotokoll

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Akten

DIA 2012.881

§ 130
Budgetuppföljningsrapport per februari 2012 samt personalnyckeltal.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Enligt direktiv från Kommunledningsförvaltningen skall förvaltn ingarna
upprätta en budgetuppföljningsrapport med utfall för perioden januari februari samt en prognos för helåret 2012.
Miljö- och byggnadsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 10,5 Mkr
enligt budgetläget 29 februari 2012.
Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska utfall för perioden
1 januari - 29 februari 2012 uppgår till 2, 7 Mkr och den prognostiserade
budgetavvikelsen för helåret 2012 beräknas till noll.
Verksamhet
Mi)iö- och ~nadsnämnden
Nämndadministration
Förvaltnin_gslednin_g_
Planavdelnin_g_
Bygglovavdelning
MiJiöavdelni~

Reserv

TOTALT

Budg_et

Budg_et

Utfall

Pro_g_nos

Diff bu

2012

Jan-febr 12

Jan-febr 12

Helår 12

Prognos

792,5
557,5
3 555,0
1 405,0
610,4
3 491,6
100,0

122,8
93,3
561 ,4
546,8
27 ,3
1 130,3
16,7

119,4
85, 1
489,3
620,9
418,3
977,1
0,0

792,5
557,5
3 555,0
1 405,0
61 0,4
3 491,6
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10 512,0

2 498,6

2 710, 1

10 512,0

0,0

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2012-02-29 med helårsprognos.
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DIA 2012.1105

§ 131
Kommunal VA-plan.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Vatten- och avloppsförsörjningen inom kommunen styrs av ett antal olika
faktorer:
•
•
•
•

Lagkrav i form av Vattentjänstlagen, Anläggningslagen, Plan- och
bygg lagen och Miljöbalken.
Nationella och Regionala mål.
Åtgärdsprogram inom Svensk Vattenförvaltningen .
Genomförandeplaner till följd av Baltic Sea Action Plan.

Det finns ett behov att formulera en VA-plan som ska ge en heltäckande
långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande
VA-verksamhetsområde. Syftet med VA-planeringen blir att visa var, när
och i vilken ordning man ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen
samt att planera för en långsiktig hållbar VA-försörjning i områden som
inte berörs av de allmänna vattentjänsterna . VA-planen bör utföras av en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp och förankras politiskt.
I ett första steg utarbetas en VA-översikt. Andra steget omfattar
utarbetande av strategiska vägval, prioriteringar och riktl injer för olika
frågors hantering i en VA-policy. Med detta som grund tas den kommunala
VA-planen fram . VA-policyn antas av Kommunfullmäktige. Uppföljning av
VA-planens genomförande skall sedan följas upp varje mandatperiod och
avspeglas i kommunens översiktsplanering.
Arbetet föreslås ske i samarbete mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen
och Tekniska förvaltningen med Samhällsbyggnadsförvaltningens
planchef som projektledare. Extern konsult kommer att anlitas som
expertstöd i arbetet och bekostas av VA-verksamheten. En politisk
referensgrupp bestående av presidierna i Miljö- och byggnadsnämnden
och Tekniska nämnden föreslås följa arbetet.
forts.
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DIA2012.1105

§ 131 (forts).
Kommunal VA-plan.

Styrgrupp för arbetet kommer vara förvaltningscheferna i respektive
förvaltning. Projekttiden beräknas till cirka ett och ett halvt år och kommer
att synkroniseras med bland annat arbetet med den fördjupade
översiktsplanen för skärgården . Handläggning av skärgårdsplanen
förskjuts tom halvårsskiftet 2014 för att kunna inarbeta VA-planen, vilket
innebär att budgetmedel äskas motsvarande 300 000 kronor 2014, utöver
de 600 000 kronor som tilldelats för 2012 respektive 2013.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att godkänna projektbeskrivning för VA-plan,
2. att hemställa till Kommunstyrelsen att besluta om uppdrag, samt
3. att tilldela Samhällsbyggnadsförvaltningen 300 000 kronor i 2014 års

budget, för synkronisering med skärgårdsplanen.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 132
Planlista. Prioritering av planarbete.

Planchef Ola Swärdh föredrar de prioriterade uppdragen .
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Yrkande
Lars Karlsson (C) yrkar på att man gör en ny prioritering av planlistan,
ärendet Mölletorps by från en etta till en trea, med anledning av att Miljöoch byggnadsnämnden saknar policys hur vid ställer oss i hästhållning.

Carl-Göran Svensson (M), Martin Kirchberg (SO), Stefan Lundin (FP) och
Eva Öhman (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och
Carl-Göran Svensson, Martin Kirchberg, Stefan Lundin och
Eva Öhmans yrkande och finner att Miljö- och byggnadsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättad planlista 2012-03-12.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

§ 133
Information om buller och framtidens stad.

Miljöchef Robert Johansson informerar i ämnet buller.
•
•
•

Buller, farligare än du tror.
Vad är ljud?
Vad är buller?

Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om framtidens stad.
•
•
•

Traditionella staden.
Bilinvasionen.
Stadsmiljöprogram och utveckling i Karlskrona.

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

Sign.

Sign.
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§ 134
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Sign.

Sign.

I
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Delegeringsbeslut fattade av

Arbetsutskottet

Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2012-03-01 .

1. Carleman 1, Lyckeby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 77

2. Carleman 2, Lyckeby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 78

3. Spindeln 17, Karlskrona. Bygglov för inglasning av altaner i tvåbostadshus.

§ 79

4. Fredriksdal 8:124 och 8:51, Nättraby. Överklagande till Mark- och
Miljödomstolen av Länsstyrelsens beslut angående marklov för
anläggande av väg.

§ 80

5. Övrigt/Information.

§ 81

6. Personalpolitiska programmet.

§ 82

Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens extra arbetsutskott 2012-03-08.

1. Fredriksdal 8:124 och 8:51, Nättraby. Överklagande till Mark- och
miljödomstolen av Länsstyrelsens beslut angående marklov för
anläggande av väg.

§ 120
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§ 135
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

På grund av jäv deltar ej Lars Karlsson (C) i beredning och beslut i
detta ärende.
Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.

Sign.
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MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN

§ 136
Meddelanden, skrivelser och rapporter.

1. Jordbruksverkets beslut 2012-02-13. Godkännande av
förbränningsanläggning med låg kapacitet på jordbruksföretag, Säby
12:1 i Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-02-20. Överklagande av beslut
om bygglovsavgift för nybyggnad av garage/carport på fastigheten
Juvansmåla 1:23 i Karlskrona kommun .
3. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-02-22. Strandskyddsdispens för
ändrad användning av f d försvarsbyggnad på fastigheten Olsäng 20:4 i
Karlskrona kommun.
4. Åklagarmyndigheten, strafföreläggande 2012-02-08. Avser fastigheten
Sanda 1:135, Sturkö.
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2012-02-13. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen Besiktning. Nybyggnad av stall på fastigheten
Vallby 5:1, Ramdala sockan, Karlskrona kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2012-02-23. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen Besiktning. Hägn för dovhjort på fastigheten
Bottnansmåla 1:3 i Karlskrona kommun.
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2012-02-28. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:296 i Karlskrona
kommun.
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2012-03-02. Anmälan om
vattenverksamhet samt strandskyddsdispens för rensning i
Torstävaviken och öppning av vattengenomströmning mellan
Kalvholmen och fastlandet, Karlskrona kommun.
9. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-03-12. Yttrande över Emmaboda
kommuns översiktsplan - samråd .
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2012-03-12. Beslut om handlingar
rörande lagakraftvunna detaljplaner och områdesbestämmelser.
11. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-03-16. Yttrande över remiss
rörande kommande arbete inför utpekande av riksintresse för
anläggningar för vattenförsörjning.
12. Försvarsmakten, marinbasen, beslut 2012-03-14. Svar på hemställan
om att få genomföra konferensverksamhet på Kungsholms Fort den 2627 april 2012.
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I Sigo.

.

57!>

ISigo

~KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum

12 april 2012

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

15

Sammanträdesprotokoll

13. Länsstyrelsen Blekinge län , beslut 2012-03-15. Angående återkallelse
av ansökan om fastställelse av vattenskyddsområde för
grundvattentäkt, Strömsberg i Karlskrona kommun.
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2012-03-15. Angående återkallelse
av ansökan om fastställelse av vattenskyddsområde för
grundvattentäkt, Kättilsmåla i Karlskrona kommun.
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2012-03-15 . Strandskyddsdispens
för nybyggnad av tre stycken enbostadshus, garage och sjöbodar på
fastigheten Lyckeby 3:7 i Karlskrona kommun.
16. Länsstyrelsen Blekinge län, 2012-03-16. Anmälan om
vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a §miljöbalken om förankring av två
flytbryggor med ankare i oljehamnen på fastigheten Karlskrona 2:1 i
Karlskrona kommun.
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2012-03-19. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut gällande bygglov och bygganmälan för
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Däverten 26 i Karlskrona
kommun.
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2012-03-19. Överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Frändatorp 26:22 i Karlskrona kommun.

Sign .

Sign.
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PLAN 2007.2910

§ 137
Karlskrona 5:1, del av, Västra Mark. Avskrivning av planuppdrag.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 december 2004 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för del av Karlskrona 5:1 m fl i Västra Mark.
Syftet med planen var att utreda möjligheterna för ny bostadsbebyggelse
inom Västra Mark, flytande bostäder i Lindesnäsviken samt utreda
förutsättningarna för att förbättra kopplingen mellan Vämöparken och
Västra Mark. Området angavs som utvecklingsområde enligt
kommunens översiktsplan från 2002. Detaljplanen har varit på programsamråd.
Med hänvisning till att området inte längre anges som utvecklingsområde
för bostäder i kommunens översiktsplan från 2010 bedömer
Samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte längre är aktuell.
Kommunikation har skett med Kommunledningsförvaltningen, vilka
samtycker om avskrivningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därmed att planarbetet avbryts
och avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för del av Karlskrona 5:1, Västra Mark, avbryts och
avskrivs.

Sign.

Sign.
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PLAN 2012.738

§ 138
Del av Långö 1 :1 och 1 :2, Hästö 2:24, Saltö 2:1 och Karlskrona 5:1,
Karlskrona. Begäran om uppdrag för detaljplan.

Planarkitekt Tina Tidhammar föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen har ansökt om detaljplaneändring av sju platser.
Detta för att ge förutsättning för hänvisade platser för båtuppläggningar
på vinterhalvåret samt för att kunna reglera detta genom antal med
enskild privatperson.
Översiktsplanen 2030 Karlskrona kommun anger under kapitlet
Rekreation och fritid att nya förslag på båtuppläggningsplatser för
fritidsbåtsutvecklingen i kommunen föreslås hanteras i en särskild
utredning. Grönstrukturplanen anger endast en av de föreslagna
platserna som betydelsefull som spridningskorridor som absolut bör
bevaras, del av Karlskrona 5:1. Samhällsbyggnadsförvaltningen
bedömer dock att den föreslagna båtuppläggningsplatsen här inte
kommer att påverka värdena.
Alla föreslagna områden är detaljplanelagda som Allmän plats, PARK
eller NATUR. Vid en inventering av de utpekade områdena så
konstateras att dessa redan idag används som båtuppläggningsplatser
under mindre ordnade former.
Planärendet bedöms kunna drivas med enkelt förfarande då förslaget är
förenligt med översiktsplanen. Om förslaget att detaljplanelägga dessa
områden för båtuppläggningsplatser bedöms få principiell betydelse
under planarbetet så övergår hanteringen med ett normalt förfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till
detaljplan för båtuppläggningsplatser på del av Långö 1:1 och 1 :2,
Hästö 2:24, Saltö 2:1 samt Karlskrona 5:1, Karlskrona kommun,
Blekinge län, samt
2. att planarbetet inleds med ett enkelt planförfarande.

Sign.
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PLAN 2012.775

§ 139
Detaljplan för Mölletorp 6:13 m fl, Karlskrona kommun. Begäran om
planbesked.
Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för planläggning av Mölletorp 6:13 m fl kom
in till Miljö- och byggnadsnämnden den 7 mars 2012 . Syftet med
begäran är att ge möjlighet att bebygga området med bostäder.
Planområdet omfattar ett område på östra och ett område på västra
sidan om Augerumsvägen vid Mölletorp samt ett mindre område, del av
Spandelstorp 5:4, norr om Af Håkanssons väg. Spandelstorp 5:4
omfattas av detaljplan S 379 från 1977 som för aktuellt område anger
användningen PARK. I övrigt är marken inom föreslaget planområde inte
tidigare detaljplanelagd. Planområdet utgörs idag till största delen av
åkermark.
I översiktsplanen är området utmed Augerumsvägen utpekat som
utvecklingsområde för bostäder. Det är av stor vikt att området innehåller
varierande bostadsformer som radhus, gruppbyggda hus, parhus och
friliggande villor för att ta tillvara marken på bästa sätt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom förslaget att planlägga
för västra sidan om Augerumsvägen och föreslår även att området söder
om , fastigheten Mölletorp 11 :4 som är privatägd, ingår i planområdet. På
detta sätt koncentreras bebyggelsen till västra sidan om Augerumsvägen
och den nya bebyggelsen kan kopplas samman med den befintliga
strukturen. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därmed att den östra
sidan av Augerumsvägen inte bör ingå i planområdet utan att landskapet
fortsättningsvis hålls öppet mot Lyckebyån .
Arbetet med detaljplanen avses att bedrivas med normalt planförfarande
samt inledas med ett planprogram . Huvudsakliga frågor att behandla
under planarbetet är vatten- och avlopp, främst dagvattenhantering ,
samt djurhållning.
forts.

Sign.

Sign.
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PLAN 2012.775

§ 139 (forts).
Detaljplan för Mölletorp 6:13 m fl, Karlskrona kommun. Begäran om
planbesked.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att inleda planläggningsarbete för Mölletorp 6:13 m fl. Detaljplanen
bedöms vara antagen före den 31 december 2013, samt
2. att planarbetet inleds med ett planprogram.

Sign.

Sign.

~
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PLAN 2011.5098

§ 140
Verkö 3:4 m fl, Lyckeby. Antagande av detaljplan.

Detaljplan för Verkö 3:4 m fl har varit föremål för granskning. Under
granskningstiden, från den 27 januari 2012 til l den 24 februari 2012, har
granskningshandlingarna funnits tillgängl iga på Karlskrona kommun,
stadsbiblioteket, samt på Karlskrona kommuns webbplats,
www.karlskrona.se/detaljplaner. Granskningen har annonserats i
lokalpressen fredagen den 27 januari 2012. Ärendet har bedrivits med
enkelt planförfarande enligt 5 kap 7 § punkt 2 plan- och bygglagen , dvs
planprocessen samordnas med tillståndsprocessen enligt miljöbalken.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att öka den andel av
tomtytan som får bebyggas samt tillåten högsta byggnadshöjd i ny
detaljplan . Detaljplanen medger ytterligare ett mycket högt torn som syns
på långt håll. Även om höjden på det planerade tornet blir lägre, tex lika
högt som befintligt torn, kommer det att medföra en ökad påverkan på
landskapsbilden . Avsikten är att skapa ett samspel mellan de båda
tornen .
Planområdet ligger på sydvästra Verkö i direkt anslutning till fastighetens
egen industrihamn med kaj. Avståndet till Stortorget på Trossö,
fågelvägen över havet, är ca 3 000 meter. Marken är idag detaljplanelagt, delvis ej utnyttjad industrimark som til l större delen ägs av
ABB AB. Avsikten är att hela markområdet tillsammans med
angränsande industrihamn med kaj , ska utgöra en fastighet. Planområdet omfattar 23 hektar kvartersmark.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta detaljplan för Verkö 3:4 m fl, upprättad 2012-02-12 och
reviderad 2012-03-21 .

Paragrafen anses omedelbart justerad.
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PLAN 2003.3937

§ 141
Sturkö förskola. Avskrivning av begärd detaljplaneändring.

Planarkitekt Tina Tidhammar föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden fick den 22 maj 2003 (§ 74 punkt 27) i
uppdrag av Kommunfullmäktige att skyndsamt genomföra detaljplaneändring för bland annat Sturkö med anledning av behovet av
förskoleutbyggnad.
Efter kommunikation har ett återtagande av planuppdraget inkommit från
Barn- och ungdomsförvaltningen då det inte längre finns behov av någon
detaljplaneändring.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att begäran om planuppdrag avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avskriva detaljplaneärendet för förskola på Sturkö enligt sökandens
önskemål.

Sign.

Sign.
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MMM 2010 .3772

§ 142
Hallersboda 1 :2, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om
uppförande av två vindkraftverk.

Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Sökanden har inkommit med en anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken
(1998 :808) om uppförande av två vindkraftverk på fastigheten
Hallersboda 1:2. Enligt anmälan planeras varje verk att få en totalhöjd på
under 150 meter. Enligt 9 kap 6 §miljöbalken och förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, är den planerade
verksamheten anmälningspliktig med verksamhetskoden 40 .100.
Ärendets handläggning
Länsstyrelsen Blekinge län, Försvarsmakten, Trafikverket, Karlskrona
Naturskyddsförening och Karlskrona Ornitologiska Klubb har getts
möjlighet att yttra sig.

Länsstyrelsen påpekar bland annat att anmälan är mycket bristfällig, att
anläggandet av vindkraftverken kan innebära arbeten som kräver
tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen eller Miljödomstolen samt att
tillsynsmyndigheten ska underrättas om förorenade områden enligt
10 kap miljöbalken berörs.
Trafikverket har ur vägsynpunkt inga synpunkter mot föreslagna
vindkraftverk. Verken berör inte järnvägen och kommer inte i konflikt
med järnvägens radio- eller telesystem. Trafikverket gör bedömningen
att projektet inte riskerar att stå i konflikt med luftfartens intressen;
Ronneby och Kalmar flygplatser bör kontaktas i ärendet. Även
Sjöfartsverket bör ges möjlighet att yttra sig i ärendet.
Försvarsmakten uppger att vindkraftsprojektet kommer att medföra stora
störningar på tekniska system. Systemen och dess anläggn ingar
omfattas av sekretess och är att betrakta som riks intresse för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 §andra stycket miljöbalken. Det
föreligger en uppenbar risk för att en etablering av vindkraftverken skulle
innebära en påtaglig skada på riksintresset.
forts.
Sign.

Sign.
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MMM 2010.3772

§ 142 (forts).
Hallersboda 1 :2, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om
uppförande av två vindkraftverk.

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter och
har i skrivelse framfört att man anser att det inte finns något hinder mot
den anmälda vindverksetableringen med anledning av naturförhållandena på platsen, vindpotential, kulturminnesmiljöer,
skyddsvärda djurarter och fladdermöss, påverkan på landskapsbilden,
islossning eller Försvarsmaktens intressen.
Bolaget begär att nämnden bortser från Försvarsmaktens yttrande då
det bygger på grava felaktigheter och eftersom Försvarsmakten givits
möjlighet att markera områden i kommunens vindbruksplan.
Försvarsmakten har bytt uppfattning , vilket är rättsvidrigt.
Försvarsmakten skriver i sitt remissyttrande att tekniska system störs
som är hemliga och rikets säkerhet äventyras. Detta visade sig vara fel
och lögn, det finns inga beslut som hemligstämplar detta. Har
kommunen vitmarkerat ett område i vindbruksplanen så måste
kommunen stå för detta. En översiktsplan med en fö rdjupad
vindbruksplan är en mycket stark, väg genomarbetad demokratisk
handling. Bolaget menar att Försvarsmaktens remisstid löpt ut i och med
att beslut om vindbruksplan tagits och att Försvarsmakten enbart har rätt
att agera i de områden de valt att markera i planen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Av 2 kap 6 §miljöbalken framgår att det för en verksamhet eller åtgärd
som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska väljas en plats som är
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta
intrång och olägenheter. Vid bland annat prövning av verksamheter
enligt 9 kap 6 §miljöbalken ska bestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken tillämpas i de fall det gäller ändrad användning av mark- eller
vattenområde; så är fallet i detta ärende eftersom det på fastigheten
idag inte finns några vindkraftverk.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behöv. Företräde ska ges till
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushålln ing.
forts.

Sig n.

Sig n.
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MMM 2010.3772

§ 142 (forts).
Hallersboda 1:2, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om
uppförande av två vindkraftverk.
Det aktuella området är i kommunens översiktsplan inte utpekat som ett
område där vindkraft ska prioriteras. Av 3 kap 9 § miljöbalken framgår att
mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt motverkar
totalförsvarets intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att
de behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.
När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, ska den myndighet som
handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsåtgärder eller
förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken
(27 §förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar anledning att ifrågasätta
Försvarsmaktens ställningstagande att vindkraftsetablering på
fastigheten Hallersboda 1:2 påtagligt skulle kunna skada riksintresse för
totalförsvarets militära del. Uppförande av verken uppfyller därmed inte
bestämmelserna i 2 kap 6 § miljöbalken och ska därför förbjudas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tagit ställning till om det skulle
vara tillåtligt enligt miljöbalken att uppföra vindkraftverk på fastigheten
om riksintresse för totalförsvarets inte förelåg .

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att förbjuda Porsgöl Windpower AB, arg nr 556809-0707, att uppföra de
i anmälan angivna vindkraftverken på fastigheten Hallersboda 1:2.
Beslutet fattas med stöd av 27 §förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd och 26 kap 9 § miljöbalken samt med hänvisning till
2 kap 6 §och 3 kap 1 och 9 §§ miljöbalken.

På grund av jäv deltar ej Lars Karlsson (C) i beredning och beslut i
detta ärende.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

Sign.

)11;
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Trafikverket
Försvarsmakten
Akten

MMM 2010.3922

§ 143
Signemåla 3:1, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om
uppförande av två vindkraftverk.
Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Sökanden har inkommit med en anmälan enligt 9 kap 6 §miljöbalken
(1998:808) om uppförande av två vindkraftverk på fastigheten
Signemåla 3: 1 Enligt anmälan planeras varje verk att få en totalhöjd på
under 150 meter. Enligt 9 kap 6 § miljöbalken och förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, är den planerade
verksamheten anmälningspliktig med verksamhetskoden 40.100.

Ärendets handläggning
Länsstyrelsen Blekinge län, Försvarsmakten, Trafikverket, Karlskrona
Naturskyddsförening och Karlskrona Ornitologiska Klubb har getts
möjlighet att yttra sig.
Länsstyrelsen påpekar bland annat att anmälan är mycket bristfällig , att
anläggande av vindkraftverken kan innebära arbeten som kräver tillstånd
från eller anmälan till Länsstyrelsen eller Miljödomstolen samt att
tillsynsmyndigheten ska underrättas om förorenade områden enligt
10 kap miljöbalken berörs.
Trafikverket har ur vägsynpunkt inga synpunkter mot föreslagna
vindkraftverk. Verken berör inte järnvägen och kommer inte i konflikt
med järnvägens radio- eller telesystem . Trafikverket gör bedömningen
att projektet inte riskerar att stå i konflikt med luftfartens intressen;
Ronneby och Kalmar flygplatser bör kontaktas i ärendet. Även
Sjöfartsverket bör ges möjlighet att yttra sig i ärendet.
Försvarsmakten uppger att vindkraftsprojektet kommer att medföra stora
störningar på tekniska system. Systemen och dess anläggningar
omfattas av sekretess och är att betrakta som riksintresse för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 §andra stycket miljöbalken. Det
föreligger en uppenbar risk för att en etablering av vindkraftverken skulle
innebära en påtaglig skada på riksintresset.
forts.
Sign.
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§ 143 (forts).
Signemåla 3:1, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om
uppförande av två vindkraftverk.

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter och
har i skrivelse framfört att man anser att det inte finns något hinder mot
den anmälda vindverksetableringen med anledning av naturförhållanden
på platsen, vindpotential, kulturminnesmiljöer, skyddsvärda djurarter och
fladdermöss, påverkan på landskapsbilden, islossning eller
Försvarsmaktens intressen .
Bolaget begär att nämnden bortser från Försvarsmaktens yttrande då
det bygger på grava felaktigheter och eftersom Försvarsmakten givits
möjlighet att markera områden i kommunens vindbruksplan.
Försvarsmakten har bytt uppfattning, vilket är rättsvidrigt.
Försvarsmakten skriver i sitt remissyttrande att tekniska system störs
som är hemliga och rikets säkerhet äventyras. Detta visade sig vara fel
och lögn, det finns inga beslut som hemligstämplar detta. Har
kommunen vitmarkerat ett område i vindbruksplanen så måste
kommunen stå för detta. En översiktsplan med en fördjupad
vindbruksplan är en mycket stark, väl genomarbetad demokratisk
handling. Bolaget menar att Försvarsmaktens remisstid löpt ut i och
med att beslut om vindbruksplan tagits och att Försvarsmakten enbart
har rätt att agera i de områden de valt att markera i planen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Av 2 kap 6 § miljöbalken framgår att det för en verksamhet eller åtgärd
som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska väljas en plats som är
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta
intrång och olägenheter. Vid bland annat prövning av verksamheter
enligt 9 kap 6 § miljöbalken ska bestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken tillämpas i de fall det gäller ändrad användning av mark- eller
vattenområde; så är fallet i detta ärende eftersom det på fastigheten
idag inte finns några vindkraftverk.

Enligt 3 kap 1 §miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
forts.
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§ 143 (forts).
Signemåla 3:1, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om
uppförande av två vindkraftverk.

Företräde ska ges till sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning. Det aktuella området är i kommunens
översiktsplan inte utpekat som ett område där vindkraft ska prioriteras.
Av 3 kap 9 § miljöbalken framgår att mark- och vattenområden som har
betydelse för totalförsvaret ska så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt motverkar totalförsvarets intressen. Områden
som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets
anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, ska den myndighet som
handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsåtgärder eller
förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken
(27 §förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar anledning att ifrågasätta
Försvarsmaktens ställningstagande att vindkraftsetablering på
fastigheten Signemåla 3:1 påtagligt skulle kunna skada riksintresse för
totalförsvarets militära del. Uppförande av verken uppfyller därmed inte
bestämmelserna i 2 kap 6 §miljöbalken och ska därför förbjudas .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tagit ställning till om det skulle
vara tillåtligt enligt miljöbalken att uppföra vindkraftverk på fastigheten
om riksintresse för totalförsvaret inte förelåg.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att förbjuda Porsgöl Windpower AB (org nr 556809-0707) att uppföra de
i anmälan angivna vindkraftverken på fastigheten Signemåla 3:1 .
Beslutet fattas med stöd av 27 §förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd och 26 kap 9 § miljöbalken samt med hänvisning till
2 kap 6 §och 3 kap 1 och 9 §§miljöbalken.

På grund av jäv deltar ej Lars Karlsson (C) i beredning och beslut i
detta ärende.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
Sign.

Sign.
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§ 144
Söremåla 1 :2, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om
uppförande av ett vindkraftverk.

Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Sökanden har inkommit med en anmälan enligt 9 kap 6 §miljöbalken
(1998:808) om uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten
Söremåla 1 :2. Enligt anmälan planeras verket att få en totalhöjd på
under 150 meter. Enligt 9 kap 6 § miljöbalken och förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsos~ydd, är den planerade
verksamheten anmälningspliktig med verksamhetskoden 40.100.

Ärendets handläggning
Länsstyrelsen Blekinge län , Försvarsmakten, Trafikverket, Karlskrona
Naturskyddsförening och Karlskrona Ornitologiska Klubb har getts
möjlighet att yttra sig.
Länsstyrelsen påpekar bland annat att anmälan är mycket bristfällig, att
anläggandet av vindkraftverket kan innebära arbeten som kräver tillstånd
från eller anmälan till Länsstyrelsen eller Miljödomstolen, att vägen till
vindkraftverket är beläget inom vattenskyddsområde samt att
tillsynsmyndigheten ska underrättas om förorenade områden enligt
10 kap miljöbalken berörs.
Trafikverket har ur vägsynpunkt inga synpunkter mot föreslaget
vindkraftverk. Verket berör inte järnvägen och kommer inte i konflikt med
järnvägens radio- eller telesystem. Trafikverket gör bedömningen att
projektet inte riskerar att stå i konflikt med luftfartens intressen; Ronneby
och Kalmar flygplatser bör kontaktas i ärendet. Även Sjöfartsverket bör
ges möjlighet att yttra sig i ärendet.
Försvarsmakten uppger att vindkraftsprojektet kommer att medföra stora
störningar på tekniska system. Systemen oh dess anläggningar omfattas
av sekretess och är att betrakta som riksintresse för totalförsvarets
militära del enligt 3 kap 9 §andra stycket miljöbalken .
forts.

Sign.
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§ 144 (forts).
Söremåla 1 :2, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om
uppförande av ett vindkraftverk.

Det föreligger en uppenbar risk för att en etablering av vindkraftverket
skulle innebära en påtaglig skada på riskintresset.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter och
har i skrivelse framfört att man anser att det inte finns något hinder mot
den anmälda vindverksetableringen med anledning av naturförhållanden
på platsen, vindpotential, kulturminnesmiljöer, skyddsvärda djurarter och
fladdermöss, påverkan på landskapsbilden, islossning eller
Försvarsmaktens intressen.
Bolaget begär att nämnden bortser från Försvarsmaktens yttrande då
det bygger på grava felaktigheter och eftersom Försvarsmakten givits
möjlighet att markera områden i kommunens vindbruksplan.
Försvarsmakten har bytt uppfattning, vilket är rättsvidrigt.
Försvarsmakten skriver i sitt remissyttrande att tekniska system störs
som är hemliga och rikets säkerhet äventyras. Detta visades sig vara fel
och lögn, det finns inga beslut som hemligstämplar detta. Har
kommunen vitmarkerat ett område i vindbruksplanen så måste
kommunen stå för detta. En översiktsplan med en fördjupad
vindbruksplan är en mycket stark, väl genomarbetad demokratisk
handling. Bolaget menar att Försvarsmaktens remisstid löpt ut i och med
att beslut om vindbruksplan tagits och att Försvarsmakten enbart har rätt
att agera i de områden de valt att markera i planen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Av 2 kap 6 §miljöbalken framgår att det för en verksamhet eller åtgärd
som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska väljas en plats som är
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta
intrång och olägenheter. Vid bland annat prövning av verksamheter
enligt 9 kap 6 § miljöbalken ska bestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken tillämpas i de fall det gäller ändrad användning av mark- eller
vattenområde; så är fallet i detta ärende eftersom det på fastigheten
idag inte finns några vindkraftverk. Enligt 3 kap 1 §miljöbalken ska
mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov.

forts.
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Sign.
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§ 144 (forts).
Söremåla 1 :2, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om
uppförande av ett vindkraftverk.
Företräde ska ges till sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning. Det aktuella området är i kommunens
översiktsplan inte utpekat som ett område där vindkraftverk ska
prioriteras. Av 3 kap 9 § miljöbalken framgår att mark- och
vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt motverkar totalförsvarets
intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, ska den myndighet som
handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsåtgärder eller
förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att ansökan om tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken
(27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar anledning att ifrågasätta
Försvarsmaktens ställningstagande att vindkraftsetablering på
fastigheten Söremåla 1:2 påtagligt skulle kunna skada riks intresse för
totalförsvarets militära del. Uppförande av verket uppfyller därmed inte
bestämmelserna i 2 kap 6 § miljöbalken och ska därför förbjudas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tagit ställning till om det skulle
vara tillåtligt enligt miljöbalken att uppföra vind kraftverk på fastigheten
om riksintresse för totalförsvaret inte förelåg.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att förbjuda Porsgöl Windpower AB (org nr 556809-0707) att uppföra de
i anmälan angivna vindkraftverket på fastigheten Söremåla 1:2.
Beslutet fattas med stöd av 27 §förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd och 26 kap 9 § miljöbalken samt med hänvisning till
2 kap 6 § och 3 kap 1 och 9 §§ miljöbalken.

På grund av jäv deltar ej Lars Karlsson (C) i beredning och beslut i
detta ärende.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

Sign.
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§ 145
Söremåla 3:14, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om
uppförande av ett vindkraftverk.
Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet.
Sökanden har inkommit med en anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken
(1998:808) om uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten
Söremåla 3: 14. Enligt anmälan planeras verket att få en totalhöjd på
under 150 meter. Enligt 9 kap 6 § miljöbalken och förordn ingen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, är den planerade
verksamheten anmälningspliktig med verksamhetskoden 40.100.
Ärendets handläggning
Länsstyrelsen Blekinge län, Försvarsmakten, Trafikverket, Karlskrona
Naturskyddsförening och Karlskrona Ornitologiska Klubb har getts
möjlighet att yttra sig.
Länsstyrelsen påpekar bland annat att anmälan är mycket bristfällig, att
anläggandet av vindkraftverket kan innebära arbeten som kräver tillstånd
från eller anmälan till Länsstyrelsen eller Miljödomstolen samt att
tillsynsmyndigheten ska underrättas om förorenade områden enligt
10 kap miljöbalken berörs.
Trafikverket har ur vägsynpunkt inte synpunkter mot förslaget
vindkraftverk. Verket berör inte järnvägen och kommer inte i konflikt med
järnvägens radio- eller telesystem. Trafikverket gör bedömningen att
projektet inte riskerar att stå i konflikt med luftfartens intressen; Ronneby
och Kalmar flygplatser bör kontaktas i ärendet. Även Sjöfartsverket bör
ges möjlighet att yttra sig i ärendet.
Försvarsmakten uppger att vindkraftsprojektet kommer att medföra stora
störningar på tekniska system. Systemen och dess an läggningar
omfattas av sekretess och är att betrakta som riksintresse för
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken. Det
föreligger en uppenbar risk för att en etablering av vindkraftverket skulle
innebära en påtaglig skada på riksintresset.
forts.
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Sign.

J{S

31

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

12 april 2012
Sammanträdesprotokoll

MMM 2010.3923

§ 145 (forts).
Söremåla 3:14, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om
uppförande av ett vindkraftverk.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter och
har i skrivelse framfört att man anser att det inte finns något hinder mot
den anmälda vindverksetableringen med anledn ing av naturförhållanden
på platsen, vindpotential, kulturminnesmiljöe r, skyddsvärda djurarter och
fladdermöss , påverkan på landskapsbilden, islossning eller
Försvarsmaktens intressen.
Bolaget begär att nämnden bortser från Försvarsmaktens yttrande då
det bygger på grava felaktigheter och eftersom Försvarsmakten givits
möjlighet att markera områden i kommunens vindbruksplan.
Försvarsmakten har bytt uppfattning , vilket är rättsvidrigt.
Försvarsmakten skriver i sitt remissyttrande att tekniska system störs
som är hemliga och rikets säkerhet äventyras. Detta visades sig vara fel
och lögn , det finns inga beslut som hemligstämplar detta . Har
kommunen vitmarkerat ett område i vindbruksplanen så måste
kommunen stå för detta. En översiktsplan med en fördjupad
vindbruksplan är en mycket stark, väl genomarbetad demokratisk
handling. Bolaget menar att Försvarsmaktens remisstid löpt ut i och med
att beslut om vindbruksplan tagits och att Försvarsmakten enbart har rätt
att agera i de områden de valt att markera i planen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Av 2 kap 6 § miljöbalken framgår att det för en verksamhet eller åtgärd
som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska väljas en plats som är
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta
intrång och olägenheter. Vid bland annat prövning av verksamheter
enligt 9 kap 6 §miljöbalken ska bestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken tillämpas i de fall det gäller ändrad användn ing av mark- eller
vattenområde; så är fallet i detta ärende eftersom det på fastigheten
idag inte finns några vindkraftverk. Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska
mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov.
forts .
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§ 145 (forts).
Söremåla 3:14, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om
uppförande av ett vindkraftverk.

Företräde ska ges till sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning. Det aktuella området är i kommunens
översiktsplan inte utpekat som ett område där vindkraftverk ska
prioriteras. Av 3 kap 9 §miljöbalken framgår att mark- och
vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt motverkar totalförsvarets
intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, ska den myndighet som
handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsåtgärder eller
förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att ansökan om tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken
(27 §förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar anledning att ifrågasätta
Försvarsmaktens ställningstagande att vindkraftsetablering på
fastigheten Söremåla 3:14 påtagligt skulle kunna skada riksintresse för
totalförsvarets militära del. Uppförandet av verket uppfyller därmed inte
bestämmelserna i 2 kap 6 § miljöbalken och ska därför förbjudas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tagit ställning till om det skulle
vara tillåtligt enligt miljöbalken att uppföra vindkraftverk på fastigheten
om riksintresse för totalförsvarets inte före låg.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att förbjuda Porsgöl Windpower AB (org nr 556809-0707) att uppföra de
i anmälan angivna vindkraftverket på fastigheten Söremåla 3:14.
Beslutet fattas med stöd av 27 §förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd och 26 kap 9 § miljöbalken samt med hänvisning till
2 kap 6 §och 3 kap 1 och 9 §§miljöbalken.

På grund av jäv deltar ej Lars Karlsson (C) i beredning och beslut i
detta ärende.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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§ 146
Förslag till yttrande angående ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet enligt 9 kap miljöbalken.

Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Sanego AB har till Länsstyrelsen inkommit med en ansökan enligt 9 kap
miljöbalken om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Ansökan avser
produktion av rengörings- och underhållsprodukter enligt kod 24.110 i
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemikalier
I ansökningshandlingarna uppges att antalet råvaror ligger i intervallet
50 - 100 stycken och antalet produkter ligger runt 100 stycken .
Kemikalieförteckning har bifogats ansökan till Länsstyrelsen separat
med begäran om sekretess.
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna
Enligt Länsstyrelsens beslut 2007-06-01 om Skyddsområde och
skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna i Jämjö,
Karlskrona kommun, bör bland annat följande beaktas;
Punkt 3. 1. 1 Cisterner
Vid varje cistern för kemiska produkter skall det finnas en varningsskylt
med upplysningen att cisternen ligger inom skyddsområde för vattentäkt.
Punkt 3. 1.3 Uppställning och tvätt av fordon och liknande verksamhet
Fordon för transport av kemiska produkter får inte ställas upp inom
skyddsområdet.
Punkt 8. 1. 2 Schaktning m m
Inför större schaktningsarbeten tex i samband med väg- eller
husbyggen eller andra omfattande anläggningsarbeten skall samråd
hållas i god tid , minst tre veckor innan arbetet in leds, med vattentäktens
huvudman.
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§ 146 (forts).
Förslag till yttrande angående ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet enligt 9 kap miljöbalken.

Process vatten
Tekniska förvaltningen , VA-avdelningen har framfört i yttrande till
miljöavdelningen 2009-03-11 bland annat att de under senare år haft
flera oidentifierade utsläpp som mycket allvarligt skadat Ramdala
avloppsreningsverk med totalt utslagen process och tror att bekymren
kan kopplas till utsläpp av tvättvatten från Sanego. Vid tre, eventuellt fyra
av de fem tillfällen som problem rapporterats från Ramdala ARV har en
avloppstank på Sanego tomts vid samma tidpunkt. Bolaget har på
miljöavdelningens och VA-avdelningens begäran erinrats om att utföra
ett övervakat provsläpp till Ramdala reningsverk av vätska från
uppsamlingstanken . Utsläppet skedde 2009-05-18. VA-avdelningen
märkte vid detta tillfälle inte av utsläppet. VA-avdelningen har vid kontakt
med Sanego kommit överens om att företaget fortsättningsvis ska
släppa mindre tvättvattenmängder oftare.

I tillståndsansökan föreslår bolaget att som särskilt villkor ska gälla för
verksamheten;
- Utsläpp till kommunalt reningsverk av sköljvatten från rengöring av
blandningscisterner och rörsystem med produkter ska ske med så lågt
flöde som möjligt. Flödet får inte överstiga 10 I/timma utan medgivande
från Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen.
Miljö- och byggnadsnämndens synpunkter
Miljö- och byggnadsnämnden har i ansökningshandlingarna inte haft
tillgång till information om vilka kemikalier som kommer att lagras och
användas i verksamheten och har därför inte tagit ställning i den delen.
Miljö- och byggnadsnämnden förutsätter att Länsstyrelsen vid sitt beslut
haft tillgång till tillräckliga uppgifter, såsom kemikalieförteckning och
produkternas innehåll av kemiska ämnen enligt säkerhetsdatablad.
Information om kemikalierna behövs för att kunna bedöma om lagring
och användningen innebär några risker eller påverkan på tex
vattenlevande organismer eller i miljön i övrigt.
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Förslag till yttrande angående ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet enligt 9 kap miljöbalken.
Utöver vad som redan föreskrivs i skyddsområde och skyddsföreskrifter
för de kommunala grundvattentäkterna i Jämjö anser Miljö- och
byggnadsnämnden att det vid den invallade lossningsplattan för bulkbil
bör finnas en skylt med upplysning att plattan ligger inom skyddsområde
för vattentäkt. Vidare bör det finnas tydliga och skyltade rutiner avseende
avstängningsventil i dagvattennätet från lossningsplattan.
Miljö- och byggnadsnämnden anser även att det under en prövotid
behöver utredas vidare om processvattnet från Sanego AB stör
reningsprocessen vid Ramdala avloppsreningsverk. Under prövotiden
bör utsläpp av processvatten regleras med utredningsvillkor. Om
processvatten från Sanego stör reningen vid avloppsreningsverket bör
bolaget överväga ifall en sluten process kan vara genomförbar. För att
bästa möjliga teknik skall kunna väljas skulle Sanego AB alternativt även
kunna redovisa andra förslag avseende omhändertagande av
processvattnet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta yttrandet som eget.
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Sammanträdesdatum

12 april 2012
Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.2991

§ 147
Aspö 4:104 och del av 4:123, Drottningskär. Förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus.
Ärendet utgår på sökandens begäran.

Sign .
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Sökanden
Grannar
Akten

§ 148
Fäjö 1:47, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Handlingar: Ansökan 2010-01-12, 2011-09-26 och kartor.
Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus. Fastigheten omfattas helt
av strandskydd men är idag bebyggd med ett enbostadshus och marken
är ianspråktagen på ett sätt som gör att den ej längre är allemansrättsligt
tillgänglig. Enligt ansökan är avsikten att stycka av cirka 3 000 kvm för ett
nytt enbostadshus i ett plan om max 150 kvm . Tillfart föreslås ske via en
ny väg inom fastigheten Fäjö 1:47. Platsen är kraftigt kuperad och
nivåskillnaderna uppgår till 8 meter inom tomten. Västra delen består av
en lite platå och tomten stupar sedan brant mot väster där den består av
en mycket låglänt yta.
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 vi kt
att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen.
En utredningsplan för Fäjö antogs av Byggnadsnämnden 1987-03-18

§ 115. Enligt beslutet skall denna utgöra underlag för fortsatt hantering av
bygglovsansökningar på Fäjö. I utredningsplanen sägs bland annat att
ytterligare bebyggelse i princip inte bör tillkom ma. Ett av de undantag från
denna regel som enligt utredningsplanen kan övervägas är avstyckningar
från vissa större fastigheter som redan är ianspråktagna för bostadsändamål.
forts .
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§ 148 (forts).
Fäjö 1 :47, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

En förutsättning är dock enligt utredningsplanen att föreslagna
avstyckningar kan anses vara allmänt lämpliga för ny bebyggelse.
Den föreslagna tomten har på grund av topografiska fö rhållanden en
mycket begränsad byggbar yta. För att tillgängl ighet skall kunna uppnås i
enlighet med kraven som ställs i plan- och bygglagens 8 kap måste tillfart
anordnas frön öster eller söder. Ursprungligen redovisade sökanden tillfart
över grannens fastighet vilket grannen i ett yttrande motsatte sig. Efter
inkommen komplettering redovisar sökanden numera tillfarten på den
egna fastigheten söder om den föreslagna platsen fö r byggnation .
Lutningen på den föreslagna tillfarten blir cirka 1: 10 vilket bedöms uppfylla
kraven på tillgänglighet.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inget
yttrande har inkommit.
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen . Anslutning kan ske till kommunalt vatten och avlopp.
Ansökan bedöms vara förenlig med utredningsplanen för Fäjö . En
byggnation enligt ansökan på platsen får anses vara en lämplig
komplettering.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked fö r lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen med villkor,
2. att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten , samt
utvändigt färg- och materialval ska bestämmas i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
3. att anslutning sker till det kommunala VA-nätet, samt
4. att strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart.

Bilaga : Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Grannar
Akten

§ 149
Färmanstorp 1 :15, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Handlingar: Ansökan 2011 -10-24, ritningar och situationsplan.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Ansökan avser
nybyggnad av en komplementbyggnad på 66 kvm. Enligt gällande
detaljplan får på varje tomtplats byggnader icke uppföras med större
sammanlagd yta än 200 kvm.
Befintlig huvudbyggnad har idag en yta av cirka 172 kvm . Tillsammans
med den föreslagna komplementbyggnaden på 66 kvm blir den
sammanlagda ytan 238 kvm. , Detta överskrider tillåten byggnadsyta med
38 kvm , vilket ger en överyta på 19 %.
Ärendet har varit uppe för behandling i Miljö- och byggnadsnämnden
2012-01-10 § 30 och blev då återremitterat till Samhällsbyggnadsförvaltningen för hörande av grannar. Berörda grannar är nu hörda och en
granne har inkommit med synpunkter vilket sökanden har fått bemöta.
Sökanden har inkommit med nya ritningar och ny situationsplan som
uppfyller grannens synpunkter.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 §skall ansökningar om bygglov
ges för en åtgärd som överensstämmer med detaljplanen . Den föreslagna
åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattn ing , att den inte
kan anses vara en liten avvikelse förenlig med planens syfte.
Yrkande
Förvaltningens förslag är avslag .

Martin Kirchberg (SO) yrkar på bifall till bygglov med motivering "Granna r
har givits möjlighet att yttra sig och en granne har lämnat synpunkter.
Sökanden har därefter lämnat in nya ritningar där inkomna synpunkter
beaktats. Överytan är visserligen 19 % jämfört med gällande detaljplan
men med byggnation enligt nya ritningar bör komplementbyggnaden ändå
kunna smälta in i bebyggelsen utan större olägenhet. Sammantaget gör
detta att Sverigedemokraterna inte ser något starkt vägande skäl för att
avslå bygg lov".

Sign.

I

s;go

forts.

i'f-i KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum

12 april 2012

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

41

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.4115

§ 149 (forts).
Färmanstorp 1: 15, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Carl-Göran Svensson (M) och Eva Öhman (S) yrkar på bifall till bygglov.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och
Martin Kirchberg, Carl-Göran Svensson och Eva Öhmans yrkande
och finner att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt
Martin Kirchberg, Carl-Göran Svensson och Eva Öhmans yrkande.
Miljö- och byggnadsnämnden har således beslutat
att bevilja bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat
startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd och förslag på
kontrollplan krävs i detta ärende. Efter samråd med er kontrollansvarig
kontaktar ni lämpligen nedanstående om när och hur samrådsmöte kan
hållas.

Bygglovchef Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Dennis Karlsson, telefon 0455-30 33 56
Innan byggnaden 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 beslut vinner laga kraft (enligt 9 kap 43 § PBL).
Anmälan skall inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet
påbörjas och då det avslutas.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 150
Färmanstorp 2:5, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Handlingar: Ansökan 2012-02-08.
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i område
där detaljplan saknas, på en avstyckning om ca 5 000 kvm.
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 til l
beskaffenhet och läge och behov. Företräde ska ges sådan användning
som från allmän synpunkt medför en 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 2
kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kultu rvärdena på platsen
och intresset av en god helhetsverkan.
Förutsättningar
Den föreslagna avstyckningen blir enligt förslaget belägen ute på ett
större, öppet fält, som närmast har karaktären av strandäng/betesmark.
En byggnad placerad på avstyckningen skulle helt sakna stöd i landskapet
och skulle sakna naturlig anknytning till befintl ig bebyggelse. Någon
naturlig vägförbindelse till platsen finns inte, utan tillfarten föreslås gå över
villatomter.

Positivt förhandsbesked har tidigare lämnats för nybyggnad av ett
enbostadshus på en avstyckning belägen norr om den aktuella platsen, i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse som en naturlig förtätning
(MBN 2012-01-19 § 31, dnr 3384/11 ).
forts .
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§ 150 (forts).
Färmanstorp 2:5, Nättraby. Förh andsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
I ytterligare ett tidigare beslut lämnades negativt förhandsbesked för
placering av ett enbostadshus ute på det öppna fältet, där
förutsättningarna och bedömningsgrunderna var i princip detsamma som i
den nu aktuella ansökan (MBN 2010-05-12 § 166, dnr 3414/09).
Skäl till beslut
Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig
komplettering av befintlig bebyggelse. Den utgör inte någon förtätning
inom det tidigare bebyggelsemönstret, utan en utvidgn ing av bebyggelsen
ute på det öppna fältet på ett sådant sätt som Miljö- och
byggnadsnämnden i sitt tidigare beslut bedömt vara olämpligt.
Ett enbostadshus på den föreslagna platsen skulle komma att bli ett
onaturligt inslag i det öppna landskapet. Med hänsyn till detta får den
föreslagna lokaliseringen anses vara olämpligt.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrande
inkom 2012-03-27.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på att Miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott gör ett platsbesök.
Miljö- och byggnadsnämnden har således beslutat
att Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott gör ett platsbesök den
3 maj 2012.
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§ 151
Hallersboda 1:2, Fågelmara. Bygglov för nybyggnad av två
vindkraftverk.
Handlingar: Ansökan 2010-09-17, situationsplan, ljud- och skugganalys,
yttrande från Trafikverket och Försvarsmakten.
Fastigheten är belägen utanför sammanhållen bebyggelse.

Ärendets handläggning
Ansökan avser uppförande av två vindkraftverk på fastigheten
Hallersboda 1 :2 . Vindkraftverken är trebladiga med max 100 meter
navhöjd , en rotordiameter på max 100 meter och en totalhöjd på
149 meter. Verken har en effekt av vardera 2,5 MW , således sammanlagt
5,0 MW. Transformatorn kommer att byggas in i verken .
Ärendet har remitterats till Försvarsmakten och Trafikverket för yttrande.
Försvarsmakten uppger att vindkraftsprojektet kommer att medföra stora
störningar på tekniska system. Systemen och dess anläggningar omfattas
av sekretess och är att betrakta som riks intresse för totalförsvarets militära
del enligt 3 kap 9 §andra stycket miljöbalken. Det föreligger en uppenbar
risk för att en etablering av vindkraftverken skulle innebära en påtaglig
skada på riksintresset.
Trafikverket har ur vägsynpunkt inga synpunkter mot föreslagna
vindkraftverk. Verken berör inte järnvägen och kommer inte i konflikt med
järnvägens radio- och telesystem. Trafikverket gör bedömningen att
projektet inte riskerar att stå i konflikt med luftfartens intressen; Ronneby
och Kalmar flygplatser bör kontaktas i ärendet. Även Sjöfartsverket bör
ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Sökanden har getts möjl ighet till att
yttra sig över inkomna synpunkter.
Sökandes skrivelse inkom 2012-03-15. Bolagets konsult har gjort en
analys om att inga ömtåliga miljöer finns i området och inga skyddsvärda
saker.
forts.
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§ 151 (forts).
Hallersboda 1:2, Fågelmara. Bygglov för nybyggnad av två
vindkraftverk.
Omgivningen präglas av närhet till E22. Ett par stora telekommunikationsmaster, ett reningsverk, en transformatorstation till den
regionala kraftledningsgata som finns i området. Ett perfekt område för
vind kraftsetablering.
En totalhöjd på 149 meter är ett måste.
Bolaget skriver att de har tagit del av Länsstyrelsens material samt det
material som finns på vindval. De kan inte finna några skyddsvärda
lämningar. Målsättningen är att iaktta försiktighet vid byggandet och att
inte påverka kulturmiljön och om så i väldigt liten omfattning . Enl igt bolaget
är Ornitologiska föreningen mycket positiv till en vindetablering. Om
kommunen så kräver är bolaget positiva till skyddsåtgärder med
avstängning av verken nattetid samt viss tid under sommarperioden vid
vissa vindförhållande på grund av fladdermöss.
Bolaget begär att få bygga sex verk (varav fyra ingår i andra ansökningar
som behandlas separat) med totalhöjd av 149 meter. Vilka torn eller
rotorer som ska användas vill de bestämma senare då sista vindanalysen
är gjord så att mesta möjliga energiutnyttjande kan uppnås. De begär att
få ha en effekt av upp till och med 3,0 MW per verk men mindre om så
anses vara lämpligt. De förbinder sig att hålla de ljud- och skuggangivelser
de lämnat och att miljömålen efterföljs. Transformatorn kommer att byggas
in i verken. E:on's anslutningskabel kommer att bli ett koncessionsärende
varför sedvanlig prövning av miljö- och kulturer berörs.
Bolaget begär att nämnden bortser från Försvarsmaktens yttrande då det
bygger på grava felaktigheter och eftersom Försvarsmakten getts
möjlighet att markera områden i kommunens vindbruksplan.
Försvarsmakten skriver i sitt remissyttrande att tekniska system störs som
är hemliga och rikets säkerhet äventyras. Det visade sig vara fel och lögn,
det finns inga beslut som hemligstämplar detta. Har kommunen
vitmarkerat ett område i vindbruksplanen så måste kommunen stå för
detta.
forts .
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§ 151 (forts).
Hallersboda 1:2, Fågelmara. Bygglov för nybyggnad av två
vindkraftverk.
En översiktsplan med en fördjupad vindbruksplan är en mycket stark, väl
genomarbetad demokratisk handling . Bolaget menar att Försvarsmaktens
remisstid löpt ut i och med att beslut om vindbruksplan tagits och att
Försvarsmakten enbart har rätt att agera i de områden de valt att markera
i planen.
Samhäl/sbyggnadsförvaltningens synpunkter
Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (2010:900) i kraft. Enligt
punkten 2 i övergångsbestämmelserna ska äldre föreskrifter fortfarande
gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011. Den
numera upphävda plan- och bygglagen (1987: 10), förkortad PBL, ska
därför tillämpas i detta ärende.
Enligt 2 kap 1 § första stycket PBL 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. Företräde
skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning . Av andra stycket i samma§ framgår att bestämmelserna i
3 och 4 kap miljöbalken skall tillämpas i ärenden om bygglov och
förhandsbesked.
Enligt 3 kap 1 § PBL 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, lämpligt för byggnaderna som sådana och som
ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller
deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller
på annat sätt medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen.
Enligt 3 kap 1 §miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn til l
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
forts.

Sign .

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

12 april 2012

47

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2010.3771

§ 151 (forts).
Hallersboda 1 :2, Fågelmara. Bygglov för nybyggnad av två
vind kraftverk.

Företräde ska ges till sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning. Det aktuella området är i kommunens
översiktsplan inte utpekat som ett område där vindkraft ska prioriteras.
Av 3 kap 9 §miljöbalken framgår att mark- och vattenområden som har
betydelse för totalförsvaret ska så långt som möjl igt skyddas mot åtgärder
som påtagligt motverkar totalförsvarets intressen. Områden som är av
riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar anledning att ifrågasätta
Försvarsmaktens ställningstagande att vindkraftsetablering på fastigheten
Hallersboda 1:2 påtagligt skulle kunna skada riksintresse för totalförsvarets militära del. Försvarsmakten motsätter sig således bygglov för
vindkraftverken vilket står i konflikt med totalförsvarets intressen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tagit ställning till om det skulle
vara tillåtligt enligt plan- och bygglagen att uppföra vindkraftverk på
fastigheten om riksintresse för totalförsvaret inte förelåg.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Svarstiden är till och med
2012-04-03.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om uppförande av två vindkraftverk på fastigheten
Hallersboda 1:2 med hänvisning till att uppförande av vindkraftverken
skulle medföra påtaglig skada på riksintresset för totalförsvaret.

På grund av jäv deltar ej Lars Karlsson (C) i beredning och beslut i
detta ärende.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 152
Signemåla 3:1, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad
av två vindkraftverk.
Handlingar: Ansökan 2010-09-17, situationsplan, ljud- och skugganalys,
yttrande från Trafikverket och Försvarsmakten.
Fastigheten är belägen utanför sammanhållen bebyggelse.

Ärendets handläggning
Ansökan avser uppförande av två vindkraftverk på fastigheten
Signemåla 3:1. Vindkraftverken är trebladiga med max 100 meter
navhöjd, en rotardiameter på max 100 meter och en totalhöjd på max
150 meter. Verken har en effekt av vardera 2,5 MW, således sammanlagt
5,0 MW. Transformatorn kommer att byggas in i verken.
Ärendet har remitterats till Försvarsmakten och Trafikverket för yttrande.
Försvarsmakten uppger att vindkraftsprojektet kommer att medföra stora
störningar på tekniska system. Systemen och dess anläggningar omfattas
av sekretess och är att betrakta som riksintresse för totalförsvarets militära
del enligt 3 kap 9 §andra stycket miljöbalken. Det föreligger en uppenbar
risk för att en etablering av vindkraftverken skulle innebära en påtaglig
skada på riksintresset.
Trafikverket har ur vägsynpunkt inga synpunkter mot föreslagna
vindkraftverk. Verken berör inte järnvägen och kommer inte i konflikt med
järnvägens radio- och telesystem. Trafikverket gör bedömningen att
projektet inte riskerar att stå i konflikt med luftfartens intressen; Ronneby
och Kalmar flygplatser bör kontaktas i ärendet. Även Sjöfartsverket bör
ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Sökanden har getts möjlighet till att
yttra sig över inkomna synpunkter.
Sökandes skrivelse inkom 2012-03-15. Bolagets konsult har gjort en
analys om att inga ömtåliga miljöer finns i området och inga skyddsvärda
saker.
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§ 152 (forts).
Signemåla 3:1, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad
av två vindkraftverk.

Omgivningen präglas av närhet till E22. Ett par stora telekommunikationsmaster, ett reningsverk, en transformatorstation till den
regionala kraftledningsgata som finns i området. Ett perfekt område för
vind kraftsetablering.
En totalhöjd på 149 meter är ett måste.
Bolaget skriver att de har tagit del av Länsstyrelsens material samt det
material som finns på vindval. De kan inte finna några skyddsvärda
lämningar. Målsättningen är att iaktta försiktighet vid byggandet och att
inte påverka kulturmiljön och om så i väldigt liten omfattning. Enligt bolaget
är Ornitologiska föreningen mycket positiv till en vindetablering. Om
kommunen så kräver är bolaget positiva till skyddsåtgärder med
avstängning av verken nattetid samt viss tid under sommarperioden vid
vissa vindförhållande på grund av fladdermöss.
Bolaget begär att få bygga sex verk (varav fyra verk ingår i andra
ansökningar som behandlas separat) med totalhöjd av 149 meter. Vilka
torn eller rotorer som ska användas vill de bestämma senare då sista
vindanalysen är gjord så att mesta möjliga energiutnyttjande kan uppnås.
De begär att få ha en effekt av upp till och med 3,0 MW per verk men
mindre om så anses vara lämpligt. De förbinder sig att hålla de ljud- och
skuggangivelser de lämnat och att miljömålen efterföljs. Transformatorn
kommer att byggas in i verken. E:on's anslutningskabel kommer att bli ett
koncessionsärende varför sedvanlig prövning av miljö- och kulturer berörs.
Bolaget begär att nämnden bortser från Försvarsmaktens yttrande då det
bygger på grava felaktigheter och eftersom Försvarsmakten getts
möjlighet att markera områden i kommunens vindbruksplan.
Försvarsmakten skriver i sitt remissyttrande att tekniska system störs som
är hemliga och rikets säkerhet äventyras. Det visade sig vara fel och lögn,
det finns inga beslut som hemligstämplar detta. Har kommunen
vitmarkerat ett område i vindbruksplanen så måste kommunen stå för
detta.
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§ 152 (forts).
Signemåla 3:1, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad
av två vindkraftverk.

En översiktsplan med en fördjupad vindbruksplan är en mycket stark, väl
genomarbetad demokratisk handling . Bolaget menar att Försvarsmaktens
remisstid löpt ut i och med att beslut om vindbruksplan tagits och att
Försvarsmakten enbart har rätt att agera i de områden de valt att markera
i planen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (2010:900) i kraft. Enligt
punkten 2 i övergångsbestämmelserna ska äldre föreskrifter fortfarande
gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 . Den
numera upphävda plan- och bygglagen (1987:10), förkortad PBL, ska
därför tillämpas i detta ärende.
Enligt 2 kap 1 § första stycket PBL skall mark- och vattenområden
användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt förel iggande behov. Företräde
skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Av andra stycket i samma§ framgår att bestämmelserna i
3 och 4 kap miljöbalken skall tillämpas i ärenden om bygglov och
förhandsbesked.
Enligt 3 kap 1 § PBL 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, lämpligt för byggnaderna som sådana och som
ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller
deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller
på annat sätt medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen.
Enligt 3 kap 1 §miljöbalken ska mark- och vattenom råden användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
forts.

Sign.

Sign.

50

~KARLSKRONA

Sammanträdesd atu m

~KOMMUN

12 a pril 2012

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

51

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2010.3774

§ 152 (forts).
Signemåla 3:1, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad
av två vindkraftverk.
Företräde ska ges till sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning. Det aktuella området är i kommunens
översiktsplan inte utpekat som ett område där vindkraft ska prioriteras.
Av 3 kap 9 §miljöbalken framgår att mark- och vattenområden som har
betydelse för totalförsvaret ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt motverkar totalförsvarets intressen. Områden som är av
riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar anledning att ifrågasätta
Försvarsmaktens ställningstagande att vindkraftsetablering på fastigheten
Signemåla 3:1 påtagligt skulle kunna skada riksintresse för totalförsvarets militära del. Försvarsmakten motsätter sig således bygglov för
vindkraftverken vilket står i konflikt med totalförsvarets intressen .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tagit ställning till om det skulle
vara tillåtligt enligt plan- och bygglagen att uppföra vindkraftverk på
fastigheten om riksintresse för totalförsvaret inte förelåg.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Svarstiden är till och med
2012-04-03.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om uppförande av två vi ndkraftverk på fastigheten
Signemåla 3:1 med hänvisning till att uppförande av vindkraftverken
skulle medföra påtaglig skada på riksintresset för totalförsvaret.

På grund av jäv deltar ej Lars Karlsson (C) i beredning och beslut i
detta ärende.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 153
Söremåla 1 :2, Fågelmara. Bygglov för nybyggnad av ett
vindkraftverk.

Handlingar: Ansökan 2010-09-17, situationsplan , ljud- och skugganalys,
yttrande från Trafikverket och Försvarsmakten.
Fastigheten är belägen utanför sammanhållen bebyggelse.

Ärendets handläggning
Ansökan avser uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten
Söremåla 1:2. Vindkraftverket är trebladiga med max 100 meter
navhöjd, en rotordiameter på max 100 meter och en totalhöjd på max
150 meter. Verket har en effekt av 2,5 MW. Transformatorn kommer att
byggas in i verket.
Ärendet har remitterats till Försvarsmakten och Trafikverket för yttrande.
Försvarsmakten uppger att vindkraftsprojektet kommer att medföra stora
störningar på tekniska system. Systemen och dess anläggningar omfattas
av sekretess och är att betrakta som riksintresse för totalförsvarets militära
del enligt 3 kap 9 §andra stycket miljöbalken. Det förel igger en uppenbar
risk för att en etablering av vindkraftverket skulle innebära en påtaglig
skada på riksintresset.
Trafikverket har ur vägsynpunkt inga synpunkter mot föreslaget
vindkraftverk. Verket berör inte järnvägen och kommer inte i konflikt med
järnvägens radio- och telesystem. Trafikverket gör bedömningen att
projektet inte riskerar att stå i konflikt med luftfartens intressen; Ronneby
och Kalmar flygplatser bör kontaktas i ärendet. Även Sjöfartsverket bör
ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Sökanden har getts möjlighet till att
yttra sig över inkomna synpunkter.
Sökandes skrivelse inkom 2012-03-15. Bolagets konsult har gjort en
analys om att inga ömtåliga miljöer finns i området och inga skyddsvärda
saker.
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§ 153 (forts).
Sörem~la 1 :2, Fågelmara. Bygglov för nybyggnad av ett
vindkraftverk.

Omgivningen präglas av närhet till E22. Ett par stora telekommunikationsmaster, ett reningsverk, en transformatorstation till den
regionala kraftledningsgata som finns i området. Ett perfekt område för
vind kraftsetablering.
En totalhöjd på 149 meter är ett måste.
Bolaget skriver att de har tagit del av Länsstyrelsens material samt det
material som finns på vindval. De kan inte finna några skyddsvärda
lämningar. Målsättningen är att iaktta försiktighet vid byggandet och att
inte påverka kulturmiljön och om så i väldigt liten omfattning . Enligt bolaget
är Ornitologiska föreningen mycket positiv till en vindetablering. Om
kommunen så kräver är bolaget positiva till skyddsåtgärder med
avstängning av verket nattetid samt viss tid under sommarperioden vid
vissa vindförhållande på grund av fladdermöss.
Bolaget begär att få bygga sex verk (varav fyra verk ingår i andra
ansökningar som behandlas separat) med totalhöjd av 149 meter. Vilka
torn eller rotorer som ska användas vill de bestämma senare då sista
vindanalysen är gjord så att mesta möjliga energiutnyttjande kan uppnås.
De begär att få ha en effekt av upp till och med 3,0 MW per verk men
mindre om så anses vara lämpligt. De förbinder sig att hålla de ljud- och
skuggangivelser de lämnat och att miljömålen efterföljs. Transformatorn
kommer att byggas in i verket. E:on's anslutningskabel kommer att bli ett
koncessionsärende varför sedvanlig prövning av miljö- och kulturer berörs.
Bolaget begär att nämnden bortser från Försvarsmaktens yttrande då det
bygger på grava felaktigheter och eftersom Försvarsmakten getts
möjlighet att markera områden i kommunens vindbruksplan .
Försvarsmakten skriver i sitt remissyttrande att tekniska system störs som
är hemliga och rikets säkerhet äventyras. Det visade sig vara fel och lögn,
det finns inga beslut som hemligstämplar detta. Har kommunen
vitmarkerat ett område i vindbruksplanen så måste kommunen stå för
detta.
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§ 153 (forts).
Söremåla 1 :2, Fågelmara. Bygglov för nybyggnad av ett
vindkraftverk.

En översiktsplan med en fördjupad vindbruksplan är en mycket stark, vä l
genomarbetad demokratisk handling. Bolaget menar att Försvarsmaktens
remisstid löpt ut i och med att beslut om vindbruksplan tagits och att
Försvarsmakten enbart har rätt att agera i de områden de valt att markera
i planen .
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (2010:900) i kraft. Enligt
punkten 2 i övergångsbestämmelserna ska äldre föreskrifter fortfarande
gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011. Den
numera upphävda plan- och bygglagen (1987: 10), förkortad PBL, ska
därför tillämpas i detta ärende.
Enligt 2 kap 1 §första stycket PBL 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. Företräde
skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Av andra stycket i samma§ framgår att bestämmelserna i
3 och 4 kap miljöbalken skall tillämpas i ärenden om bygglov och
förhandsbesked.
Enligt 3 kap 1 § PBL 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, lämpligt för byggnaderna som sådana och som
ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller
deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller
på annat sätt medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
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§ 153 (forts).
Söremåla 1 :2, Fågelmara. Bygglov för nybyggnad av ett
vindkraftverk.
Företräde ska ges till sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning. Det aktuella området är i kommunens
översiktsplan inte utpekat som ett område där vindkraft ska prioriteras.
Av 3 kap 9 §miljöbalken framgår att mark- och vattenområden som har
betydelse för totalförsvaret ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt motverkar totalförsvarets intressen. Områden som är av
riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar anledning att ifrågasätta
Försvarsmaktens ställningstagande att vindkraftsetablering på fastigheten
Söremåla 1:2 påtagligt skulle kunna skada riksintresse för totalförsvarets militära del. Försvarsmakten motsätter sig således bygglov för
vindkraftverket vilket står i konflikt med totalförsvarets intressen .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tagit ställning till om det skulle
vara tillåtligt enligt plan- och bygglagen att uppföra vindkraftverk på
fastigheten om riksintresse för totalförsvaret inte förelåg.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Svarstiden är till och med
2012-04-03.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten
Söremåla 1:2 med hänvisning till att uppförande av vindkraftverket
skulle medföra påtaglig skada på riksintresset för totalförsvaret.

På grund av jäv deltar ej Lars Karlsson (C) i beredning och beslut i
detta ärende.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Försvarsmakten
Trafikverket
Akten

§ 154
Söremåla 3:14, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad
av ett vindkraftverk.
Handlingar: Ansökan 2010-09-17, situationsplan, ljud- och skugganalys,
yttrande från Trafikverket och Försvarsmakten .
Fastigheten är belägen utanför sammanhållen bebyggelse.

Ärendets handläggning
Ansökan avser uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten
Söremåla 3:14. Vindkraftverket är trebladiga med max 100 meter
navhöjd, en rotordiameter på max 100 meter och en totalhöjd på max
150 meter. Verket har en effekt av 2,5 MW. Transformatorn kommer att
byggas in i verket.
Ärendet har remitterats till Försvarsmakten och Trafikverket för yttrande.
Försvarsmakten uppger att vindkraftsprojektet kommer att medföra stora
störningar på tekniska system. Systemen och dess anläggningar omfattas
av sekretess och är att betrakta som riksintresse för totalförsvarets militära
del enligt 3 kap 9 §andra stycket miljöbalken. Det föreligger en uppenbar
risk för att en etablering av vindkraftverket skulle innebära en påtaglig
skada på riksintresset.
Trafikverket har ur vägsynpunkt inga synpunkter mot föreslaget
vindkraftverk. Verket berör inte järnvägen och kommer inte i konflikt med
järnvägens radio- och telesystem. Trafikverket gör bedömningen att
projektet inte riskerar att stå i konflikt med luftfartens intressen; Ronneby
och Kalmar flygplatser bör kontaktas i ärendet. Även Sjöfartsverket bör
ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Sökanden har getts möjlighet till att
yttra sig över inkomna synpunkter.
Sökandes skrivelse inkom 2012-03-15. Bolagets konsult har gjort en
analys om att inga ömtåliga miljöer finns i området och inga skyddsvärda
saker.
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§ 154 (forts).
Söremåla 3:14, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad
av ett vindkraftverk.
Omgivningen präglas av närhet till E22. Ett par stora telekommunikationsmaster, ett reningsverk, en transformatorstation till den
regionala kraftledningsgata som finns i området. Ett perfekt område för
vind kraftsetablering.
En totalhöjd på 149 meter är ett måste.
Bolaget skriver att de har tagit del av Länsstyrelsens material samt det
material som finns på vindval. De kan inte finna några skyddsvärda
lämningar. Målsättningen är att iaktta försiktighet vid byggandet och att
inte påverka kulturmiljön och om så i väldigt liten omfattning. Enligt bolaget
är Ornitologiska föreningen mycket positiv till en vindetablering. Om
kommunen så kräver är bolaget positiva till skyddsåtgärder med
avstängning av verket nattetid samt viss tid under sommarperioden vid
vissa vindförhållande på grund av fladdermöss.
Bolaget begär att få bygga sex verk (varav fyra verk ingår i andra
ansökningar som behandlas separat) med totalhöjd av 149 meter. Vilka
torn eller rotorer som ska användas vill de bestämma senare då sista
vindanalysen är gjord så att mesta möjliga energiutnyttjande kan uppnås.
De begär att få ha en effekt av upp till och med 3,0 MW per verk men
mindre om så anses vara lämpligt. De förbinder sig att hålla de ljud- och
skuggangivelser de lämnat och att miljömålen efterföljs. Transformatorn
kommer att byggas in i verket. E:on 's anslutningskabel kommer att bli ett
koncessionsärende varför sedvanlig prövning av miljö- och kulturer berörs.
Bolaget begär att nämnden bortser från Försvarsmaktens yttrande då det
bygger på grava felaktigheter och eftersom Försvarsmakten getts
möjlighet att markera områden i kommunens vindbruksplan.
Försvarsmakten skriver i sitt remissyttrande att tekniska system störs som
är hemliga och rikets säkerhet äventyras. Det visade sig vara fel och lögn,
det finns inga beslut som hemligstämplar detta. Har kommunen
vitmarkerat ett område i vindbruksplanen så måste kommunen stå för
detta.
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§ 154 (forts).
Söremåla 3:14, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad
av ett vindkraftverk.
En översiktsplan med en fördjupad vindbruksplan är en mycket stark, väl
genomarbetad demokratisk handling. Bolaget menar att Försvarsmaktens
remisstid löpt ut i och med att beslut om vindbruksplan tagits och att
Försvarsmakten enbart har rätt att agera i de områden de valt att markera
i planen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (2010 :900) i kraft. Enligt
punkten 2 i övergångsbestämmelserna ska äldre föreskrifter fortfarande
gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011 . Den
numera upphävda plan- och bygglagen (1987:10), förkortad PBL, ska
därför tillämpas i detta ärende.
Enligt 2 kap 1 § första stycket PBL skall mark- och vattenområden
användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt förel iggande behov. Företräde
skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Av andra stycket i samma§ framgå r att bestämmelserna i
3 och 4 kap miljöbalken skall tillämpas i ärenden om bygglov och
förhandsbesked.
Enligt 3 kap 1 § PBL 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, lämpligt för byggnaderna som sådana och som
ger en god helhetsverkan.
Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller
deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller
på annat sätt medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen.
Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas fö r
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov.
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§ 154 (forts).
Söremåla 3:14, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad
av ett vindkraftverk.
Företräde ska ges till sådan användning som medför en från allmän
synpunkt god hushållning. Det aktuella området är i kommunens
översiktsplan inte utpekat som ett område där vindkraft ska prioriteras.
Av 3 kap 9 §miljöbalken framgår att mark- och vattenområden som har
betydelse för totalförsvaret ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt motverkar totalförsvarets intressen. Områden som är av
riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar anledning att ifrågasätta
Försvarsmaktens ställningstagande att vindkraftsetablering på fastigheten
Söremåla 3:14 påtagligt skulle kunna skada riks intresse för totalförsvarets militära del. Försvarsmakten motsätter sig således bygglov för
vindkraftverket vilket står i konflikt med totalförsvarets intressen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tagit ställning till om det skulle
vara tillåtligt enligt plan- och bygglagen att uppföra vindkraftverk på
fastigheten om riksintresse för totalförsvaret inte förelåg.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Svarstiden är till och med
2012-04-03.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten
Söremåla 3:14 med hänvisning till att uppförande av vindkraftverket
skulle medföra påtaglig skada på riksintresset för totalförsvaret.

På grund av jäv deltar ej Lars Karlsson (C) i beredning och beslut i
detta ärende.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Akten

§ 155
Jämjö-Torp 1:15, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott förrättar besök på platsen
2012-04-05.
Arbetsutskottet beslöt under§ 122, 2012-04-05 att återremittera ärendet
för hörande av grannar.
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BYGG 2012.681

§ 156
Möcklö 8:6, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2010-10-20, karta 2012-02-28 och yttrande.
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i ett område på Möcklö
där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
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.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB)
kap 3, bland annat om skydd av riksintressen och ekologiskt särskilt
känsliga områden.
Platsen ligger inom ett område som är av riksintresse för naturvården, och
som är särskilt känsligt ur ekologisk synpunkt.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i ett större, karaktärsfullt
naturområde på västra delen av Möcklö där allemansrätten råder. Det
utgörs av delvis ganska tät vegetation bestående av enbuskar och med
inslag av träd, huvudsakligen björkar. Platsen ligger inom ett område som
är särskilt känsligt ur ekologisk synpunkt och gränsar i norr till ett Natura
2000-område. Anknytning till samlad bebyggelse saknas och den
föreslagna byggnationen utgör inte någon naturlig komplettering.
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§ 156 (forts).
Möcklö 8:6, Ramda la. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Platsen saknar anslutning till samlad bebyggelse. Det får bedömas vara
av vikt att området bevarar sin karaktär av obebyggd naturmark, och att
allmänhetens möjlighet att röra sig fritt i området inte begränsas.
Den föreslagna byggnationen skulle vara olämplig med hänsyn till
naturvärdena och innebära negativ påverkan på landskapsbilden.
Förslaget bedöms kunna innebära påtaglig skada på riksintresset för
naturvården. Med hänsyn till de värden ur allmän synpunkt som föreligger
bedöms den föreslagna lokaliseringen vara olämplig.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har
inkommit med ett yttrande. Synpunkterna i yttrandet påverkar inte
förvaltningens bedömning .
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på att Miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott gör ett platsbesök.
Miljö- och byggnadsnämnden har således beslutat
att Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott gör ett platsbesök den
3 maj 2012.
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Sökanden
Grannar
Försvarsmakten
Akten

§ 157
Senoren 10:8, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Handlingar: Ansökan 2012-02-21, 2012-03-19 och karta.
Ansökan avser förhandsbesked för att riva befintligt bostadshus samt
nybyggnad av ett enbostadshus i ett plan med en boyta på cirka 160 kvm
på samma plats. Platsen ansökan avser är i ett område på sydöstra delen
av Senoren där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 §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, 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 en 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.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen . På delar av fastigheten gäller strandskyddsförordnande enligt MB 7 kap.
Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Vid besök på platsen
2012-03-09 konstaterades att en smal väg leder fram till platsen som
utgörs av en äldre igenvuxen trädgård . På platsen finns en huvudbyggnad
och flera komplementbyggnader som samtliga är i väldigt dåligt skick.
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§ 157 (forts).
Sen oren 10:8, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret - havsområde samt
riksintresse för friluftslivet. Försvarsmakten har getts möjlighet att yttra sig
över ansökan och har meddelat att man inte har något att erinra.
Fornlämning
På fastigheten, cirka 150 meter sydost om den föreslagna platsen för
byggnation, finns en fornlämning i form av en stenåldersboplats. På
grannfastigheten, cirka 50 meter norr om den föreslagna platsen för
byggnation finns också en fornlämning i form av en stensättning. Delar av
stensättningen har sen tidigare schaktats bort.
Miljöavdelningens bedömning av avloppsfrågan
Den befintliga avloppslösningen är undermålig och för att kunna använda
fastigheten för bostadsändamål måste en ny anläggning byggas. Området
är mycket känsligt och en hög skyddsnivå gäller bland annat på grund av
närheten till vattnet. Fastighetens storlek gör att en lämplig avloppslösning
går att lösa men det kan vara komplicerat och innebära höga kostnader.
Bedömningen är därmed att marken är lämpad för ändamålet med hänsyn
till möjligheten att ordna avlopp.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
En byggnation på platsen enligt ansökan bedöms inte ha en negativ
påverkan på riksintresset för friluftslivet då platsen redan är ianspråktagen
som tomtmark. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden
eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg och
miljöavdelningen har bedömt att enskild avloppsanläggning går att
anordna på fastigheten . Ett enbostadshus på platsen får anses vara en
lämplig komplettering. Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven
enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
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§ 157 (forts).
Senoren 10:8, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband
med bygglovsansökan.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen, samt

3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige).

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt PBL 9 kap
30 §. 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 §.
Delar av fastigheten omfattas av strandskydd varför lagakraftvunnen
strandskyddsdispens måste föreligga byggstart.
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§ 157 (forts).
Sen oren 10:8, Senoren. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Det är enligt 2 kap Lagen om kulturminnen m m förbjudet att utan tillstånd
från Länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom
bebyggelse, plantering eller på annat sätt änd ra eller skada en fast
fornlämning. Om man i samband med grävarbeten träffar på föremål
måste arbetet avbrytas omedelbart och anmälan göras till Länsstyrelsen.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Försvarsmakten
Grannar
Akten

§ 158
Tjurkö 4:10 (3) och 4:11 (3), Tjurkö. Förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus.

Handlingar: Ansökan 2011-08-09, 2011-11-07, karta, yttrande 2011-12-06,
yttrande 2012-02-21 och 2012-03-16.
Ansökan avser nybyggnad av en bostadshus om ca 100 kvm på
fastigheten Tjurkö 4:10 (3) och 4:11 (3) i anslutning till området Sundet på
Tjurkö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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 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 bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
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.
Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och utgörs av mark som
är gemensam ägovidd, det vill säga en form av samfällighet som ägs
gemensamt av fastigheterna Tju rkö 4: 10 och 4: 11 .
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§ 158 (forts).
Tjurkö 4:10 (3) och 4:11 (3), Tjurkö. Förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus.

Platsens förutsättningar
Platsen är belägen i Sundet på Tjurkö. En smal väg leder fram till platsen
som utgörs av en ca 2 000 kvm stor tomt omgiven av bebyggelse med
karaktär av fritidshus. Vid besök på plats den 6 september 2011 kunde
konstateras att tomten omges av stenmurar och utgörs av tät vegetation
med inslag av al och annan lövskog, täta snår och mycket nässlor. Stora
delar av området är blött och sankt vilket förekomsten av alträd och
mängden nässlor bekräftar. Området är tillgängligt men inte intressant
som strövområde. Platsen bedöms inte innehålla några särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen.

På Tjurkö finns ett stort antal bebyggda fastigheter. På ön finns inte något
gemensamt avloppsnät, utan varje fastighet måste själv lösa
omhändertagande och behandling av avloppsvatten lokalt. Enligt
miljöavdelningen utgör de enskilda avloppen på Tjurkö en stor belastning
på vattenmiljön i närområdet samt förorenar sannolikt grundvattnet på ön ,
med risk för människors hälsa som följd. Avloppen försämrar möjligheten
att uppnå miljökvalitetsnormerna för de ytvatten som berörs. Tjurkö lämpar
sig alltså inte för byggnation av nya bostäder på grund av avsaknaden av
kommunal, allmän avloppsanläggning. Att lösa avloppssituationen på varje
enskild fastighet med enskilda avloppsanläggningar och samtidigt
upprätthålla tillräckligt skydd för människors hälsa och miljön är omöjligt. I
sammanhanget ska även beaktas att förutsättningarna för att på Tjurkö
anordna enskilda avlopp som uppfyller miljökraven är mycket dål iga, med
tanke på närheten till havet och de ofta mycket bergiga förhållandena. Att
infiltrera avloppsvatten från ett stort antal fastigheter i de tunna
moränjordar som sparsamt förekommer på ön är inte möjligt.
Riksintressen
Platsen ligger inom riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten har
yttrat sig utan erinran.
Inkomna yttranden
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande
har inkommit som motsätter sig nybyggnation på den berörda fastigheten.
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BYGG 2011.3188

§ 158 (forts).
Tjurkö 4:10 (3) och 4:11 (3), Tjurkö. Förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus.
Som skäl anges belastning av befintlig/känslig väg, att det är olämpligt att
området förtätas ur miljösynpunkt samt att det aktuella området är
känsligt, blött och sankt.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över det inkomna yttrandet från
grannen och har inkommit med ett yttrande.

Skäl till beslut
En byggnation av ett bostadshus på fastigheten uppfyller inte kravet i PBL
om att marken ska vara lämpad för ändamålet med hänsyn till
möjligheterna att ordna avlopp. Dessutom är stora delar av området blött
och sankt vilket gör det olämpligt för en byggnation enligt ansökan. Den
föreslagna åtgärden uppfyller därmed inte kraven enl igt PBL 2 kap om att
markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade
samt 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 och har
inkommit med ett yttrande. Synpunkterna i yttrandet påverkar inte
förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige).

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Försvarsmakten
Akten

§ 159
Tjurkö 8:4, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Handlingar: Ansökan 2011-04-29 och karta.
Ärendet avser nybyggnad av två fritidshus om vardera cirka 90 kvm i en
våning utan källare och inredd vind på del av fastigheten Tjurkö 8 :4 i ett
område på södra Tjurkö.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas
för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta
innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen . Enligt MB 3 kap 9 §ska mark- och vattenområden
som har betydelse för totalförsvaret så långt som 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.
Platsen
Platsen utgörs av cirka 2,5 hektar öppen ängsmark i anslutning till Västra
Gårda på södra Tjurkö. Området bedöms inte inrymma några särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen.
Miljöavdelningens bedömning av VA-frågan
Byggnation av ett bostadshus på fastigheten uppfyller inte kravet i PBL om
att marken ska vara lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna
att ordna avlopp.
forts.
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Sign.
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BYGG 2011.2101

§ 159 (forts).
Tjurkö 8:4, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Den föreslagna platsen för huset ligger i direkt anslutning till samlad
bebyggelse. På Tjurkö finns ett antal bebyggda fastigheter. På ön finns
inte något gemensamt avloppsnät, utan varje fastighet måste själv lösa
omhändertagande och behandling av avloppsvatten lokalt. De enskilda
avloppen på Tjurkö utgör en stor belastning på vattenmiljön i närområdet
samt förorenar sannolikt grundvattnet på ön , med risk för människors
hälsa som följd. Avloppen försämrar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna för de ytvatten som berörs. Tjurkö lämpar sig alltså
inte för byggnation av nya bostäder på grund av avsaknaden av
kommunal, allmän avloppsanläggning . Att lösa avloppssituationen på varje
enskild fastighet med enskilda avloppsanläggningar och samtidigt
upprätthålla tillräckligt skydd för människors hälsa och miljön är omöjligt. I
sammanhanget ska även beaktas att förutsättningarna för att på Tjurkö
anordna enskilda avlopp som uppfyller miljökraven är mycket dåliga, med
tanke på närheten till havet och de ofta mycket bergiga förhållandena. Att
infiltrera avloppsvatten från ett stort antal fastighete r i de tunna
moränjordar som sparsamt förekommer på ön är inte möjligt.
Riksintresse för totalförsvaret
Med anledning av att området omfattas av ri ksintresse för totalförsvaret
har Försvarsmakten getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Försvarsmakten har inkommit med yttrande där man framför att
fastigheten Tjurkö 8:4 påverkas i mycket hög grad av buller från Bollö och
Tjurkö skjutfält, huvudsakligen Tjurködelen. Försvarsmakten motsätter sig
bygglov för enbostadshus/fritidshus på Tjurkö 8:4 med hänvisning till att
nyetablering i området riskerar att allvarligt skada riksintresset för
totalförsvarets militära del.

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Yttrande inkom 2012-03-29.
forts.
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§ 159 (forts).
Tjurkö 8:4, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att marken inte
är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att anordna enskild
avloppsanläggning, samt
2. att en byggnation enligt ansökan strider mot MB 3 kap 9 § om skydd av
riksintresse för totalförsvaret.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .

Sign .

ISigo.

i'fi KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

12 april 2012

73

Sammanträdesprotokoll

§ 160
Övriga frågor/Information

Seminarium om bygglov
Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om det seminarium om bygglov
som äger rum den 11 maj på Litorina Folkhögskola. Seminariet vänder sig
till företag inom bygg- och fastighetsbranschen. Som föreläsare har
anlitats en av Sveriges mest meriterade utbildare i bygglovsfrågor,
Rune Johansson, Byggutbildarna Stockholm.
Seminariet är kostnadsfritt. Inbjudan finns på Karlskrona kommuns
webbplats www.karlskrona.se
Fotgängartillgänglighet
Ordförande Sofia Bothorp har fått en inbjudan till workshop om
fotgängartillgänglighet som äger rum i Stockholm .
Då ordföranden inte har möjlighet att delta efterlyses intresserad att
kontakta ordföranden,

Sign.

Sign.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
10 maj 2012.

§ 165

Presentation av ny medarbetare.

§ 166

Förslag till mål för god ekonomisk hushållning, Miljö- och byggnadsnämnden.

§ 167

Utvecklingsplan för Stortorget, Karlskrona.

§ 168

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 169 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.

§ 170 Meddelanden.
§ 171

Detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43, Trossö.

§ 172

Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde.

§ 173

Detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl, Trossö.

§ 174

Detaljplan för Västra Rödeby 2:14, Karlskrona. Begäran om planbesked.

§ 175

Detaljplan för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25, Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län . Begäran om planbesked .

§ 176

Porsgöl 1:23, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av två
vindkraftverk.

§ 177

Binga 5: 13, Jämjö. Nybyggnad av en bostadshus.

§ 178

Frändatorp 25:2, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 179

Färmanstorp 2:5, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 180

Gloxinian 2, Lyckeby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport och
förråd.

§ 181

Jämjö-Torp 1:22, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 182 Lyckeby 4:35, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av tre stycken
enbostadshus.

Sign.

§ 183

Milasten 1:24, Kristianopel. Bygglov för nybyggnad av konferensanläggning
samt tillbyggnad av och ändrad användning av komplementbyggnad.

§ 184

Möcklö 8:6, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
BYGG 2010.4207.

Sign.
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§ 185

Möcklö 8:6, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
BYGG 2012.681.

§ 186

Porsgöl 1:23, Fågel mara. Bygglov och bygganmälan för uppsättande av två
stycken vindkraftverk.

§ 187

Sandhamn 13:4, Torhamn. Bygglov för ändrad användning av butik till
restaurang.

§ 188 Sturkö-Bredavik 20:18, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus. BYGG 2012 .771.

Sign.

§ 189

Sturkö-Bredavik 20:18, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus. BYGG 2012.767.

§ 190

Uttorp 1:121 , Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 191

Övriga frågor.

Sign.
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Plats och tid

Freden , Ruthensparre
torsdagen den 10 maj 2012, klockan 08.30 - 12.10

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Carl-Göran Svensson (M)
Michael Ryge (S)
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Anna Ottosson (M), jäv § 175
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SD)
Stefan Lundin (FP)

Tjänstgörande ersättare

Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Bengt Andersson (M)
lngmarie Söderblom (MP)
Eva Räder (FP), § 175

Övriga närvarande ersättare

Linda Jacobsson (M), kl 08.30-10.00
Paul Cederholm (SD)
Eva Räder (FP)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin, jäv§ 181
Bygglovchef Micael Sandberg
Byggnadsinspektör Emma Ragnarsson
Administrativ chef Jan Hammarfors
Planarkitekt Kerstin Johansson, kl 08.30-10.35
Planarkitekt Helene Persson , kl 08.30-10.35
Planarkitekt Anna Olausson, kl 08.30-10.35
Miljöinspektör Bertil Svensson, kl 08.30-10.35
Byggnadsinspektör Birgitta Persson, kl 08.30-10.35
Bygglovsarkitekt Malin Sjöstedt, kl 11.50-12.05
Claes Lindell, Lantmäteriet

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera

Sign .

Lotta Holgersson

Sign .
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Sekreterare

Paragraf 165 - 191

Marie-Louise Bescher

/M'-$c~/e~

Ordförande

Carl-GörcfrlSVensson

V#~

Justerare

Lotta HQerSSO

I

Protokolljusteringen har a,nslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

~~~fil~Jill~.
Marie-Louise Bescher '

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 165
Presentation av ny medarbetare.
Emma Ragnarsson nyanställd byggnadsinspektör.
Emma kommer snarast från Karlskrona kommuns fastighetsavdelning och
kommer att börja sin anställning på Samhällsbyggnadsförvaltningen den
20 juni 2012.
Ordföranden hälsar Emma hjärtligt välkommen.
Informationens tas till dagens protokoll.

Sign.

Sign.
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DIA 2012.1458

§ 166
Förslag till mål för god ekonomisk hushållning, Miljö- och
byggnadsnämnden.

Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämndens mål och nyckeltal föreslås ändras med
ökad fokus på kvalitet och tillgänglighet. Förvaltningen har påbörjat ett
målarbete som avser såväl mål för god ekonomisk hushållning, vilka
beslutas av Kommunfullmäktige, som verksamhetsmål, vilka beslutas av
Miljö- och byggnadsnämnden.
Nuvarande mål för god ekonomisk hushållning är enbart kvantitativa och
avser handläggningstider vilket är mer att betrakta som verksamhetsmål.
Följande handläggningstider gäller från år 2008 enligt Kommunfullmäktigebeslut, (genomsnitt för ett normalt ärende med kompletta handlingar):
•
•
•

•
•

Ärenden som beslutas enligt delegation skall handläggas senast
inom 10 dagar.
Ärenden som behandlas av Miljö- och byggnadsnämnden skall vara
färdigberedda inom 40 arbetsdagar.
Förhandsbesked skall vara färdigberedda för beslut senast 50
arbetsdagar från det ärendet lämnats in till Samhällsbyggnadsförvaltningen .
Handläggningstiden för ett detaljplaneärende skall i genomsnitt
uppgå till högst 15 månader.
Ett tillsyns- eller anmälningsärende enligt miljöbalken eller
livsmedelslagen skall behandlas inom 30 arbetsdagar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ovanstående mål arbetas in i
verksamhetsmål och att nya mål ersätter nuvarande mål för god
ekonomisk hushållning enligt nedan. Målen tar fasta på det kvalitetsarbete
som kommunen har startat i samverkan med Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, samt egna nöjdkundmätningar, NKI.
forts.

Sign.

Sign.
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§ 166 (forts).
Förslag till mål för god ekonomisk hushållning, Miljö- och
byggnadsnämnden.

Undersökningarna syftar till att mäta kvalitetsfaktorer: bemötande,
effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättsäkerhet.
Genom god planberedskap ska kommunen skapa förutsättningar för att
möta behov och stimulera tillväxt där bostadsbyggande är en bra indikator.
Med anledning av mycket stor andel ofullständiga handlingar i
ansökningar görs informationsinsatser för att förbättra ansökningar genom
rådgivning, vilket i sin tur syftar till att korta ner handläggningstider.
•
•
•

Resultat över medel i undersökningen INSIKT och förbättring i
NKl-enkät.
Planberedskap ska alltid klara behov av 400 nya bostäder.
Genom god information ska andelen kompletta inkomna
ansökningar öka.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att för egen del godkänna förslag till mål för god ekonomisk
hushållning, samt
2. att hemställa till Kommunfullmäktige att anta Miljö- och
byggnadsnämndens mål.

Sign.
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§ 167
Utvecklingsplan Stortorget, Karlskrona.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av 2002 års
översiktsplan 2002-08-29 att uppdra åt Miljö- och byggnadsnämnden
tillsammans med Tekniska förvaltningen att utarbeta ett stadsmiljöprogram
för den offentliga miljön .
Gehl Architects från Köpenhamn involverades att tillsammans med
Karlskrona kommun utarbeta en stadsanalys som utmynnade i rapporten
Strategi Karlskrona. Strategin syftar till att tillvarata och utveckla kvaliteter
samt stärka världsarvet genom att lyfta fram bebyggelse, folkliv och den
offentliga miljön. Målsättningen har varit att visa möjligheter för att stärka
stadens attraktionskraft samt utveckla mötesplatser och centrumstråk. De
historiska platserna lyfts fram och staden närmar sig vattnet.
Utredningen har resulterat i fortsatt arbete med bland annat Stortorget,
Fisktorget, Hoglands park samt utveckling av gågatumiljöer och
serveringsytor som även är tillgänglighetsprojekt. Strategiarbetet och
slutförda etapper har uppmärksammats med priser från Sveriges
Arkitekter 2010 och föreningen FOT 201 1.
Såväl Gehlutredning som förslag för Stortorget och Hoglands park har
förankrats hos medborgarna genom offentliga möten och föreläsningar där
tjänstemän och politiker deltagit.
Stortorgsutredningen har tagits fram i nära samarbete mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och SWECO Arkitekter.
Utredningen presenterades av landskapsarkitekt och professor Thorbjörn
Andersson vid ett välbesökt offentligt möte den 8 november i
Trefaldighetskyrkan. Utredningen visar en helhetsgestaltning av Stortorget
där kulturhistoria och människan står i fokus.
forts.
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DIA 2012.1459

§ 167 (forts).
Utvecklingsplan Stortorget, Karlskrona.

Planeringen syftar till att kunna genomföras i flera etapper där delar av
innehållet redan har genomförts och påbörjats i samverkan med
medfinansierande fastighetsägare.
Statyn av Karl XI bedöms vara en enkelt avgränsad etapp och lämplig
fortsättning på genomförandet. Omgestaltningen av ytan kring Karl XI till
en väl fungerande och tilltalande mötesplats på Stortorget är budgeterad
till cirka 1 500 000 kronor. Etapperna förutsätts kunna samfinansieras med
näringslivsaktörer likt tidigare etapper.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att godkänna förslag till utvecklingsplan för Stortorget, samt
2. att hemställa till Kommunstyrelsen att godkänna densamma, och att
medelstilldelning och etappindelning får behandlas vid kommande
budgetbehandl ingar.

Sign.

Sign .
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§ 168
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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Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2012-04-05.
1. Presentation av bygglovchef.

§ 121

2. Jämjö-Torp 1:15, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 122

3. Lugnet 1, Lyckeby. Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 123

4. Karlskrona 4:5, Fisktorget, Karlskrona. Tidsbegränsat lov för uppsättande av containerbyggnad för turistinformation.

§ 124

5. Skillinge 14:69, Nättraby. Överklagande till Mark- och miljödomstolen
av Länsstyrelsens beslut angående bygglov för tillbyggnad av garage.

§ 125

6. Nämndens lista inför sammanträdet 12 april 2012.

§ 126

7. Övriga frågor.

§ 127
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§ 169
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.

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

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.
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§ 170
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-03-06. Strandskyddsdispens för
tillfällig transportväg på fastigheten Stumholmen 1:2 i Karlskrona
kommun.
2. Polisen, tillståndsbevis 2012-03-17. Allmän sammankomst i samband
med "Earth Hour", en klimatmanifestation .
3 . Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-03-21. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut att avvisa ansökan om bygglov,
fastigheten Sjuhalla 1:66 i Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-03-26. Tillstånd till transport av
farligt avfall och annat avfall.
5. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-03-27. Strandskyddsdispens för
förlängning av befintlig brygga på en oregistrerad samfällighet mot
Madsviken i Karlskrona kommun.
6. Jordbruksverket beslut 2012-03-27. Godkännande av
bearbetningsanläggning för vattenbruksdjur, Sturkö Rökeri AB.
7. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-03-27. Tillstånd till nedgrävning
av häst på fastigheten Lilla Duverum 4:10 i Karlskrona kommun.
8. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen dom 2012-03-30, mål nr M
987-11. Ansökan om ändring av villkor samt förlängning av arbetstid
och igångsättningstid (M2415-06) vindkraft Trolleboda.
9. Kommunstyrelsen 2012-04-03 § 100. Yttrande över Emmaboda
kommuns översiktsplan - samråd.
10. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-04-05. Samråd enligt 12 kap 6
§ miljöbalken ( 1998:808) avseende renovering av befintlig kulvert på
fastigheten Nävragöl 1:40, Karlskrona kommun.
11 . Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-04-10. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för uppsättning av
skylt på fastigheten Dahlberg 45 i Karlskrona kommun .
12. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-04-10 . Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för
nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Skallatorp 37:7 i
Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-04-12. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Senoren 3: 18 i Karlskrona
kommun.

Sign.
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14. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-04-12. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:75 i Karlskrona
kommun.
15. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-04-13. Anmälan om.
vattenverksamhet på fastigheten Torstäva 14:2 i Karlskrona kommun .
16. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-04-19. Detaljplan för Verkö 3:4
m fl i Karlskrona kommun.
17. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2012-04-11 . Strandskyddsdispens
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Aspö 5:117 i
Karlskrona kommun .
18. Högsta Förvaltningsdomstolen protokoll 2012-04-13. Bygglov; fråga
om prövningstillstånd . Mål nr 630-12. Trossöfastigheter AB .
19. Socialstyrelsen beslut 2012-04-13. Ansökan om tillstånd för enskild
verksamhet enligt socialtjänstlagen (Sol) vid Ekekullen utrednings- och
behandlingshem.
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PLAN 2009.3707

§ 171
Detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Planarkitekt Helene Persson föredrar ärendet.
Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43,
Trossö, har varit utställd för granskning under tiden 17 februari - 16 mars
2012. Kungörelse om utställningen har anslagits på kommunens
anslagstavla och införts i lokalpressen fredagen den 17 februari 2012.
Utställningshandlingarna bestående av plankarta med bestämmelser,
planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt samrådsredogörelse har
funnits tillgängliga på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket samt på
Karlskrona kommuns webbplats www.karlskrona.se.
Detaljplanens huvudsyfte är att sanktionera tidigare givet bygglov för
tillbyggnad till fastigheten Magistraten 16. Detaljplanen upprättas eftersom
området ligger på allmän plats vilket är ett långtgående undantag såväl
från att ta i anspråk allmän platsmark som att göra intrång i Karlskrona
stads huvudaxel. Skyddsbestämmelser och användningsbestämmelser för
bebyggelse på befintlig kvartersmark justeras.
Området är beläget på den norra sidan av Stortorget på Trossö i direkt
anslutning till Klaipedaplatsen .
November 2008 sålde Karlskrona kommun fastigheten Magistraten 16 till
en privat ägare. Fastigheten Karlskrona 4:43 ägs av Karlskrona kommun
och utgörs av allmän platsmark.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att god känna detaljplanen för Magistraten 16 och del av
Karlskrona 4:43, Trossö, daterad maj 2011, samt att överlämna den till
Kommunfullmäktige för antagande, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sarnrnanträdesdaturn
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Sammanträdesprotokoll

PLAN 2011 .105

§ 172
Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde.
Planarkitekt Helene Persson föredrar ärendet.
Förslag till program för detaljplan för Fäjö 1: 110, Säljö udde, har varit
föremål för programsamråd. Under programsamrådstiden,
17 juni - 5 augusti, 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 17 juni 2011 och ett
samrådsmöte har hållits måndagen den 27 juni 2011.
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra utvecklandet av ett
fritidsområde med gästhamn som kan erbjuda service och servering till
båtburna besökare samt en del fritidshusbebyggelse. Syftet är även att
skapa möjlighet för konferens- och kursverksamhet med övernattning.
Syftet är därtill att ny bebyggelse ska utformas och givas en karaktär i
enlighet med gestaltningsprogrammets illustrationer och fotoexempel.
Programområdet är beläget på den sydvästra delen av ön Säljö i
Karlskrona skärgård . Programområdet omfattar cirka 4,2 hektar och
marken är privatägd. På Säljö finns idag en barnkoloni, enstaka
åretruntboende och del sommarstugor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att låta detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun ,
daterad i april 2012, bli föremål för samråd, samt

2. att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.

Sign .

15

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesdatum

10 maj 2012

16

Sammanträdesprotokoll

PLAN 2010.3367

§ 173
Detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl på Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.

Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 oktober 2010 § 361 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för del av kvarteret Nordstjärnan m fl .
Föreslaget området är beläget inom Trossö nordvästra kvadrant. Marken
är till största delen privatägd .
Syftet med att planen är att ge förutsättningar för att uppföra ett
bostadshus på idag obebyggd mark. Skyddsbestämmelser införs för den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen mot Ronnebygatan. För den södra
delen av Stora Möllebacksgränd gäller detaljplan som vann laga kraft
2012-02-17 och som anger gårdsgata. Planen har inte genomförts. Syftet
med planförslaget är att förlänga gårdsgatan norrut.
Förslaget innebär att gatumark tas i anspråk. Kvarteret utökas så att gatan
får en minsta bredd på sex meter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att låta förslag till detaljplan för Nordstjärnan 32 m fl blir föremål för
samråd, samt
2. att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.

Sign.
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PLAN 2012.694

§ 174
Detaljplan för Västra Rödeby 2:14, Karlskrona. Begäran om
planbesked.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för planläggning av Västra Rödeby 2:14 kom
in till Miljö- och byggnadsnämnden den 1 mar 2012. Syftet med begäran är
att ge möjlighet att bebygga området med bostäder. Planområdet är
beläget cirka 600 meter söder om Rödeby centrum i anslutning till väg 28.
Området gränsar i norr och väster till bostadsbebyggelse och i öster och
söder till ett mindre skogsparti. Öster om skogspartiet rinner Silletorpsån.
Planområdet omfattar cirka 1,2 hektar. Förslaget innebär att området
bebyggs med åtta flerfamiljshus i två våningar, sammanlagt 33 lägenheter i
blandade upplåtelseformer. Området föreslås trafikmatas via befintlig infart
från väg 28.
I översiktsplanen är området utpekat som utvecklingsområde för bostäder.
Idag omfattas området av detaljplan 436 från 1987 som anger
användningen handelsträdgård . Handelsträdgård har bedrivits på
fastigheten mellan åren 1936-2002.
En miljöteknisk markundersökning har genomförts 2011-12-07 som visar
att halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning påträffades i en punkt (barium, bly och zink). Den aktuella
platsen har under verksamhetens tid använts som uppställningsplats eller
upplagsyta. Då området föreslås exploateras för bostadsändamål bör
området i anslutning till provpunkten som består av mullhaltig makadam
schaktas ur och hanteras som förorenade massor. I övriga provpunkter har
föroreningar överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden inte
påträffats.
Arbetet med detaljplanen avses att bedrivas med normalt förfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att inleda planläggningsarbete för Västra Rödeby 2:14 m fl. Detaljplanen
bedöms vara antagen före den 31 augusti 2013.
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PLAN 2012.13004

§ 175
Detaljplan för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25, Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län. Begäran om planbesked.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för planläggning av Verkö 3:267 och del av
Verkö 3:25 kom in till Miljö- och byggnadsnämnden den 24 april 2012.
Gällande detaljplan som vann laga kraft den 2 december 1975 anger
industriändamål. Syftet med begäran är att ge möjlighet att öka tillåten
högsta byggnadshöjd i en ny detaljplan. Gällande detaljplan anger ingen
begränsning avseende den del av tomtytan som får bebyggas.
Planområdet ligger på sydvästra Verkö och omfattar 5,6 hektar
kvartersmark.
ABB AB önskar öka sin produktion på Verkö. Den utökade produktionen
medför att ytorna inom befintligt industrikvarter norr om Verkövägen är
otillräckliga. Det kan finnas möjlighet för ABB AB att ta i anspråk
Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25 som ligger söder om Verkövägen.
ABB AB har behov av 55 meter höga byggnader för testning/provning av
kabel, vilket inte ryms inom gällande detaljplan. ABB AB önskar därför öka
tillåten högsta byggnadshöjd i en ny detaljplan.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att inleda planläggningsarbete för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25,
detaljplanen bedöms vara antagen före den 31 december 2012, samt
2. att detaljplanen bedöms medföra en sådan betydande miljöpåverkan
som enligt miljöbalken 6 kap kräver att en särskild miljöbedömning måste
göras.

På grund av jäv deltar ej Anna Ottosson (M) i beredning och beslut i
detta ärende.

Sign.
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MMM 2010.1586

§ 176
Porsgöl 1:23, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande
av två vindkraftverk.

Miljöinspektör Bertil Svensson föredrar ärendet.
Sökanden har den 1 april 2010 inkommit med en anmälan enligt 9 kap 6 §
miljöbalken (1998:808) om uppförande av två vindkraftverk på fastigheten
Porsgöl 1:23. Anmälan har under ärendets gång kompletterats. Enligt
anmälan planeras varje verk att få en totalhöjd på under 150 meter. Enligt
9 kap 6 §miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, är den planerade verksamheten
anmälningspliktig med verksamhetskoden 40.100.
Länsstyrelsen i Blekinge län, Försvarsmakten, Trafikverket, Ronneby
Airport, Kalmar Airport, Karlskrona Naturskyddsförening och Karlskrona
Ornitologiska Klubb har givits möjlighet att yttra sig genom riktade
skrivelser.
Länsstyrelsen påpekar bland annat att anmälan är mycket bristfällig, att
väg till vindkraftverken förefaller att hamna inom strandskyddsområde samt
att anläggandet av vindkraftverken kan innebära arbeten som kräver
tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen eller Miljödomstolen .
Försvarsmakten har inkommit med två yttranden. Den första inkom den
18 januari 2011 och angav med hänvisning till närliggande väderradarstation som dimensionerande mått för verk 1 och verk 2 ; tomhöjd 90
respektive 99,5 meter, rotordiameter 101 meter för båda verken samt
totalhöjderna 140,5 respektive 150 meter. Den andra inkom den 9 februari
2012 efter en begäran till Försvarsmakten från Karlskrona kommun att
kommentera sökandens önskemål om att kunna variera tomhöjd och
rotorstorlek inom ramen för totalhöjden . I detta yttrande anger
Försvarsmakten att de i tidigare yttrande angivna höjderna inte längre kan
accepteras då de ger för stora störningar på väderradarinformationen.
forts.
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MMM 2010.1586

§ 176 (forts).
Porsgöl 1 :23, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande
av två vindkraftverk.

De dimensioner som är acceptabla för båda verken är i stället en tornhöjd
av maximalt 80 meter och en rotardiameter av 70 meter. Försvarsmakten
anger att väderradarstationen är anmäld som riksintresse för totalförsvaret.
Trafikverket har ur vägsynpunkt inget att erinra mot föreslagna
vindkraftverk. Verken berör inte järnvägen och kommer inte heller i konflikt
med järnvägens radio- eller telesystem. Trafikverket gör bedömningen att
projektet genom sin planerade totalhöjd inklusive höjd över havet riskerar
att stå i konflikt med luftfartens intressen och Ronneby och Kalmar
flygplatser bör kontaktas i ärendet. Sjöfartens intressen berörs inte.
Ronneby Airport har vad gäller den civila flygverksamheten inget att erinra
mot anmälan.
Kalmar Airport anger att flygplatsen inte kan yttra sig då något
utredningsunderlag inte erhållits från Luftfartsverket.
Efter kungörelse i lokalpressen den 13 maj 2011 har Bygg- och
miljönämnden i Torsås kommun samt närboende i området inkommit med
synpunkter.
Bygg- och miljönämnden i Torsås kommun anför att för att pågående
helikopterkalkning inom Bruatorpsåns avrinningsområde ska kunna
genomföras så måste avstängning av verken ske under den tid kalkning
sker. Bygg- och miljönämnden i Torsås kommun anser vidare att inlämnat
material har så stora brister att komplettering måste ske innan det kan
bedömas för övrigt.
Synpunkter från närboende i området har efter kungörelsen och vidare
under ärendets gång inkommit via sex skrivelser. De närboende som yttrat
sig är emot en vindkraftsetablering på grund av områdets stora natur- och
kulturvärden samt den påverkan i form av ljud- och ljuseffekter som följer
på en etablering.
forts . .
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

MMM 2010.1586

§ 176 (forts).
Porsgöl 1 :23, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande
av två vindkraftverk.

Bland annat framhålls att ledningsdragningen till elnätet avses att dras
genom ett barrskogsområde som markägarna i samarbete med
Skogsvårdsstyrelsen frivilligt avsatt med syfte att bevara gammal orörd
naturbarrskog. I skrivelserna pekas också på de stora bristerna i inlämnat
material samt behovet av en grundlig miljökonsekvensbeskrivning. Antalet
namnunderskrifter på en av skrivelserna uppgår till drygt 50 stycken.
Under ärendets gång har Samhällsbyggnadsförvaltningen begärt in
kompletteringar vad avser precisering av ledningsdragningar och placering
av transformatorstation, en naturinventering av de områden som direkt
berörs av vindkraftsetableringen, en redovisning av kulturmiljön längs
ledningsdragningen till elnätet, en utredning av fladdermusfaunan i
området samt fotomontage som visar hur verken ter sig på distans.
Sökanden har givits möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter och har
inkommit med ett antal skrivelser. Sökanden har framfört synpunkten att
Försvarsmakten inte får ändra ett beslut under pågående prövning och
begär därför att kommunen bortser från Försvarsmaktens senaste
yttrande. Vidare har sökanden framfört att väderradarproblemen tekniskt
går att lösa. Sökanden menar också att kommunens översiktsplan med
fördjupad vindbruksplan är ett demokratiskt förankrat dokument och begär
att kommunen fattar ett beslut i enlighet med gällande vindbruksplan.
Sökanden begär också att beslutet ska medge en totalhöjd av upp till
150 meter för de båda verken, att rotordiametern inte begränsas, att
beslutet medger två verk på vardera 3,0 MW samt att beslutet anger vilken
markhöjd som kommunen accepterar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Av 2 kap 6 §miljöbalken framgår att det för en verksamhet eller åtgärd
som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska väljas en plats som är
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta
intrång och olägenheter. Vid prövning av verksamheter enligt 9 kap 6 §
miljöbalken ska bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken tillämpas i de
fall det gäller ändrad användning av mark- eller vattenområde vilket är
fallet i detta ärende.
forts.
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§ 176 (forts).
Porsgöl 1 :23, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande
av två vindkraftverk.

Enligt 3 kap 1 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges till
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Det aktuella området är i kommunens översiktsplan utpekat som ett för
vindkraft prioriterat område. I översiktsplanen anges även att en analys av
Försvarsmaktens intressen är nödvändig för området. Av 3 kap 9 §
miljöbalken framgår att mark- och vattenområden som har betydelse för
totalförsvaret ska 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 ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, ska den myndighet som
handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsåtgärder eller
förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga
verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap 6 § miljöbalken
(27 §förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar anledning av ifrågasätta
Försvarsmaktens ställningstagande att anmäld vindkraftsetablering på
fastigheten Porsgöl 1:23 ger stora störningar på anläggning som är av
riksintresse för totalförsvaret. Uppförande av verkan uppfyller därmed inte
bestämmelserna i 2 kap 6 § miljöbalken och ska därför förbjudas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tagit ställning till om det skulle
vara tillåtligt enligt miljöbalken att uppföra vindkraftverk på fastigheten om
riksintresse för totalförsvaret inte förelåg.
forts.
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MMM 2010.1586

§ 176 (forts).
Porsgöl 1 :23, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande
av två vindkraftverk.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att förbjuda Porsgöl Windpower AB (arg nr 556809-0707) att uppföra de i
anmälan angivna vindkraftverken på fastigheten Porsgöl 1:23. Beslutet
fattas med stöd av 27 §förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd och 26 kap 9 §miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap 6 §
och 3 kap 1 och 9 §§ miljöbalken.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 177
Binga 5:13, Jämjö. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2011-11-25, ritningar, nybyggnadskarta och skrivelse
från Tekniska förvaltningen 2012-04-20.
Ärendet gäller bygglov för enbostadshus på tomt där tidigare endast uthus
funnits, varför även lokaliseringsprövning ska göras.
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse. Ansökan gäller nybyggnad av
ett enbostadshus med en yta på 138 kvm. På platsen finns idag tre stycken
uthus varav ett skall rivas och det nya bostadshuset skall placeras på
ungefär samma ställe. Tomten anses vara hävdad .
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig och en skrivelse från en
granne har inkommit, 2012-03-09.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Byggherrens förslag
till kontrollansvarig är Olof Färnström, Karlskrona.
Avgift för bygglovet är 24 076 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige). Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap 3 § PBL. Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
forts .
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§ 177 (forts).
Binga 5:13, Jämjö. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni lämpligen nedanstående
om, när och hur sam rådsmötet kan hållas.
Bygglovchef Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
Byggnadsinspektör Dennis Karlsson, telefon 0455- 30 33 35
Utsättning ska ske av person med dokumenterad mätningskompetens.
Fastigheten skall anslutas till det kommunala VA-nätet.
Innan byggnaden 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).
Anmälan skall inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet
påbörjas och då det avslutas.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Akten

§ 178
Frändatorp 25:2, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Handlingar: Ansökan 2012-03-05, karta och yttrande 2012-04-12.
Ansökan avser nybyggnad av två enbostadshus i en våning utan inredd
vind i område på Sturkö där detaljplan saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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 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 bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
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 .
Enligt 2 kap 6 § PBL ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan .
forts.

Sign .
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BYGG 2012. 744

§ 178 (forts).
Frändatorp 25:2, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Vid besök på platsen
2012-03-09 konstaterades att området som ansökan avser utgörs av en
del av ett större öppet beteslandskap. Platsen omges på i öster, väster
och söder av mycket välbehållna stenmurar. I området växer några äldre
ekar och andra lövträd som t ex björk. Enligt kommunekologen hyser
miljön i det öppna landskapet söder om Frändatorps gård 4-5 hotade
arter. Befintlig bebyggelse ligger öster om stenmuren längs med den
befintliga vägen, Krokavägen.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret och delar av området
omfattas av riksintresse för friluftslivet.
Skäl till beslut
En byggnation av två enbostadshus mitt ute i det öppna beteslandskapet
skulle skära av landskapet på ett olämpligt sätt och strider mot det
befintliga bebyggelsemönstret i omgivningen då den föreslagna
byggnationen inte följer den bebyggelsestruktur som finns på den östra
sidan om Krokavägen . Byggnationen skulle därmed ha en negativ
påverkan på landskapsbilden och riksintresset för det rörliga friluftslivet.
Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed 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 och har
inkommit med ett yttrande. I yttrandet föreslår sökanden en revidering av
sin ansökan genom att ändra från två tomter till en tomt något längre
norrut på fastigheten . Det som framkommer i yttrandet påverkar inte
förvaltningens bedömning.
forts.

Sign.
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§ 178 (forts).
Frändatorp 25:2, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisnings till
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .

Sign.
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BYGG 2012.443

§ 179
Färmanstorp 2:5, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har förrättat besök på platsen
2012-05-03 och förvaltningschef Hans Juhlin visar bilder från besöket.
Handlingar: Ansökan 2012-02-08.
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i område
där detaljplan saknas, på en avstyckning om ca 5 000 kvm.
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 och behov. Företräde ska ges sådan användning
som från allmän synpunkt medför en 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 2
kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen
och intresset av en god helhetsverkan .

Förutsättningar
Den föreslagna avstyckningen blir enligt förslaget belägen ute på ett
större, öppet fält, som närmast har karaktären av strandäng/betesmark.
En byggnad placerad på avstyckningen skulle helt sakna stöd i landskapet
och skulle sakna naturlig anknytning till befintlig bebyggelse. Någon
naturlig vägförbindelse till platsen finns inte, utan tillfarten föreslås gå över
villatomter.
Positivt förhandsbesked har tidigare lämnats för nybyggnad av ett
enbostadshus på en avstyckning belägen norr om den aktuella platsen, i
direkt anslutning till befintlig bebyggelse som en naturlig förtätning
(MBN 2012-01 -19 § 31, dnr 3384/11 ).
forts.

Sign.
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§ 179 (forts).
Färmanstorp 2:5, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
I ytterligare ett tidigare beslut lämnades negativt förhandsbesked för
placering av ett enbostadshus ute på det öppna fältet, där
förutsättningarna och bedömningsgrunderna var i princip detsamma som i
den nu aktuella ansökan (MBN 2010-05-12 § 166, dnr 3414/09).
Skäl till beslut
Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig
komplettering av befintlig bebyggelse. Den utgör inte någon förtätning
inom det tidigare bebyggelsemönstret, utan en utvidgning av bebyggelsen
ute på det öppna fältet på ett sådant sätt som Miljö- och
byggnadsnämnden i sitt tidigare beslut bedömt vara olämpligt.

Ett enbostadshus på den föreslagna platsen skulle komma att bli ett
onaturligt inslag i det öppna landskapet. Med hänsyn till detta får den
föreslagna lokaliseringen anses vara olämpligt.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut, och har
2012-03-27 inkommit med en skrivelse. Det som framförs i skrivelsen
påverkar inte förvaltningens bedömning.
Vid sammanträde 2012-04-12 § 150 beslutande Miljö- och
byggnadsnämnden att återremittera ärendet för komplettering av
kartmaterial, samt för att arbetsutskottet skulle göra besök på platsen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen,
med hänvisning till det som sägs i PBL kap 2 om att markområden ska
användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, samt det
som sägs om att byggnader ska placeras på ett sätt som är lämpligt bland
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdens på
platsen och intresset av en god helhetsverkan, samt
2. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .
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§ 180
Gloxinian 2, Lyckeby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med
carport och förråd.

Handlingar: Ansökan 2012-03-15, ritningar och situationsplan.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.
Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad inte upptaga större areal än
125 kvm per tomt. Befintlig huvudbyggnad har en areal på cirka
115,9 kvm. Tillsammans med den föreslagna tillbyggnaden på 49,5 kvm
blir den sammanlagda byggnadsytan 165,4 kvm. Detta överskrider tillåten
byggnadsyta med 40,4 kvm, vilket ger en överyta på 32 %.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att den inte
kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget, svarstiden
går ut den 23 april 2012.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till att förslaget strider mot gällande
detaljplan.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
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Sökanden
Akten

§ 181
Jämjö-Torp 1 :22, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Handlingar: Ansökan 2011-04-29, karta, yttrande från sökanden
2012-04-23 och tjänsteanteckning 2012-05-04.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL 2 kap sägs att markområden ska användas
för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, 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 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) 3 kap om
skydd av riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för
naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård . Området är även särskilt
ekologiskt känsligt.
Ansökan gäller tre tomter med en ny tillfartsväg som ansluter till
Torhamnsvägen . En enskild anläggning för avloppet planeras försörja de
tre tomterna.
Platsen är belägen längs Torhamnsvägens östra sida, norr om
Hallaslättlyckan. Befintlig bebyggelse finns cirka 100 meter söderut samt
väster om Torhamnsvägen, norr om platsen. Vid besök på platsen, den
9 mars 2012, kunde konstateras att platsen för de tre tomterna är en platå,
cirka fyra meter ovanför Torhamnsvägen. Marken består av hällmark med
enstaka mindre enar. Området i övrigt är mycket bergigt och kuperat.
forts.

Sign.
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§ 181 (forts).
Jämjö-Torp 1:22, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Bedömningen är att det skulle krävas stora ingrepp i naturen för att göra
platsen byggbar. En byggnation på platsen är inte heller en naturlig
komplettering av befintlig bebyggelse.
Platsen som anges som möjlig för infiltration bedöms vara olämplig för
ändamålet. Den ligga jord som finns ligger i bergsfickor och blir tidvis
mycket blöt och har ibland inte någon naturlig avrinning.
Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Det
som framförts i yttrandet påverkar inte förvaltningens bedömning .

Yrkande
Förvaltningens förslag är negativt.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på återremiss för hörande av grannar.
Till detta yrkar Stefan Lundin (FP) bifall.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och
Carl-Göran Svenssons yrkande och finner att Miljö- och
byggnadsnämnden beslutar enligt Carl-Göran Svenssons förslag .
Miljö- och byggnadsnämnden har således beslutat
att återremittera ärenden för hörande av grannar.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
På grund av jäv deltar ej förvaltningschef Hans Juhlin i detta ärende.

Sign.
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§ 182
Lyckeby 4:35, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av
tre stycken enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2011-03-29, karta, yttrande Knösö Vägsamfällighet
2012-03-12, yttrande Skogsstyrelsen 2012-03-13, gemensamt yttrande
från grannar 2012-03-01 , yttrande från sökanden 2012-03-23, yttrande
från sökanden 2012-04-30 och utdrag ur Översiktsplan 20 10 sid 46.
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.
Ansökan gäller tre tomter med tillfart från Knösövägen.
Området norr om platsen har höga naturvärden och är en så kallad
nyckelbiotop och den södra delen av Knösö är naturreservat. Området
däremellan, som innefattar den sökta platsen för de tre tomterna , är
utpekat som en viktig "ekologisk ryggrad" i Karlskrona kommuns
Grönstrukturplan. En "ekologisk ryggrad" är särskilt viktiga spridningskorridorer för den biologiska mångfalden som bör stärkas.
Platsen för de tre tomterna har höga naturvärden med flerskiktad
ädellövskog. Vid besök på platsen, 2012-03-09, konstaterade att de
trädarter som växer på platsen är bok, al, björk, lönn, körsbär och ek med
enstaka grova (hundraåriga) ekar. I det lägre skiktet växer grova
hasselbuskar, hagtorn , grov murgröna och det finns gott om kaprifol. Det
finns murken ved, både stående träd och i lågor (på marken). Dessa
egenskaper medför att området får stor biologisk mångfald med såväl
fåglar som vedlevande insekter.
forts.

Sign.

i'f'iKARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

10 maj 2012

35

Sammanträdesprotokol l

BYGG 2011.1589

§ 182 (forts).
Lyckeby 4:35, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av
tre stycken enbostadshus.
Området behövs för att upprätthålla den "ekologiska ryggraden" och
därmed tillförsäkra att den biologiska mångfalden på södra Knösö består.
Även områdena norrut förstärks på motsvarande sätt.
Skogsstyrelsen har yttrat sig angående nyckelbiotopen norr om föreslagen
byggnation och önskar ett tidigt samråd om åtgärderna påverkar
nyckelbiotopen.
Knösö Vägsamfällighet har yttrat sig och yrkar för ett negativt
förhandsbesked med hänvisning till en framtida långsiktig detaljplanering
av hela Knösö. Det för att bevara de natursköna områdena till fördel för
både karlskronabor och besökare till kommunen.
Grannarna för de fyra omgivande fastigheterna har yttrat sig och motsätter
sig att deras intilliggande lövskogsområde, med inte obetydliga
naturvärden, tas i anspråk för bebyggelse och vägar.
Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och
har inkommit med ett yttrande. Sökanden påtalar att det tidigare har
avstyckats tre fastigheter från Lyckeby 4:35 och att platsen för de tre
tidigare fastigheterna bedömdes utgöras av "tät och snårig
skogsvegetation". Det är omöjligt att i efterhand göra någon bedömning av
vegetationen för de redan avstyckade fastigheterna. Bedömningen av
vegetationens egenskaper och kvaliteer, som beskrivs ovan, gäller för de
nu aktuella tomterna.
Sökanden menar även att deras fastighet inte är bedömd som värdefull i
Grönstrukturplanen men att de är positiva till att ändra tomternas storlek
eller antal för att värna om naturen. I Grönstrukturplanen ingår platsen i
den "ekologiska ryggraden" och är mycket viktig för att upprätthålla den
biologiska mångfalden, både för Knösö naturreservat och för
nyckelbiotopen norr om platsen. Skogsområdet bör bibehållas i sin helhet
utan inskränkningar för att ge utrymme till tillräckligt stora populationer.
forts.
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§ 182 (forts).
Lyckeby 4:35, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av
tre stycken enbostadshus.
Sökanden har inkommit med ytterligare ett yttrande och en ny ritning, där
tomternas bredd i öst-västlig riktning har minskats med cirka 8 meter.
Passagen mellan tomt 2 och 3 har minskats till 5 meter. Minskningen av
tomternas bredd ändrar inte förvaltningens tidigare bedömning.
Med hänsyn till de höga naturvärdena på platsen och platsens betydelse
som spridningskorridor för växter och djur bedöms den föreslagna
lokaliseringen vara olämplig . I handläggningen av ärendet har även
kommunens ekolog deltagit.

Yrkande
Förvaltningens förslag är negativt.
Arnstein Njåstad (M) yrkar på att Miljö- och byggnadsnämndens
arbetsutskott gör ett platsbesök.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och
Arnstein Njåstads yrkande och finner att Miljö- och byggnadsnämnden
beslutar enligt Arnstein Njåstads förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden har således beslutat
att Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott gör ett platsbesök den
31 maj 2012.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Kontrollansvarig
Grannar
Akten

§ 183
Milasten 1:24, Kristianopel. Bygglov för nybyggnad av
konferensanläggning samt tillbyggnad av och ändrad användning av
komplementbyggnad.
Handlingar: Ansökan 2011-12-20, situationsplan, plan-, fasad- och
sektionsritningar samt skrivelse angående föreslagen hisslösning.
Ansökan avser lokalisering och nybyggnad av konferensverksamhet samt
tillbyggnad och ändrad användning av befintlig komplementbyggnad .
Nybyggnaden innehåller konferensrum och möjliga övernattningsrum i två
plan . Byggnadsytan uppgår till 200 kvm och en bruttoarea om 300 kvm .
Tillgängliga hygienutrymmen och tillgänglighet till övre plan har redovisats
på planritning samt i skrivelse.
Befintlig komplementbyggnad om 68 kvm byggs till med 16 kvm .
Fastigheten är avstyckad från en bebyggd fastighet för bostadsändamål
och marken är helt ianspråktagen för ändamålet. Fastigheten ansluter mot
allmän väg och anslutning kan ske till kommunalt vatten och avloppsnät.
Fastigheten är stor nog att rymma p-platser på egen mark.
Platsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och
prövning skall ske mot bestämmelserna i 9 kap 31 §. För att genomföra
åtgärden krävs en kontrollansvarig.
Förslaget har skickats till berörda grannar och yttrandetiden löper ut den
2 maj 2012.

Bedömning
Lokaliseringen bedöms lämplig och byggnaderna uppfyller kraven som
ställs i 9 kap 31 §.
forts .
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§ 183 (forts).
Milasten 1:24, Kristianopel. Bygglov för nybyggnad a.v
konferensanläggning samt tillbyggnad av och ändrad användning av
komplementbyggnad.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja bygglov för de föreslagna åtgärderna,

2. att godta byggherrens förslag till kontrollansvarig, samt
3. att ta ut avgift i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige,
48 048 kronor.

Upplysningar
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 kontaktar ni lämpligen Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14
om när och hur samrådsmöte kan hållas.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg skall erhållas innan startbesked lämnas, vilket skall ombesörjas av sökanden .
Anslutning skall ske till kommunalt vatten- och avloppsnät.
Innan byggnaden 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.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Grannar
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BYGG 2010.4207

§ 184
Möcklö 8:6, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2010-10-20, 2012-02-28, karta och yttranden.
Ansökan avser förhandsbesked för två enbostadshus i en våning med
källare och/eller inredd vind eller suterrängvåning på fastigheten
Möcklö 8:6 på den västra delen av Möcklö.
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.
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 bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB)
kap 3, bland annat om skydd av riksintressen och ekologiskt särskilt
känsliga områden.
Platsen ligger inom ett område som är av riksintresse för naturvården, och
som är särskilt känsligt ur ekologisk synpunkt. Vid besök på platsen
2012-03-09 konstaterades att området utgörs av delvis ganska tät
vegetation bestående av enbuskar och med inslag av lövträd som björk,
sälg och asp. En el-ledning korsar platsen i sydöstlig-nordvästlig riktning.
Den västra delen av den föreslagna platsen är blöt och den östra delen
utgörs av en något svårtillgänglig snårig och bergig terräng. Kommunens
ekolog gör bedömningen att det aktuella området visserl igen är värdefullt
för småfåglar men att det inte har samma höga naturvärden som
områdena längre västerut på Möcklö. Infart kan anordnas från befintlig
väg.
forts.
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BYGG 2010.4207

§ 184 (forts).
Möcklö 8:6, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.

Enligt kommunens VA-avdelning finns det kommunalt VA på ldaholmen
cirka 600 meter från den föreslagna platsen. VA-avdelningen anser dock
att det är fel att släppa in två nya fastigheter på detta system då det pågår
en planering för en VA-förening på Möcklö och Senoren som tittar på
helheten. Möten ska hållas under våren och i dagsläget bedömer VAavdelningen att man säger nej till att koppla på ytterligare fastigheter och
istället inväntar vad föreningen kommer fram till. Det nuvarande
ledningsnätet till Trummenäs klarar inte att ta emot alla fastigheterna i den
samlade bebyggelsen på Möcklö och då är det fel att ta in två nya
fastigheter.
Enligt miljöavdelningen är området mycket problematiskt ur avloppssynpunkt och det är olämpligt med ny bebyggelse där avloppsfrågan ska
lösas med enskilda anläggningar.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan . Ett yttrande
har inkommit som ifrågasätter den redovisade avloppslösningen.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har
inkommit med ett yttrande. Yttrandet påverkar inte förvaltningens
bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i
PBL kap 2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de
är mest lämpade med _
hänsyn till möjligheterna att ordna avlopp.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.681

Sökanden
Akten

§ 185
Möcklö 8:6, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har förrättat besök på platsen
2012-05-03 och förvaltningschef Hans Juhlin visar bilder från besöket.
Handlingar: Ansökan 2010-10-20, karta 2012-02-28 och yttrande.
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i ett område på Möcklö
där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
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.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB)
kap 3, bland annat om skydd av riksintressen och ekologiskt särskilt
känsliga områden .
Platsen ligger inom ett område som är av riksintresse för naturvården , och
som är särskilt känsligt ur ekologisk synpunkt.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i ett större, karaktärsfullt
naturområde på västra delen av Möcklö där allemansrätten råder. Det
utgörs av delvis ganska tät vegetation bestående av enbuskar och med
inslag av träd, huvudsakligen björkar. Platsen ligger inom ett område som
är särskilt känsligt ur ekologisk synpunkt och gränsar i norr till ett Natura
2000-område. Anknytning till samlad bebyggelse saknas och den
föreslagna byggnationen utgör inte någon naturlig komplettering.
forts.
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BYGG 2012.681

§ 185 (forts).
Möcklö 8:6, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Platsen saknar anslutning till samlad bebyggelse. Det får bedömas va ra
av vikt att området bevarar sin karaktär av obebyggd naturmark, och att
allmänhetens möjlighet att röra sig fritt i området inte begränsas.
Den föreslagna byggnationen skulle vara olämplig med hänsyn till
naturvärdena och innebära negativ påverkan på landskapsbilden.
Förslaget bedöms kunna innebära påtaglig skada på riksintresset för
naturvården. Med hänsyn till de värden ur allmän synpunkt som föreligger
bedöms den föreslagna lokaliseringen vara olämplig.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har
inkommit med ett yttrande. Synpunkterna i yttrandet påverkar inte
förvaltn ingens bedömning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i
PBL kap 2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de
är mest lämpade, vad som sägs i PBL kap 3 om lämplighet med hänsyn till
landskapsbilden och naturvärdena på platsen samt vad som sägs i MB
kap 3 om skydd av riksintressen.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
BYGG 2009.3966
Försvarsmakten
Trafikverket
Kalmar Airport
Ronneby Airport
Grannar
Bygg- och miljönämnden, Torsås kommun
Akten
§ 186
Porsgöl 1 :23, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för uppsättande
av två stycken vindkraftverk.
Handlingar: Ansökan 2009-11-12, 2010-04-01 , kartor, broschyr Vestas
samt Kenersys, ljud- och skuggbilder med analyser och fördjupning .
Ansökan har under ärendets gång kompletterats. Yttranden från
Försvarsmakten, Trafikverket, Kalmar och Ronneby Flygplatser,
Torsås kommun samt berörda sakägare.
Fastigheten är belägen utanför sammanhållen bebyggelse.
Ärendets handläggning
Ansökan avser uppförande av två vindkraftverk på fastigheten
Porsgöl 1:23. Vindkraftverken är trebladiga med torn av 100 meter, rotor
100 meter och en totalhöjd av 149 meter (enligt ansökan 2010-04-01 ).
Verken har en effekt av vardera 2,6 MW , således sammanlagt 5,0 MW.
Försvarsmakten, Trafikverket, Ronneby Airport, Kalmar Airport har getts
möjlighet att yttra sig genom riktade skrivelser.
Försvarsmakten har inkommit med två yttranden . Den första inkom
2011-01-18 och angav som dimensionerande mått för verk 1 och verk 2,
torn höjd 90 respektive 99,5 meter, rotardiameter 101 meter för båda
verken samt totalhöjderna 140,5 respektive 150 meter.
Den andra inkom 2012-02-09 efter en begäran till Försvarsmakten från
Karlskrona kommun att kommentera Porsgöl Windpower AB:s önskemål
om att kunna variera tornhöjd och rotarstorlek inom ramen för totalhöjden.
I detta yttrande anger Försvarsmakten att de i tidigare yttrande angivna
höjderna inte längre kan accepteras då de ger för stora störningar på
väderradarinformationen utan de dimensioner som är acceptabla för båda
verken är en tornhöjd av maximalt 80 meter och en rotardiameter av 70
meter. Försvarsmakten anger att väderradarstationen är anmäld som
riksintresse för totalförsvaret.
forts.
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BYGG 2009.3966

§ 186 (forts).
Porsgöl 1 :23, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för uppsättande
av två stycken vindkraftverk.
Trafikverket har ur vägsynpunkt inget att erinra mot föreslagna
vindkraftverk. Verken berör inte järnvägen och kommer inte i konflikt med
järnvägens radio- eller telesystem. Trafikverket gör bedömningen att
projektet genom sin planerade totalhöjd inklusive höjd över havet riskerar
att stå i konflikt med luftfartens intressen och Ronneby och Kalmar
flygplatser bör kontaktas i ärendet. Sjöfartens intressen berörs inte.
Ronneby Airport har vad gäller den civila flygverksamheten inget att erinra
mot uppförande av två vindkraftverk.
Kalmar Airport anger att flygplatsen inte kan yttra sig då något utredningsunderlag inte erhållits från Luftfartsverket.
Efter kungörelse i lokalpressen 2011-05-13 har Bygg- och miljönämnden i
Torsås kommun samt närboende i området inkommit med synpunkter.
Bygg- och miljönämnden i Torsås kommun anför att för att pågående
helikopterkalkning inom Bruatorpsåns avrinningsområde ska kunna
genomföras så måste avstängning av verken ske under den tid kalkning
sker. Bygg- och miljönämnden i Torsås kommun anser vidare att inlämnat
material har så stora brister att komplettering måste ske innan det kan
bedömas för övrigt.
Synpunkter från närboende i området har efter kungörelsen och vidare
under ärendets gång inkommit via sex skrivelser. De närboende som yttrat
sig är emot en vindkraftsetablering på grund av områdets stora natur- och
kulturvärden samt den påverkan i form av ljud- och ljuseffekter som följer
på en etablering. Bland annat framhålls att ledningsdragningen till elnätet
avses att dras genom ett barrskogsområde som markägarna i samarbete
med Skogsvårdsstyrelsen frivilligt avsatt med syfte att bevara gammal
orörd naturbarrskog. I skrivelserna pekas också på de stora bristerna i
inlämnat material samt behovet av en grundlig miljökonsekvensbeskrivning. Antalet namnunderskrifter på en av skrivelserna uppgår till
drygt 50 stycken.
forts.
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BYGG 2009.3966

§ 186 (forts).
Porsgöl 1:23, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för uppsättande
av två stycken vindkraftverk.
Under ärendets gång har Samhällsbyggnadsförvaltningen begärt in
kompletteringar vad avser precisering av ledningsdragningar och placering
av transformatorstation, en naturinventering av de områden som direkt
berörs av vindkraftsetableringen, en redovisning av kulturmiljön längs
ledningsdragningen till elnätet, en utredning av fladdermusfaunan i
området samt fotomontage som visar hur verken ter sig på distans.
Porsgöl Windpower AB har getts möjlighet att yttra sig över inkomna
synpunkter och har inkommit med ett antal skrivelser. Företaget har
sammanfattningsvis bland annat framfört att Försvarsmakten inte får
ändra ett beslut under pågående prövning. De begär därför att kommunen
bortser från Försvarsmaktens senaste yttrande. Vidare har Porsgöl
Windpower AB framför att väderradarproblemen tekniskt går att lösa samt
att kommunens översiktsplan med fördjupad vindbruksplan är ett
demokratiskt förankrat dokument och begär att kommunen fattar ett beslut
i enlighet med gällande vindbruksplan. Porsgöl Windpower AB begär
också att beslutet ska medge en totalhöjd av upp till 150 meter för de
båda verken, att rotordiametern inte begränsas, att beslutet medger två
verk på vardera 3,0 MW samt att beslutet anger vilken markhöjd som
kommunen accepterar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter
Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag (2010:900) i kraft. Enligt
punkten 2 i övergångsbestämmelserna ska äldre föreskrifter fortfarande
gälla för mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 2011. Den
numera upphävda plan- och bygglagen (1987:10), förkortad PBL, ska
därför tillämpas i detta ärende.
Enligt 2 kap 1 § första stycket PBL 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. Företräde
skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning. Av andra stycket i samma§ framgår att bestämmelserna i 3
och 4 kap miljöbalken skall tillämpas i ärendet om bygglov och
förhandsbesked.
forts.
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BYGG 2009.3966

§ 186 (forts).
Porsgöl 1:23, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för uppsättande
av två stycken vindkraftverk.
Enligt 3 kap 1 § PBL 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, lämpligt för byggnaderna som sådana och som
ger en god helhetsverkan .
Enligt 3 kap 2 § PBL skall byggnader placeras och utformas så att de eller
deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller
på annat sätt medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen.
Enligt 3 kap 1 §miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Det
aktuella området är i kommunens översiktsplan utpekat som ett för
vindkraft prioriterat område. Analys av Försvarsmakten är dock nödvändig
för området. Av 3 kap 9 §miljöbalken framgår att mark- och
vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt motverkar totalförsvarets
intressen. Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för
totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna .
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar anledning att ifrågasätta
Försvarsmaktens ställningstagande att ansökan om vindkraftsetablering
på fastigheten Porsgöl 1:23 ger stora störningar på anläggning som är av
riksintresse för totalförsvaret.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte tagit ställning till om det skulle
vara tillåtligt enligt plan- och bygglagen att uppföra vindkraftverk på
fastigheten om riksintresse för totalförsvaret inte förelåg.
Sökanden har getts möjlighet till yttrande över förslag till beslut. Svarstiden
är till och med 2012-04-24.
forts.
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BYGG 2009.3966

§ 186 (forts).
Porsgöl 1 :23, Fågelmara. Bygglov och bygganmälan för uppsättande
av två stycken vindkraftverk.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om uppförande av två vindkraftverk på fastigheten
Porsgöl 1:23 med hänvisning till att uppförande av vindkraftverken skulle
medföra stora störningar på anläggning som är av riksintresse för
totalförsvaret.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2012.819

Sökanden
Akten

§ 187
Sandhamn 13:4, Torhamn. Bygglov för ändrad användning av butik
till restaurang.

Bygglovarkitekt Malin Sjöstedt föredrar ärendet.
Handlingar: Ansökan 2012-03-13 och ritningar.
Ansökan avser ändrad användning i del av befintlig byggnad rymmande
verkstad med viss handelsverksamhet. Den avsedda användningen är
restaurang . I ansökan har angivits att den befintliga byggnadens ändamål
är huvudbyggnad för marina men för detta ändamål saknas bygglov.
Planförutsättningar
Fastigheten ligger inom detaljplan som vann laga kraft 1982 och vars syfte
är att möjliggöra hamn för fiske och transport. Planen anger som ändamål
för den avsedda platsen, trafik/hamn.
Skäl till beslut
Åtgärden strider mot gällande detaljplan och åtgärden kan inte bedömas
vara en liten avvikelse i enlighet med planens syfte då åtgärden strider
mot angivet ändamål.
Yrkande
Förvaltningens förslag är avslå.

Carl-Göran Svensson (M) yrkar på att ärendet återremitteras för hörande
av grannar, att en dialog med sökanden sker samt att ärendet fattas med
stöd av delegation på Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott den
31 maj.
Till detta yrkar Stefan Lundin (FP), Michael Ryge (S) och
Martin Kirchberg (SD) bifall.
forts.

Sign.

i'f-i KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

10 maj 2012

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012 .819

§ 187 (forts).
Sandhamn 13:4, Torhamn. Bygglov för ändrad användning av butik
till restaurang.
Miljö- och byggnadsnämnden har således beslutat
1. att återremittera ärendet för hörande av grannar,
2. att en dialog med sökanden sker, samt
3. att ärendet fattas med stöd av delegation på Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott den 31 maj 2012.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2012 .771

§ 188
Sturkö-Bredavik 20:18, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2012-03-07, karta och yttranden.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus i en
våning med inredd vind i ett område i Bredavik på Sturkö där detaljplan
och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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, 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 en 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.
Enligt PBL 2 kap 6 §ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan .
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen .

Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Vid besök på plats
2012-03-09 kunde konstateras att platsen utgörs av en bit öppen
odlingsmark som avgränsas i söder och norr av områden med lövskog.
forts.
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§ 188 (forts).
Sturkö-Bredavik 20:18, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
En högspänningsluftledning korsar den norra delen av området i
nordvästlig - sydöstlig riktning. Det kommer förutsättningar att ansluta till
kommunalt vatten och avlopp då ledningar dras i närheten i samband med
det pågående VA-projektet på Sturkö.

Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvarets - havsområde.
Inkomna yttranden
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande
har inkommit där ägaren till grannfastigheten öster om den aktuella
platsen uttryckt en önskan om att man i samråd placerar kommande hus
så att de inte blockerar utsikten västerut.
E.on Elnät har inkommit med ett yttrande där man bland annat framför att
det i anslutning till de tänkta tomterna finns en högspänningsluftledning.
Enligt starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2010:1 ska bland annat de
horisontella avståndet mellan en luftledningsledare till en byggnad eller
någon byggnadsdel vara minst fem meter. Inom området får det inte heller
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.
Under förutsättning att ledningen även i fortsättningen kan vara kvar i
nuvarande läge och att nämnda föreskrifter och restriktioner följs samt att
E.on kan underhållsröja och att man inte drabbas av några kostnader, har
E.on Elnät Sverige AB inte något att erinra mot ansökan.

Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg. De föreslagna tomternas storlek gör
att det går att placera enbostadshus med ett säkerhetsavstånd på minst
fem meter till högspänningsluftledningen.
forts.
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§ 188 (forts).
Sturkö-Bredavik 20:18, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Lokalisering av två bostäder på den aktuella platsen kan ses som en
lämplig komplettering. Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven
enligt 2 kap 4-5 §§ PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av totalt två
enbostadshus till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen med hänvisning till
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige).

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit
laga kraft enligt 9 kap 39 §plan- och bygglagen.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign. ~
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Sökanden
Grannar
Akten

§ 189
Sturkö-Bredavik 20:18, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Handlingar: Ansökan 2012-03-07, 2012-03-30 och karta.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus i ett
våningsplan utan inredd vind i ett område precis norr om väg 738 vid
Bredavik på Sturkö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat ett positivt
förhandsbesked för ett en bostadshus på samma plats 2011 -05-11 § 172.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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 områdens 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 en 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.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen .
forts.
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§ 189 (forts).
Sturkö-Bredavik 20:18, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Vid besök på platsen
2012-03-09 kunde konstateras att området utgörs av helt öppen mark av
ängskaraktär och ligger i en lucka i en befintlig bebyggelsegrupp invid väg
738. Området som ansökan omfattar är cirka 3 000 kvm stort.
Riksintresse
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret - havsområde.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg och anslutning
kan göras till det kommunala VA-nätet. Platsen bedöms vara tillräckligt
stor för att kunna inrymma två enbostadshus med tillfarten längs med väg
738. En byggnation enligt ansökan på platsen får därmed anses vara en
lämplig komplettering. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt
2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen .
Anslutning ska till det kommunala VA-nätet.
forts .
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§ 189 (forts).
Sturkö-Bredavik 20:18, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två
enbostadshus till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen med hänvisning till
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige).

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen . Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit
laga kraft enligt 9 kap 39 § plan- och bygglagen.

Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 190
Uttorp 1 :121, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2011 -04-20 och kartor.
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i ett plan på fastigheten
Uttorp 1 :121 på sydöstra delen av Sturkö.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas
för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning . Detta
innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på
platsen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen . Platsen ligger inom område av riksintresse för
naturvård, friluftsl iv och totalförsvaret.
Platsen är belägen inom ett område som är utpekat som särskilt känsligt
ur ekologisk synpunkt. Vid besök på plats 2012-03-09 kunde konstateras
att området utgörs av orörd naturmark som är mycket låglänt och glest
bevuxet med björkar. I öster finns ett dike och på den föreslagna platsen
växer en hel del veketåg vilket indikerar att platsen är blöt och sank.
Området är omgivet av högre belägna ekhagar. En el-ledning korsar
platsen i sydvästlig-nordöstlig riktn ing.
forts.
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§ 190
Uttorp 1 :121, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Den föreslagna platsen ligger inte i anslutning till samlad bebyggelse och
har ingen anknytning till någon befintlig bebyggelsegrupp. Uppförandet av
ett enbostadshus på den aktuella platsen är inte en komplettering till
befintlig bebyggelse och placeringen saknar helt stöd i landskapet.
Naturlig vägförbindelse till platsen för byggnaden saknas. Den samlade
bedömningen är att platsen är olämplig för bostadsändamål och således
strider mot 2 kap i PBL.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Inget
yttrande har inkommit.
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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§ 191
Övriga frågor
Policy för skyltar.
Susanne Johansson (S) undrar hur långt arbetet har kommit med att ta
fram en policy för skyltar.
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att arbetet pågår.

Sign.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
7 juni 2012.

§ 196

Budgetuppföljningsrapport per april 2012 samt personalnyckeltal.

§ 197

Samarbetsytor för Miljö- och byggnadsnämnden.

§ 198

Information. Detaljplan Sandhamn.

§ 199

Information. Hamnutredning .

§ 200

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 201

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.

§ 202

Meddelanden .

§ 203

Detaljplan för Garvaren 23 m fl, Pantarholmen, Karlskrona kommun . Begäran
om planbesked .

§ 204

Upphävande av del av detaljplan för ldehult 1:26 m fl, Strömsberg,
Karlskrona kommun, Blekinge län .

§ 205

Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl Bergåsa - Blå Port, (Bergåsa station)
Karlskrona kommun, Blekinge län .

§ 206 Ändring av detaljplan för Skavkulla 1:2, 1:3 och 1:7 m fl , Nättraby, Karlskrona
kommun , Blekinge län .

Sign .

§ 207

Detaljplan för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25, Karlskrona kommun,
Blekinge län.

§ 208

Fridlevstad 6:97, Fridlevstad. Ansökan om dispens från sophämtning.

§ 209

Toramåla 1:3, Holmsjö. Ansökan om dispens från kommunal sophämtning och
slamtömning .

§ 210

Tvings-Måstad 3:36, Tving. Ansökan om dispens från sophämtning och
slamtömning.

§ 211

Annebo 7, Karlskrona. Bygglov för fasadändring , ombyggnad, uppsättande av
handikappramp samt ändrad användning av lokaler i flerbostadshus.

§ 212

Aspö 1:40, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.

§ 213

Aspö 1:48, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 214

Ekorren 5, Backabo. Bygg lov för tillbyggnad av garage.
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§ 215

Jämjö-Torp 1:15, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 216

Lyckeby 4:35, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus. Utgår.

§ 217

Milasten 1:40, Kristianopel. Bygglov för nybyggnad av fritidshus. Utgår.

§ 218

Sanda 1:35, Sturkö. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad.

§ 219

Sanda 1:35, Sturkö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
komplementbyggnad.

§ 220

Sanda 2:21, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 221

Senoren 9: 11, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av tre en bostadshus.

§ 222

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

§ 223

Stora Rom 3:16, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

§ 224

Strömsberg 1:38, Rödeby. Ansökan om strandskyddsdispens.

§ 225

Tjurkö 8:30, Sturkö. Bygglov för tillbyggnad av en bostadshus och
komplementbyggnad.

§ 226

Torstäva 14: 1, tomt 118, Ramdala. Bygglov för til lbyggnad av en bostadshus.

§ 227

Övriga frågor.

§ 228

Sommarhälsning

Sigo
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 7 juni 2012, klockan 08.30-12.03

Beslutande

1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

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§§ 201 och 207
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SD)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

lngmarie Söderblom (MP)
Linda Jacobsson (M) § 201 kl 09.50-09.55 och§ 207
kl 10.35-10.45

övriga närvarande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S) kl 08.50-12.03
Susanne Johansson (S)
Marcus Degerskär (S), jäv §§ 201 och 207
Linda Jacobsson (M) kl 08.30-09.50, 09.55-10.35
och 10.45-12.03
Paul Cederholm (SD)
Eva Räder (FP)
Johan Eriksson (V) kl 08.55-12.03

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Administrativ chef Jan Hammarfors
Bygglovchef Micael Sandberg
Planarkitekt Anna Steinwandt
Planarkitekt Helene Persson
Planarkitekt Kerstin Johansson
Bygglovsinspektör Emma Ragnarsson
Enhetschef Carl-Axel Ottosson, Näringslivsbolaget
Praktikant Malin Nilsson

Sekreterare Jessica Andersson

Sign.

Sign.
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Utses att justera

Arnstein Njåstad

Paragraf 196 - 228

Sekreterare

Ordförande

Juste rare

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

~~
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DIA 2012.1680

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 196
Budgetuppföljningsrapport per april 2012 samt personalnyckeltal.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Enligt direktiv från Kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna
upprätta en budgetuppföljningsrapport med utfall för perioden januari april samt en prognos för helåret 2012.
Miljö- och byggnadsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 10,5 Mkr
enligt budgetläget 29 februari 2012.
Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska utfall för perioden
1 januari - 30 april 2012 uppgår till 4,7 Mkr och den prognostiserade
budgetavvikelsen för helåret 2012 beräknas til l noll.
Verksamhet
Mitiö- och b_yg_gnadsnämnden
Nämndadministration
Förvaltningsledning
Planavdeln i~
~lovavdel ni~
MiJiöavdeln i ~

Reserv
TOTALT

Bud_g_et

Budget

Utfall

Prognos

Diff bu

2012

Jan-april 12

Jan-apri l 12

Helår 2012

Prognos

792,5
557,5
3 555,0
1 405,0
610,4
3 491,6
100,0
10 512,0

245,5
191, 1
1 150 ,5
574,8
121, 1
2 690,2
33,3
5 006,5

21 8,4
198,6
1 068 ,0
717,8
172,9
2 278 ,1
0 ,0
4 653,8

792,5
557,5
3 555 ,0
1 405 ,0
61 0 ,4
3 491,6
100,0
10 512,0

0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
0,0
0 ,0
0,0

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2012-04-3 0 med helårsprognos.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

6

DIA 2012.1837

§ 197
Samarbetsytor för Miljö- och byggnadsnämnden.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Samarbetsytor för Miljö- och byggnadsnämnden och dess arbetsutskott
har införts på Karlskrona kommuns intranät.
För att medlemmarna (24 deltagare) i Miljö- och byggnadsnämnden ska få
tillgång till arbetsytorna måste varje användare ha ett e-postkonto.
E-postkontot skapas av kommunens IT-enhet för en kostnad av
456 kronor/år och användare.

I den summan ingår:
•
•

E-postkonto (AD-konto) standard 204 kronor (17 kronor/månaden).
Servicedesk 252 kronor (21 kronor/månaden.

För Miljö- och byggnadsnämnden blir det en årlig kostnad på
1O 944 kronor (24 deltagare x 456 kronor).

Kostnad för utskick av kallelser och handlingar
En gång i månaden skickas handlingar och kallelser till Miljö- och
byggnadsnämndens ledamöter och ersättare, till en uppskattad kostnad
av:
•
•

Tryckkostnad : Cirka 4 000 kronor/månad .
Portokostnad : Cirka 600 kronor per utskick.

På helår blir tryckkostnaden 4 000 kronor x 11 månader =44 000 kronor
och portokostnaden blir 600 kronor x 11 = 6 600 kronor.
För Miljö- och byggnadsnämnden blir det en årlig kostnad på
50 600 kronor.
forts .
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DIA 2012 .1837

§ 197 (forts).
Samarbetsytor för Miljö- och byggnadsnämnden.

Digitalt

Kostnad

Summa för 24 delta_g_are

E~ostkonto:IAD-kont~ standard
Servicedesk

204 kr/år
252 kr/år

10 944 kronor/år

Pap_p_ersutskick

Kostnad

Summa för tiyck- och _p_ortokostnad

Try_ckkostnad
Portokostnad

44 000 kr/år
6 600 kr/år

50 600/år

Miljö- och byggnadsnämnden kan med att skapa e-postkonton till
deltagarna göra en besparing på helår med 39 656 kronor.

Funktion
Varje månad när handlingarna läggs in på samarbetsytan får
deltagarna en avisering via e-postkontot med länk in till samarbetsytan
och handlingarna.
Yrkande
Förvaltningens förslag är att införa e-postkonton, standard till ledamöter
och ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden.
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning av
tekniska lösningar.
Till detta yrkar Arnstein Njåstad (M), Martin Kirchberg (SO), Michael Ryge (S)
bifall.

Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och ordförandes
yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt
ordförandes förslag .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att ärendet återremitteras för ytterligare utredning av tekniska lösningar.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 198
Detaljplan Sandhamn.

Planchef Ola Swärdh informerar i ärendet.
Intresseföreningen i Sandhamn har lämnat in en alternativ planansökan .
Ärendet har lagts vilande i väntan på kommunens hamnutredning där det
ska klargöras vad kommunen vill göra med sina hamnar.
Informationen tas till dagens protokoll.

Sig n.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 199
Hamn utredning.

Enhetschef Carl-Axel Ottosson, Näringslivsbolaget informerar i ärendet.
Syftet med hamnutredningen är att ta fram hur hamnarna i kommunen kan
utvecklas. Utredningen har gjorts av Oxford research som har kommit
fram till fem rekommendationer. Nästa steg i processen är att under ett
två-års projekt ta fram en strategi.
Informationens tas till dagens protokoll.
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§ 200
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

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

Sign.

Sign.
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Bes I ut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2012-05-03.
1. Färmanstorp 2:5, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 161

2. Möcklö 8:6, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. § 162
3. Nämndens lista inför sammanträdet 10 maj 2012.

§ 163

4. Övriga frågor.

§ 164
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§ 201
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.

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

På grund av jäv deltar ej Anna Ottosson (M) och Marcus Degerskär (S) i
beredning och beslut i detta ärende.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 202
Meddelanden, skrivelser och rapporter.

1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-04-16. Överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för ändrad användning av
försvarsbyggnad på fastigheten Olsäng 20:4 i Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-04-18. Anmälan om
efterbehandling enligt 28 §förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd på Gullbernadeponin i Karlskrona
kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-04-24. Överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av tre enbostadshus,
garage och sjöbodar på fastigheten Lyckeby 3:7, Knösö i Karl skrona
kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-04-25. Anmälan om
vattenverksamhet samt strandskyddsdispens för utfyllnad samt
vågbrytare på fastigheten Hålan 6:13 i Karlskrona kommun .
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-04-27. överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut att avvisa överklagande av
anläggandet av en paddock på fastigheten Mölletorp 2:7 i Karlskrona
kommun.
6. Växjö Tingsrätt. Mark- och miljödomstolen. Protokoll 2012-05-02.
Bygglov för enbostadshus m m, Grönadal 15:30, Karlskrona; nu fråga
om undersökning enligt 3 kap 4 §lagen (2010 :921) om mark- och
miljödomstolar.
7. Kommunfullmäktige 2012-04-26 § 56. Uppföljning per den 29 februari
2012 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
8. Kommunfullmäktige 2012-04-26 § 59. Förslag till Social Mångfaldsplan
för Karlskrona kommun 2012.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-04-27. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om tillstånd för avloppsanläggning på
fastigheten Torhamn 9:54 i Karlskrona kommun .
10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-03. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för uppsättande av
skylt på fastigheten Lösen 14:6 i Karlskrona kommun.
11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-03. överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för uppsättande av
skylt på fastigheten Karlskrona 6:53 i Karlskrona kommun.
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12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-03. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för uppsättande av
skylt på fastigheten Karlskrona 6:50 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-03 . Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för uppsättande av
skylt på fastigheten Mölletorp 4:6 i Karlskrona kommun.
14. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2012-05-03, avser
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Däverten 26, Karlskrona .
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-04. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i frågan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Aspö 5:278, Karlskrona kommun.
16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-04. Anmälan om
vattenverksamhet samt ansökan om strandskyddsd ispens avseende
igenfyllnad av mindre biflöde längs järnvägsbanken och återställning av
åfåran genom kvarnen vid Bredabäck, Silletorpsån i Karlskrona
kommun.
17. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-07. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut angående anmälan om krossning och
sortering av berg på fastigheten Halmsjö 1: 133 i Karlskrona kommun.
18. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-08. Anmälan om
vattenverksamhet enligt 11 kap 9 §miljöbalken (1998 :808) för
reparation av befintlig kajkant vid Handelshamnen färjeläge Aspöleden
på fastigheten Karlskrona 4:1 i Karlskrona kommun.
19. Tekniska nämnden 2012-04-24 § 43. Kommunal VA-plan.
20. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-10. överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut angående förhandsbesked för
nybyggnad av en bostadshus på fastigheten Grönadal 14: 18 i
Karlskrona kommun.
21 .Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen . Dom 2012-05-11. Avser
bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fäjö 1:26,
Karlskrona kommun.

Katarina Möller (S) ställer en fråga.
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar.
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PLAN 2012.884

Sökanden
Akten

§ 203
Detaljplan för Garvaren 23 m fl, Pantarholmen, Karlskrona kommun.
Begäran om planbesked.
Planarkitekt Anna Steinwandt föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för planläggning av Garvaren 23 på
Pantarholmen kom in till Miljö- och byggnadsnämnden den 8 mars 2012.
Fastigheten ligger längs med Landsvägsgatan och angränsar i norr till
Willys och i söder till Västra Kvarngatan. Söder om Västra Kvarngatan
ligger ett parkeringshus i kvarteret Barken. Planområdet har tidigare inhyst
verksamheter, bland annat en bilverkstad, men är idag obebyggt efter en
brand får några år sedan. Ändringen av detaljplanen och exploatering av
kvarteret förutsätter att HSB förvärvar Garvaren 22 av Karlskrona kommun.
Gällande detaljplan som vann laga kraft 1961-07-31, anger handel och
småindustri. Bebyggelsen får uppföras med en byggnadshöjd på
10,8 meter. Syftet med begäran är att ge möjlighet till att förtäta med nya
flerbostadshus samt lokaler för kontor och handel.
Den föreslagna bebyggelsen enligt ansökan är flerbostadshus i fyra
våningar med en femte våning i hörnet av Västra Kvarngatan/
Landsvägsgatan. Avsikten är att producera bostäder med både bostadsrätt
och hyresrätt som upplåtelseform, eventuellt i två etapper. I hörnet av
Västra Kvarngatan/Landsvägsgatan kan det med fördel ges möjlighet till
butikslokal eller annan verksamhet. Parkering förläggs under marknivå. På
visionsbilderna tillhörande begäran om planbesked är även fastigheten
Garvaren 19 i västra delen av kvarteret med . Ansökan gäller dock endast
Garvaren 23 samt 22.
Ansökan föreslår en grön förplats i öster mellan bebyggelsen och
Landsvägsgatan som är tänkt att ta upp nivåskillnaden samt skapa en
förlängning av Tullparken.
forts.
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PLAN 2012 .884

§ 203 (forts).
Detaljplan för Garvaren 23 m fl, Pantarholmen, Karlskrona kommun.
Begäran om planbesked.
Denna utformning bedöms tveksam med hänsyn til l Landsvägsgatans
stadsmässiga kvaliteer. En planform med en smal förgårdsmark mot
Landsvägsgatan skulle ge ett intimare gaturum och förstärka
Landsvägsgatan som centrumstråk. Bebyggelsen är i ansökan illustrerad
med loftgångar mot Landsvägsgatan, en utformning med portar mot gatan
är en mer stadsmässig lösning, vilken är att föredra. Placeringen och
utformningen av bebyggelsen mot Landsvägsgatan behöver studeras
särskilt noga i det fortsatta planarbetet med hänsyn till bland annat
stadsbild och buller.
En bullerutredning är framtagen med anledning av inkommen begäran om
planbesked . Bullersituationen behöver studeras närmare i fortsatt
planarbete.
Mot Landsvägsgatan finns en återvinningsstation som behöver flyttas till
annan plats i samband med byggnation.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att inleda planläggningsarbete för Garvaren 23 m fl , samt

2. att planändringen bedöms vara antagen före den 31 december 2013.

Paragrafen anses omedelbart j usterad.
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PLAN 2009.3938

Sökanden
Akten

§ 204
Upphävande av del av detaljplan för ldehult 1 :26 m fl, Strömsberg,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Planarkitekt Helene Persson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 augusti 2010 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
upphävande för del av detaljplan ldehult 1:26 m fl , Strömsberg.
Aktuellt område är beläget i sydöstra delen av ldehult cirka åtta km norr om
Rödeby. Idag används marken som betesmark och upphävandet av del av
detaljplan har för avsikt att säkerställa tillgången till beteshagar. Delar av
området är låglänt och är därför inte lämpligt för bostäder som gällande
planer anger.
Berörda fastigheter ägs av Karlskrona kommun .
Den del av planen som upphävs föreslås ej omfattas av ny detaljplan eller
ingå i samlad bebyggelse. Upphävande av del av gällande plan bedöms
inte medföra betydande miljöpåverkan.
Ärendet bedrivs med enkelt planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att låta förslag till upphävande av del av detaljplan för ldehult 1:26 m f l,
Strömsberg, bli föremål för samråd, samt
2. att upphävande av detaljplanen inte bedöm s medföra betydande
miljöpåverkan.

Paragrafen anses omedelbart j usterad.
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PLAN 2011 .2179

Sökanden
Akten

§ 205
Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl Bergåsa - Blå Port
(Bergåsa station), Karlskrona kommun, Blekinge län.

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet.
Planens huvudsakliga syfte är att ge möjlighet för en planskild ko rsning
med en vägbro för allmän vägtrafik över järnvägen i Bergåsa/Blå Port i höjd
med Galgamarken och Wämöskolan. Det ska även ges förutsättning för en
separat planskild gång- och cykeltunnel under järnvägen i höjd med
befintlig korsning i Bergåsa. Syftet är att öka trafiksäkerheten för såväl
skyddade som oskyddade trafikanter samt förbättra för kol lektivtrafiken och
framtida ökade trafikflöden på väg och järnväg . Syftet är även att ett nytt
tillgänglighetsanpassat plattformsläge uppförs i samma läge som dagens
norra plattform samtidigt som den södra tas bort.
Planen ska ge förutsättning för ny plats för Blomsterkioskens verksamhet.
Planarbetet föranleds av Trafikverkets upprustn ing av järnvägen mellan
Emmaboda-Karlskrona. Genom att Trafikverket har ansvar för projektering
och genomförande av planen så är deras planering att åtgärderna påbörjas
med start år 2014.
Bergåsa station ligger cirka 2,5 km norr om Karlskrona centru m. Intill
stationen ligger en plankorsning belägen mellan Valhallavägen och
järnvägen . I nära anslutning till Bergåsa station ligger Blekingesjukhuset
och Blekinge Tekniska Högskola. Aktuell korsning är en viktig knutpun kt i
Karlskronas västra delar och är belägen i anslutning til l sjukhusområdets
sydvästra hörn . Här korsar Krutviksvägen - Valhallavägen järnvägen och
de med järnvägen parallella gatorna, från norr, Gamla lnfartsvägen på
östra sidan järnvägen och Sunnavägen på västra sidan. Gatorna ovan
ingår i huvudgatunätet. På östra sidan, söder om korsn ingen och parallellt
med järnvägen , går lokalgatan Ekorrvägen mel lan järnvägen och
kyrkogården. På västra sidan i anslutning til l Valhallavägen finns Bergåsa
centrum. Här finns bland annat kiosk, cafe och närbutik.

forts.
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PLAN 2011 .21 79

§ 205 (forts).
Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl Bergåsa - Blå Port
(Bergåsa station), Karlskrona kommun, Blekinge län.

Söder om planområdet ligger den kommunala skolan Wämöskolan,
årskurs 6-9 samt friskolan Musikugglans två avdelningar med årskurser f-9.
Inom området för ny vägsträckning ligger en tennisplan och parkering .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att detaljplanen för del av Karlskrona 5: 12 m fl, Bergåsa - Blå Port,
Karlskrona kommun, ställs ut för granskning, samt ·
2. att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.

Paragrafen anses omedelbart justerad.
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PLAN 2011 .993

Sökanden
Akten

§ 206
Ändring av detaljplan för Skavkulla 1 :2, 1 :3 och 1:7 m fl, Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Planarkitekt Helene Persson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 april 2011 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. Planområdet är beläget
sydöst om Nättraby, ungefär 18 kilometer från Karlskrona. Ändringen
omfattar 35 fastigheter på en yta av ungefär 14 hektar.
Området omfattas av en äldre byggnadsplan framtagen för fritidshusbebyggelse. Enligt gällande detaljplan från 1965 få r inte huvudbyggnaden
uppta större area än 100 kvm samt uthus och andra gårdsbyggnader inte
större än sammanlagd area än 40 kvm.
Miljö- och byggnadsnämnden har i vissa fall tillåtit bebyggelse som
överskrider den tillåtna byggnadsarean. Ett stort intresse för att använda
sin bostad för permanentboende finns och det finns önskemål om att utöka
sin byggrätt för att uppnå dagens bostadsstandard .
Syftet med ändring av del av detaljplan (N18/65) är att utöka byggrätten för
den sammanlagda byggnadsarean till 20 %. Enligt den kommunöve rgripande översiktsplanen kan detaljplaneändringar ske i syfte för att uppnå
ökade byggrätter anpassade för permanentboende om förutsättning för
bland annat VA-lösning finns .
Ärendet bedrivs med enkelt planförfarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att låta förslag till ändring av detaljplan Skavkulla 1 :2, 1:3 och 1;7 m fl,
Nättraby bli föremål för samråd, samt
2. att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.

Paragrafen anses omedelbart justerad.
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PLAN 2012.1304

Sökanden
Akten

§ 207
Detaljplan för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-05-10 § 175 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för Verkö 3 267 och del av Verkö 3:25.
Planområdet ligger på sydvästra Verkö och är ianspråktaget av en
industribyggnad och parkering. I norr avgränsas planområdet av
Verkövägen, i väster parkering och upplag, i söder av väg för allmän trafik
(Rombvägen) och i öster av en bebyggd industrifastighet
(Roxtec lnternational AB).
Marken ägs av Karlskrona kommun och upplåts, med dels tomträtt, dels
arrende, till Flextronics lnternational Sweden AB. Planområdet omfattar
5,6 hektar.
Detaljplanens syfte är att öka tillåten högsta byggnadshöjd . Förslaget
innebär att ABB AB kan uppföra 55 meter höga byggnader för
testning/provning av kabel.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att låta förslag till detaljplan för Verkö 3:276 och del av Verkö 3:25 bli
föremål för samråd, samt
2. att detaljplanen bedöms medföra en sådan betydande miljöpåverkan
som enligt miljöbalken 6 kap kräver att en särskild miljöbedömning måste
göras.

På grund av jäv deltar ej Anna Ottosson (M) och Marcus Degerskär (S) i
beredning och beslut i detta ärende.

Paragrafen anses omedelbart justerad.
Sign.
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RENH 2011.4613

§ 208
Fridlevstad 6:97, Fridlevstad. Ansökan om dispens från sophämtning.
Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Ägaren till fastigheten Fridlevstad 6:97 har inkommit med en ansökan om
dispens från sophämtning.
Enligt ansökan nyttjas fastigheten sällan då sökanden arbetar som sjöman
och är borta stora delar av året. Då det inte bor någon på fastigheten
menar den sökanden att det inte uppkommer något avfall.
Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för
varje kommun som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som
gäller i kommunen.
Enligt Karlskrona kommuns Renhållningsordning, Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun 8 § kan Miljö- och
byggnadsnämnden medge befrielse från hämtning av hushållsavfall om :
8.8.1 Fastigheten ej utnyttjas som permanent- eller fritidsbostad , men hålls
i beboligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll. Til lfällig vistelse
under dagtid samt enstaka övernattning i samband med tillsyn av
fastigheten är tillåtet.
8.8.2 Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare själv kan ta hand om sitt
avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön .
8.8.3 Om fastigheten ej utnyttjas som permanent eller fritidsbostad och om
bostadshus kan betecknas som ödehus.
Sökanden har angivit som skäl till dispens att han sällan vistas på
fastigheten eftersom han arbetar som sjöman och därmed är till sjöss stora
delar av året.
Sökanden är skriven på fastigheten och har en ligt Tekniska förvaltningen ,
Karlskrona kommun, en vattenförbrukning på 27 kubikmeter per år.
forts.
Sign.
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RENH 2011.4613

§ 208 (forts).
Fridlevstad 6:97, Fridlevstad. Ansökan om dispens från sophämtning.

En normal villa med fyra personer förbrukar normalt 150-200 kubikmeter
och ett ensamhushåll cirka 50 kubikmeter per år. Utifrån dessa uppgifter
bedömer Miljö- och byggnadsnämnden att någon vistas på fastigheten i en
sådan omfattning att den får anses vara mer än tillfällig. Avfall får därför
anses uppkomma på fastigheten .
Sökanden har inte i sin ansökan angivit några särskilda skäl för dispens.
Sökanden har inte heller kunna visa att han själv kan ta hand om det avfall
som uppkommer på fastigheten på ett sätt som är betryggande för
människors hälsa och miljö.
I 15 kap 21 §miljöbalken står att om avfall ska transporteras genom
kommunens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar för ändamålet ta befattning med transporten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om dispens från kommunal sophämtning vid
fastigheten Fridlevstad 6 :97 med stöd av 15 kap 11 § miljöbalken och 8 §
Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun och med
hänvisning till 15 kap 21 §.Detta innebär att sökandens brännbara
hushållssopor skall hämtas genom kommunens försorg.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
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RENH 2012.1414

Sökanden
Akten

§ 209
Toramåla 1 :3, Holmsjö. Ansökan om dispens från kommunal
sophämtning och slamtömning.
Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Ägaren till fastigheten Toramåla 1:3 har inkommit med en ansökan om att
få tillstånd att på egen hand hantera det hushållsavfall som uppkommer på
fastigheten Toramåla 1:3.
Av ansökan framkommer att avfallshanteringen inom fastigheten sker
genom att återvinningsbart avfall så som förpackningar lämnas till
återvinning, det komposterbara avfallet samt slam komposteras
tillsammans med djurspillning i befintlig gödselstack, detta är ett godtagbart
sätt ur miljösynpunkt. Resterande avfall som ej kan lämnas på
återvinningsstationerna transporteras till Bubbetorps avfallsanläggning
Renhållningstaxan är uppdelad i en grundavgift och e.n 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 hämtningsavg iften .
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det "Om avfall skall transporteras genom
kommunens försorg, får inte någon annan än kommunen el ler den som
kommunen anlitar för ändamålet ta befattning med transporten".
Detta innebär att sökanden 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
miljö, kan efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden , om det finns
särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfal l till kommunen fö r
transport, bortskaffande och återvinning.
forts.
Sign.
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RENH 2012.1414

§ 209 (forts).
Toramåla 1:3, Holmsjö. Ansökan om dispens från kommunal
sophämtning och slamtömning.

Sökanden har ej angett något särskilt skäl för att bli befriad från kommunal
sophämtning.
Det sökanden har angett som skäl till dispens är att han själv tar hand om
avfallet, det vill säga transporterar själv det brännbara avfallet till
Bubbetorps avfallsanläggning, detta är ej ett särskilt skäl för dispens.
Ett särskilt skäl skulle kunna vara om nämnda fastighet skulle vara så
belägen att man inte kan komma fram till fastigheten med
renhållningsfordon.
Om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall sker på fastigheten
skall en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden lämnas in, där samtliga
förutsättningar för hemkompostering ska vara uppfyllda, vilka
förutsättningar som ska uppfyllas finns specificerade i Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun§ 8.1.

på

8.1 Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall. Abonnent som avser
att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa
annat avfall än trädgårdsavfall, tex kompostering av matavfall, skall
skriftligen anmäla om detta till Miljö- och byggnadsnämnden. Det få r ske
den egna fastigheten under följande förutsättningar:
•
•
•
•

Att kompostering sker i en sluten behållare om annat avfall än
enbart vegetabiliskt avfall skall komposteras.
Kompost för matavfall skall vara försedd med ändamålsenligt skydd
mot gnagare, det skall vara en skadedjurssäker behållare.
Att den som komposterar sitt matavfall själv också ta r hand om den
färdiga komposten utan olägenhet för människors hälsa eller miljö.
Att komposteringen sker utan sanitär och visuell olägenhet för
omgivningen .

Samliga förutsättningar enligt ovan skall vara uppfyl lda.
forts.
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RENH 2012.1414

§ 209 (forts).
Toramåla 1:3, Holmsjö. Ansökan om dispens från kommunal
sophämtning och slamtömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att avslå ansökan om total dispens från kommunal sophämtning vid
fastigheten Toramåla 1:3 i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § , vilket
innebär att sökandens brännbara hushållssopor skall hämtas genom
kommunens försorg, samt
2. att bevilja dispens från kommunal slamtömning vid fastigheten
Toramåla 1:3. Dispens från slamtömning förutsätter att fastighetsägaren
själv ansvarar för skötseln av avloppsanläggningen och att förutsättning för
omhändertagande av slam finns så att omhändertagandet kan ske på
sådant sätt att inga sanitära olägenheter eller andra miljöproblem kan
uppstå.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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RENH 2012.266

§ 210
Tvings-Måstad 3:36, Tving. Ansökan om dispens från kommunal
sophämtning och slamtömning.

Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Ansökan om dispens från sophämtning och slamtömning av inkommit
avseende fastigheten Tvings-Måstad 3:36.
Enligt ansökan är fastigheten en fritidsfastighet som används sporadiskt.
Stugan användes under två veckor 2007, sommaren 2012 kommer den att
utnyttjas under några dagar och eventuellt så kommer den att utnyttjas
under några veckor 2014.
Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för
varje kommun som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som
gäller i kommunen.
Enligt Karlskrona kommuns Renhållningsordning, Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun 8 § kan Miljö- och
byggnadsnämnden medge befrielse från hämtning av hushållsavfall om :
8.8.1 Fastigheten ej utnyttjas som permanent- eller fritidsbostad , men hålls
i beboligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll. Tillgäll ig vistelse
under dagtid samt enstaka övernattning i samband med til lsyn av
fastigheten är tillåten .
8.8.2 Fastighetsinnehavare/nyttjanderättsinnehavare själv kan ta hand om
sitt avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö.
8.8.3 Om fastigheten ej utnyttjas som permanent eller fritidsbostad och om
bostadshus kan betecknas som ödehus.
Sökanden har i ansökan angett att fastigheten utnyttjas sporadiskt. Miljöoch byggnadsnämnden bedömer därför att sökanden inte uppfyller
kriterierna för dispens enligt renhållningsord ningen. Avfall får anses
uppkomma på fastigheten, om än i liten omfattn ing.
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RENH 2012.266

§ 210 (forts).
Tvings-Måstad 3:36, Tving. Ansökan om dispens från kommunal
sophämtning och slamtömning.

Sökanden har i sin ansökan inte angivit några särskilda skäl för dispens.
Sökanden har inte heller kunnat visa att han själv kan ta hand om det avfall
som uppkommer på fastigheten på ett sätt som är betryggande för
människors hälsa och miljö.
I 15 kap 21 §miljöbalken står att om avfall ska transporteras genom
kommunens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar för ändamålet ta befattning med transporten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om dispens från kommunal sophämtning vid
fastigheten Tvings-Måstad 3:63 med stöd av 15 kap 11 § miljöbalken och
8 § Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun samt
hänvisning till 15 kap 21 § miljöbalken . Detta innebär att sökandens
brännbara hushållssopor skall hämtas genom kommunens försorg.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
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BYGG 2011 .5198

Sökanden
Akten

§ 211
Annebo 7, Karlskrona. Bygglov för fasadändring, ombyggnad,
uppsättande av handikappramp samt ändrad användning av lokaler i
flerbostadshus.
Ansökan avser ändrad användning av lokaler i ett flerbostadshus till bageri
med försäljning, samt fasadändring.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Detaljplanen föreskriver
bostadsändamål.
Skäl till beslut
Åtgärder på fastigheter som omfattas av detaljplan skall prövas mot 9 kap
30 § i plan- och bygglagen (PBL). Där framgår att bygglov inte skall beviljas
om åtgärderna strider mot gällande detaljplan. Den föreslagna åtgärden
strider mot detaljplanen med avseende på angivet ändamål vilket inte kan
betraktas som en liten avvikelse förenlig med planens syfte.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att avslå ansökan om bygglov med hänvisning til l att åtgärderna strider
mot gällande detaljplan, samt
2. att avgiften för beslutet är 800 kronor, i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .

Sign .

88!

Sign .

fa!JV

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

7juni2012

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

29

BYGG 2010.3272

Sökanden
Akten

§ 212
Aspö 1 :40, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två
en bostadshus.

Handlingar: Ansökan 2010-08-12 samt karta.
Då ansökan inkom före den 2 maj 2011 då en ny plan- och bygglag trädde
i kraft, 2010:900, ska ärendet behandlas enligt den numera upphävda
äldre plan- och bygg lagen , 1987: 10.
Ansökan gäller avstyckning av två tomter för enbostadshus på fastigheten
Aspö 1 :40 som ligger i de östra delarna av Ryd på västra Aspö.
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 bland annat till möjligheterna att ordna trafik samt
vattenförsörjning och avlopp.
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.
I beslut 2008-08-14 § 285 lämnad Miljö- och byggnadsnämnden positivt
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på samma tomtyta där
sökanden nu önskar uppföra två enbostadshus.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Aspö ska ny bebyggelse
underordna sig den befintliga och ta efter det traditionella sättet att bygga,
med låg bebyggelse på stora tomter. Enligt praxis har en sådan
översiktsplan stor vägledande betydelse vad gäller markanvändning samt
utveckling och bevarande av den byggda miljön.
forts .
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BYGG 2010.3272

§ 212 (forts) .
Aspö 1 :40, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två
en bostadshus.

Bebyggelsemönstret på den här delen av Aspö, Ryd/Djupvik, visar
genomförande stora tomter. De föreslagna avstyckningarna strider mot
intentionerna i översiktsplanen. Det aktuella markområdet bedöms inte gå
att dela upp i två tomter lämpade för nybyggnad av enbostadshus , med
beaktande av det som sägs i översiktsplanen . Marken lämpar sig endast
för byggnation med ett bostadshus enligt det tid igare lämnade
förhandsbeskedet.
Det ska påpekas att de byggnader som illustrerats på den inlämnade
situationsplanen endast har en yta på ca 20 kvm, varför il lustrationen inte
ger en rättvisande bild av lämpligheten för bebyggelse.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget til l beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL
kap 2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är
mest lämpade, vad som sägs i PBL kap 3 om lämplighet med hänsyn till
natur- och kulturförhållandena på platsen samt vad som sägs i
översiktsplanen för Aspö.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
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BYGG 2010 .3816

§ 213
Aspö 1 :48, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Handlingar: Ansökan 2010-09-21 samt karta.
Då ansökan inkom före den 2 maj 2011 då en ny plan- och bygglag trädde
i kraft, 2010:900, ska ärendet behandlas enligt den numera upphävda
äldre plan- och bygglagen, 1987:10.
Ansökan gäller avstyckning av en tomt för enbostadshus på fastigheten
Aspö 1:48 som ligger i de östra delarna av Ryd på västra Aspö.
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 bland annat till möjligheterna att ordna trafik samt
vattenförsörjning och avlopp.
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 den fördjupade översiktsplanen för Aspö ska ny bebyggelse
underordna sig den befintliga och ta efter det traditionella sättet att bygga,
med låg bebyggelse på stora tomter. Enligt praxis har en sådan
översiktsplan stor vägledande betydelse vad gäller markanvändning samt
utveckling och bevarande av den byggda miljön.
Bebyggelsemönstret på den här delen av Aspö, Ryd/Djupvik, visar
genomförande stora, breda tomter. Den föreslagna avstyckningen strider
mot intentionerna i översiktsplanen.
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BYGG 2010.3816

§ 213 (forts).
Aspö 1:48, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Det aktuella markområdet bedöms inte rent allmänt ha tillräcklig bredd för
att vara lämpat för nybyggnad av enbostadshus, särskilt med beaktande av
det som sägs i översiktsplanen om att ny bebyggelse ska underordna sig
det traditionella bebyggelsemönstret.
Det ska påpekas att sökanden har informerats om möjligheten att genom
en lantmäteriförrättning lägga till en mindre del av den i söder angränsande
fastigheten Aspö 1:40 för att få en lämplig avstyckning. Grannfastigheten
skulle fortfarande vara lämplig att bebygga med ett enbostadshus.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL
kap 2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är
mest lämpade, vad som sägs i PBL kap 3 om lämplighet med hänsyn till
natur- och kulturförhållandena på platsen samt vad som sägs i
översiktsplanen för Aspö.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2012.1063

Sökanden
Akten

§ 214
Ekorren 5, Backabo. Bygglov för tillbyggnad av garage.
Handlingar: Ansökan 2012-04-02, situationsplan och ritningar.
Ansökan gäller att göra en tillbyggnad till ett befintligt garage med en
förrådsdel. Enligt gällande detaljplan är garaget i sin helhet beläget på
mark som inte får bebyggas, s k prickmark. Garagets placering strider
alltså mot den gällande detaljplanen.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § är en av förutsättningarna för
att bygglov ska kunna beviljas att det byggnadsverk som åtgärden avser
överensstämmer med detaljplanen . Detta innebär att för att tillbyggnaden
med förrådsdelen ska kunna beviljas måste garagets placering vara
planenlig.
Förslaget uppfyller inte kraven i 9 kap 30 § PBL för att bygglov ska kunna
beviljas.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är avslag .
Stefan Lundin (FP) yrkar att ärendet återremitteras för hörande av grannar.
Till detta Martin Kirchberg (SO) och ordförande bifall.
Michael Ryge (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag ti ll beslut.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Stefan Lundin
(FP) och Martin Kirchberg (SO) yrkande och finner att Miljö- och
byggnadsnämnden beslutar enligt Stefan Lundin (FP) och Martin Ki rchberg
(SO) yrkande.
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§ 214 (forts.)
Ekorren 5, Backabo. Bygglov för tillbyggnad av garage.
Omröstning
Omröstning begärs.

Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller föNaltningens förslag röstar ja. Den som anser att
ärendet skall återremitteras till föNaltningen röstar nej.
Följande röstar ja: Eva Öhman (S), Michael Ryge (S), Katarina Möller (S),
Morgan Mattsson (S), Lotta Holgersson (S), Gert Bengtsson (S).
Följande röstar nej: Anna Ottosson (M), Arnstein Njåstad (M), Martin
Kirchberg (SO), Stefan Lundin (FP), Lars Karlsson (C), lngmarie
Söderblom (MP), Carl-Göran Svensson (M).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med 6-ja röster mot 7 nej-röster att
återremittera ärendet.
Reservation
Eva Öhman (S), Michael Ryge (S), Katarina Möller (S), Morgan
Mattsson (S), Lotta Holgersson (S), Gert Bengtsson (S).reseNerar sig mot
tilläggsyrkandet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att ärendet återremitteras för hörande av grannar.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2011 .3717

Sökanden
Grannar
Akten

§ 215
Jämjö-Torp 1 :15, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Handlingar: Ansökan 2011-09-23 och 2012-01-17, kartor och yttranden
2012-02-16.
Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus på cirka 80 kvm på fastigheten
Jämjö-Torp 1:15 i anslutning till Hallarumsberget söder om Jämjö på vägen
ut mot Torhamn . Området saknar detaljplan och områdesbestämmelser.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott tog beslut 2012-04-05 § 122
om att återremittera ärendet till förvaltningen för hörande av grannar.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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, 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. Enl igt PBL 2 kap
4 § får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän
synpunkt är lämplig för ändamålet.
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.
Enligt 2 kap 6 § PBL skall byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
forts.
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§ 215 (forts).
Jämjö-Torp 1:15, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i MB kap 3 om skydd av
riksintressen .
Platsens förutsättningar
Platsen som ansökan omfattar utgörs av ett ungefär 400 kvm stort
markområde i Torp vid Hallarumsberget strax söder om Jämjö på vägen ut
mot Torhamn. Vid besök på platsen den 11 november 2011 kunde
konstateras att området utgörs av en del av en skogsbacke som nyligen
röjts. Platsen sluttar något åt väster ner mot Hallarumsviken. Området har
naturliga avgränsningar i form av en brant bergsknalle i norr och en grusad
väg i söder. Den grusade vägen används som tillfartsväg av de övriga
fastigheterna i området. övrig bebyggelse i området utgörs av ett fåtal , i
huvudsak småskaliga, fritidshus .
Platsen ligger inom område som är klassat som ekologiskt känsligt.
Riksintressen
Platsen ligger inom område av riksintresse för kulturvård, naturvård och
friluftsliv.
Strandskydd
Området omfattas av strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap . Någon
ansökan om strandskyddsdispens har inte inkommit.
Grannar
På begäran av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har ärendet
skickats till berörda grannar. Inga yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Tomten på cirka 400 kvm bedöms vara för liten för att tillåta en byggnation
enligt ansökan . Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed inte kraven
enligt PBL 2 kap om att markområden ska användas för de ändamål för
vilka de är mest lämpade samt 8 kap 9 § PBL.
forts .
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§ 215 (forts).
Jämjö-Torp 1:15, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Med hänsyn till vad som sägs ovan bedöms den föreslagna lokaliseringen
vara olämplig.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och
inkom 2012-02-16 med ett yttrande. Synpunkterna i yttrandet påverkar inte
förvaltningens bedömning.

Yrkande
Förvaltningens förslag är negativt.
Ordförande yrkar att bevilja positivt förhandsbesked . Till detta yrkar Eva
Öhman (S) och Michael Ryge (S) bifall.

Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och ordförandes
yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt
ordförandes förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av fritidshus till den
föreslagna platsen enligt 9 kap 17 §plan- och bygglagen med hänvisning
till att platsen bedöms vara lämplig för komplettering samt att det redan
finns små tomter i bebyggelsestrukturen. Tomten är till 20 % ianspråktagen
vilket är en vanligt förekommande exploateringsgrad för småhustomter,
att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med tillhörande
villkor och upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen ,
samt
att avgiften för förhandsbeskedet är 5720 kronor (i enlighet med taxa
fastställd av kommunfullmäktige).
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§ 215 (forts)
Jämjö-Torp 1:15, Jämjö. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval ska bestämmas i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tillstånd för anslutning till enskild anläggning för avlopp ska finnas.
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 §.
Fastigheten Jämjö-Torp 1: 15 omfattas av strandskydd varför
lagakraftvunnen strandskyddsdispens måste föreligga byggstart.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Knösö Vägsamfällighet
Skogsstyrelsen
Grannar
Akten

Bygg 2011 .1589

§ 216
Lyckeby 4:35, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av
tre stycken enbostadshus.

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har återremitterat ärendet
2012-05-31 § 192.
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Sökanden
Akten

§ 217
Milasten 1 :40, Kristianopel. Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Ärendet utgår på sökandens begäran.

Sign .

Sign.

40

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

7juni2012

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

41
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Sökanden
Länsstyrelsen
Grannar
Akten

§ 218
Sanda 1 :35, Sturkö. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad.

Ansökan avser uppförande av en ny byggnad i område där detaljplan
saknas. Den aktuella fastigheten omfattas till största delen av strandskydd
men är bebyggd med ett enbostadshus och tillhörande komplementbyggnader i den västra delen som ligger utanför strandskyddet.
Fastigheten delas också av en allmän väg och mellan den för bostadsändamål ianspråktagna tomten längst i väster finns ett slyigt naturområde.
Platsen för den aktuella nybyggnaden ligger öster om vägen och en äldre
sjöbod om cirka 12 kvm finns uppförd cirka 20 meter från strandlinjen. Det
har inte kunnat påvisas att det finns någon dispens för uppförandet av den
befintliga byggnaden.
Den befintliga sjöboden är traditionell men enkel utformning, oisolerad,
med ett litet fönster och med flackt sadeltak täckt med korrugerad plåt.
Enligt sökandens uppgift är den befintliga byggnaden 4 ,3 meter x 3,2
meter och handläggande tjänsteman uppskattar att byggnaden har en
nockhöjd om knappt 2,5 meter. Den befintliga boden avses att rivas och
ersättas med en ny byggnad.
Den föreslagna nya byggnaden har en byggnadsyta om 25 kvm och har
en nockhöjd som uppgår till 3,5 meter. Enligt det ritningsunderlag som
lämnats skall den nya byggnaden förses med tre fönster och få en enkel
gestaltning. Den nya byggnaden har en volym som är mer än dubbelt så
stor som den befintliga.
Ansökan om bygglov har lämnats i samband med dispensansökan och
hanteras som ett separat ärende.
Platsen omfattas av strandskydd enligt MB.
forts.
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§ 218 (forts).
Sanda 1 :35, Sturkö. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
komplementbyggnad.

Skäl till beslut
Dispens kan endast lämnas för uppförande av nya byggnader inom
strandskyddet om det föreligger minst ett av de särskilda skäl som finns
uppräknat i Miljöbalken 7 kap 18 § c.
Byggnader avser att tillgodose det enskilda intresset och behovet av
förvaringsutrymmen. Ett behov av utökad förvaring bedöms kunna
tillgodoses utanför strandskyddat område och något särskilt skäl enligt
nämnda lagrum bedöms inte föreligga .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att avslå ansökan om strandskyddsdispens med hänvisning att något
särskild skäl enligt MB 7 kap 18 § c inte föreligger, samt
2. att avgiften för beslutet är 4 400 kronor, i enlighet med taxa fastställd
av Kommunfullmäktige.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Grannar
Akten

§ 219
Sanda 1:35, Sturkö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
komplementbyggnad.

Ansökan avser uppförande av en ny byggnad i område där detaljplan
saknas.
Platsen omfattas av strandskydd och en äldre sjöbod om cirka 12 kvm
finns uppförd på platsen. Det har inte kunnat påvisas att det finns någon
dispens för uppförandet av den befintliga byggnaden.
Den befintliga sjöboden är traditionell men enkel utformning, oisolerad,
med ett litet fönster och med flackt sadeltak täckt med korrugerad plåt.
Enligt sökandens uppgift är den befintliga byggnaden 4,3 meter x 3,2
meter och handläggande tjänsteman uppskattar att byggnaden har en
nockhöjd om knappt 2,5 meter. Den befintliga boden avses att rivas och
ersättas med en ny byggnad.
Den föreslagna nya byggnaden har en byggnadsyta om 25 kvm och har
en nockhöjd som uppgår till 3,5 meter. Enligt det ritningsunderlag som
lämnats skall den nya byggnaden förses med tre fönster och få en enkel
gestaltning. Den nya byggnaden har en volym som är mer än dubbelt så
stor som den befintliga.
Ansökan om strandskyddsdispens har lämnats i samband med
bygglovansökan och hanteras som ett separat ärende.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område . Platsen omfattas av
strandskydd enligt MB .
Skäl till beslut
Ansökan inkom den 2 maj 2012 och bestämmelserna i PBL 1987 skall
tillämpas.
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§ 219 (forts).
Sanda 1:35, Sturkö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
komplementbyggnad.

Enligt 8 kap 11 §skall ansökningar om bygglov bifallas om åtgärden:
1. uppfyller 2 kap,
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i
5 kap 1 §,
3. inte strider mot områdesbestämmelser samt
4. uppfyller kraven i 3 kap 1, 2 och 10-18 §§.
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.
Platsen omfattas av strandskydd och skall vara al lemansrättsligt tillgänglig.
Byggnaden avser att tillgodose det enskilda intresset och behovet av
förråd vilket inte bedöms väga tyngre än det allmänna intresset av allmän
tillgänglighet till naturområdet. Uppförande av en ny byggnad bedöms inte
uppfylla kraven i 2 kap 1 §då den inkräktar, i högre grad än den befintliga
byggnaden, på mark som skall vara allmänt tillgäng lig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att avslå ansökan om bygglov med hänvisning att byggnaden inte
uppfyller kraven i 2 kap 1 § PBL, samt
2. att avgiften för beslut om avslag är 1 500 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Försvarsmakten
Trafikverket
Grannar
Akten

§ 220
Sanda 2:21, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Handlingar: Ansökan 2011-10-20 och 2012-05-03 samt karta och
yttranden.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus i ett
våningsplan med inredd vind i ett område vid Sanda på Sturkö där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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, 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 en sådan ka raktär 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.
Enligt PBL 2 kap 6 §ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan . V id bedömningen gäller
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen.
Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Platsen utgörs av ett
cirka 5 200 kvm stor, öppen yta med en karaktär av ängsmark i direkt
anslutning till Ekenabbsvägen. Platsen bedöms inte in rymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen .

fo rts.

Sig n.

Sign.

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

7juni2012

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

46

BYGG 2011.4034

§ 220 (forts).
Sanda 2:21, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och infart kan anordnas
från befintlig väg.

Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret - havsområde.
Försvarsmakten har getts möjlighet att yttra sig över ansökan och
meddelar att man inte har något att erinra.
Yttranden
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Det har
inkommit fyra yttranden, varav ett ställer sig negativ till lokaliseringen som
sådan. Frågan angående om tomterna kommer att få del i
bryggsamfällighet hanteras inte i förhandsbeskedet utan i den kommande
förrättningen hos Lantmäteriet.
Trafikverket har yttrat sig över ansökan om framhåller bland annat att
väg 738, Ekenabbsvägen, är en statlig väg och på den aktuella sträckan
gäller ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter från vägområdesgränsen. Den
planerade bebyggelsen får inte placeras närmare vägens vägområde än
12 meter. Med anledning av Trafikverkets yttrande har sökanden justerat
sin ansökan, 2012-05-03, till att istället omfatta tre tomter istället för fyra.

Skäl till beslut
Förvaltningen gör bedömningen att med tre tomter på det avsedda
området går det att uppfylla kravet från Trafikverket om ett byggnadsfritt
avstånd på 12 meter från väg 738. En byggnation av tre enbostadshus
med tillhörande komplementbyggnader får därmed anses vara en lämplig
komplettering till befintlig bebyggelsestruktur. Platsen bedöms inte
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och infart kan anordnas
från befintlig väg. Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven enligt
2 kap 4 - 5 §§ PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
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§ 220 (forts).
Sanda 2:21, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen, samt

3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 564 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

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 förhandsbeskedet vunnit laga kraft enligt
PBL 9 kap 39 §.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2012.1203

§ 221
Senoren 9:11, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
en bostadshus.
Handlingar: Ansökan 2012-04-16.
Ansökan avser nybyggnad av tre enbostadshus i området där detaljplan
saknas.

Förutsättningar
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked
för nybyggnad av tre enbostadshus på platsen i beslut 2008-10-09 § 374,
dnr 1242/08. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som i beslut
2009-01-27 avslog överklagandet.
Länsstyrelsens beslut överklagades till Länsrätten, som i domslut
2009-07-14 lämnade avslag. Detta överklagades till Kammarrätten som
2010-03-02 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens
beslut att inte lämna prövningstillstånd överklagades till Regeringsrätten ,
som inte heller lämnade prövningstillstånd.
Detta innebär att Miljö- och byggnadsnämndens ursprungliga beslut att
lämna positivt förhandsbesked för nybyggnation av tre enbostadshus på
platsen vann laga kraft 2010-06-15.

Skäl till beslut
Detta ärende gäller en förnyelse av Miljö- och byggnadsnämndens
lagakraftvunna beslut. Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade
beslutet, och de förutsättningar som låg till grund för detta har inte
förändrats.
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4 - 5 §§ PBL och
8 kap 9 § PBL.
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BYGG 2012.1203

§ 221 (forts).
Senoren 9:11, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus.

Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Handlingarna och villkoren i beslutet 2008-10-09 § 374 ska gälla,
dnr 1242/08.
Byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändig
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ritningar med förslag till anordnande av minireningsverk med kapacitet för
minst sex fastigheter ska inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen för
godkännande senast i samband med bygglovansökan . Alternativt ska
anslutning göras till kommunalt VA.
Tillstånd från Trafikverket att anordna utfart mot väg 738 ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden .

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen
för lokalisering av tre enbostadshus till den föreslagna platsen med de
villkor som anges ovan, samt
2. att avgiften för förhandsbeskedet är 4 400 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för
åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit
laga kraft enligt 9 kap 39 §plan- och bygglagen . Faktura för avgiften för
förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2010.383

Sökanden
Grannar
Länsstyrelsen
Akten

§ 222
Skallatorp 37:7, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av två
en bostadshus.

Handlingar: Karta, ansökan 2010-02-02, Länsstyrelsens beslut
2012-04-10, yttrande för förslag till beslut från sökanden 2012-05-03,
servitutsavtal avseende vatten- och avlopp.
Ärendet har tidigare behandlats två gånger av Miljö- och
byggnadsnämnden under 2010 och 2011. Förvaltningens bedömning va r
2010 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 på lämpligt
avlopp, likvärdigt kommunalt avlopp, vara uppfyllt. För att sökanden skulle
kunna delta i utbyggnaden av VA-nätet ville man få prövat möjligheterna att
få ett positivt förhandsbesked , 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.
Förvaltningen påbörjade ny handläggning av ärendet och hörde grannar.
Grannar inkom med synpunkter bland annat om att det finns befintliga
ledningar för enskilda avlopp och vatten som belastar Skallatorp 37:7.
Förvaltningen gjorde bedömningen att eftersom en utbyggnad av ett
gemensamt VA-nät pågår och under förutsättn ing att befintliga ledningar
kunde undanröjas gick det att lämna ett positivt förhandsbesked. Den
10 november 2011 § 389 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att
lämna ett positivt förhandsbesked i ärendet.
I förhandsbeskedet villkorades bland annat att anslutning sker till ett i
området gemensamt avloppsnät som löser avloppsfrågan i ett större
sammanhang samt att befintliga avlopps- och vattenledningar som belastar
fastigheten undanröjs.
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BYGG 2010.383

§ 222 (forts).
Skallatorp 37:7, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.
Beslutet överklagades av grannar till Länsstyrelsen med motiveringen att
befintliga vatten- och avloppsledningar är säkrade genom servitut och
man har i dagsläget inte för avsikt att ansluta sig till en kommunal vattenoch avloppslösning även om möjligheten kommer att finnas.
Länsstyrelsen upphävde den 10 april 2012 Miljö- och byggnadsnämndens
beslut med hänvisning till att det inte finns stöd i PBL att villkora att
enskilda avlopps- och vattenledningar som är säkrade genom servitut ska
undanröjas. Ärendet visades 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 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 karaktä r,
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 bland annat med hänsyn till landskapsbilden och
natur- och kulturvärdena på platsen .
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.
Platsen utgörs av en äng omgiven av bebyggda tomter som utgör
sammanhållen bebyggelse. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen.
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§ 222 (forts).
Skallatorp 37:7, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av två
en bostadshus.
Fastigheten belastas av servitut för vatten- och avlopp från omgivande
fastigheter. De befintliga servitut/rättigheter som belastar fastigheten
begränsar möjligheterna att använda tomten för bostadsändamål. Den
föreslagna åtgärden uppfyller därmed inte kraven enligt PBL 2 kap om att
markområdena ska användas för de ändamål för vi lka de är mest
lämpade.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har
inkommit med en skrivelse. Det som framförs i skrivelsen ändrar inte
förvaltningens bedömn ing.
Förvaltningen har varit i kontakt med Lantmäteriet angående de
servitutsavtal som har redovisats i ärendet. Lantmäteriet gör bedömningen
att servitutsavtalen avseende vatten- och avlopp är fullt gällande.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att marken inte är
lämpad för ändamålet med hänsyn till de servitut för vatten- och avlopp
som belastar fastigheten . Enligt PBL 2 kap ska markområden användas
för de ändamål för vilka de är mest lämpade.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
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BYGG 2012.774

§ 223
Stora Rom 3:16, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus på
cirka 100 kvm i en våning utan inredd vind i ett område, Stora Rom, på
vägen ut mot Torhamn där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 §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, 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 en 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.
Enligt PBL 2 kap 6 §ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen.

Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Platsen ansökan avser
är väl avgränsad då den utgörs av en del av inhägnad betesmark som
omges av stenmurar. Strax utanför den öppna betesmarken finns flera
äldre ekar. Området ligger i anslutning till en befintlig gård med
huvudbyggnad och tillhörande ekonomibyggnader för lantbruksändamål.
En el-ledning passerar i kanten av området.
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§ 223 (forts).
Stora Rom 3:16, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för naturvården och friluftslivet.
Miljöavdelningens bedömning av avloppssituationen
Det befintliga bostadshuset har en godkänd avloppsanläggning vars
infiltrationsdel av överdimensionerad och kan klara ytterligare hushåll.
Avloppsfrågan kan lösas via en ny separat slamavskiljare som kopplas till
befintlig infiltration. Åtgärden är anmälningspliktig enligt miljöbalken och
besked från miljöavdelningen ska då inväntas.
Yttranden
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
E. ON Elnät Sverige AB
E.ON Elnät Sverige AB har inkommit med yttrande där man framför att det
inom området finns en lågspänningsluftledning samt servisledning in till
byggnad . En luftledning för lågspänning får enligt 6 kap 5 § ELSÄK-FS
2010: 1 vara framdragen över eller invid byggnad under förutsättning att
den endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller
tak (avstånd minst 2,5 meter). Arbete i närheten av kraftledning kan
medföra att arbetet måste utföras enligt någon av Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) utgiven metod. Om sådant arbete kommer bli aktuellt
ska kontakt tas med E.ON i god tid innan arbetet påbörjas. Under
förutsättning att avstånd och försiktighetsmått efterlevs och att E.ON inte
drabbas av några kostnader, har E.ON Elnät Sverige AB inget att erinra.
Kulturmiljö värden
I anslutning till den aktuella platsen finns en fast fornlämning i form av en
hällristning i en berghäll. Blekinge Museum och Länsstyrelsen har hörts i
ärendet och har inkommit med yttranden där man framför att platsen har
ett ur antikvarisk synpunkt intressant topografiskt läge. Länsstyrelsen
anser därför att en särskild utredning bör göras för att ta reda på om
fornlämning berörs av exploateringen och avser att ta beslut om särskild
utredning om positivt förhandsbesked ges för bygge.
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§ 223 (forts).
Stora Rom 3:16, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Länsstyrelsen kommer att bekosta den särskilda utredningen med egna
medel. Det är en fördel om utredningen kan göras så tidigt i
byggprocessen som möjligt. Om fornlämning då påträffas får
Länsstyrelsen lämna tillstånd att ta bort fornlämningen med villkor att den
först undersöks, eller vidta åtgärder för att bevara den . Kostnaden för en
arkeologisk undersökning i samband med borttagning av fornlämningen
bekostas av exploatören. Länsstyrelsen inväntar besked att
bygglovprocessen fortsätter innan beslut tas om särskild utredning .
Skäl till beslut
En byggnation enligt ansökan bedöms inte ha en negativ påverkan på
riksintresset för naturvården och friluftslivet. Platsen bedöms inte inrymma
några allmänna intressen. Miljöavdelningen har bedömt att den befintliga
avloppsanläggningen har kapacitet för ytterligare ett hushåll. Ett
enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. Den
föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.

Sökanden har uppgett att man inte avser att stycka av fastigheten i
dagsläget men förvaltningen måste ändå bedöma om en framtida
avstyckning är lämplig. En förutsättning för att kunna stycka av fastigheten
i framtiden är att tillfarten säkras genom servitut över gårdsplanen mellan
den befintliga huvudbyggnaden och ekonomibyggnaderna.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas
till Samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband
med bygglovansökan.
forts .
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§ 223 (forts).
Stora Rom 3:16, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen , samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 720 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

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 §.
Länsstyrelsen ska, i samband med bygglovansökan , ta beslut om särskild
utredning för att ta reda på om fornlämning berörs av exploateringen.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2009.2188

§ 224
Strömsberg 1 :38, Rödeby. Ansökan om strandskyddsdispens.

Handlingar: Ansökan 2009-07-16 samt karta.
Miljö- och byggnadsnämnden bes Iutade 2010-08-12 § 281 att avslå
ansökan om strandskyddsdispens, bland annat med hänvisning till att
inget särskilt skäl förelåg . Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som i
beslut 2011-02-04 avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut
överklagades till Mark- och miljödomstolen som i domslut 2011-09-23
upphävde underinstansernas beslut och återförvisade målet till Miljö- och
byggnadsnämnden. Detta beslut har vunnit laga kraft.
Mark- och miljödomstolen gjorde bedömningen att åtgärden inte påverkar
den allemansrättsliga tillgången till strandlinjen eller de skyddsvärda
naturvärdena i omgivningen på ett negativt sätt.
Domstolen ansåg vidare att området hade en sådan karaktär att det
upplevdes som ianspråktaget som tomtmark. Detta är enligt miljöbalken
(MB) 7 kap 18 c §punkt 1 ett särskilt skäl att bevilja strandskyddsdispens.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna med stöd av 7 kap 18 b § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna. Endast den yta som markerats med rött på karta 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.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2012.416

§ 225
Tjurkö 8:30, Sturkö. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad.
Handlingar: Ansökan 2012-01-25, kontrollansvarig 2012-04-03.
Befintligt enbostadshus uppgår till cirka 67 kvm . Ansökan avser tillbyggnad
av enbostadshus med cirka 70 kvm samt nybyggnad av carport/förråd på
34 kvm. Rivning av befintligt uthus.
Någon godkänd avloppsanläggning finns inte på fastigheten. Den uppfyller
inte dagens krav. Ombyggnader som leder till att mer avloppsvatten
uppkommer bör inte tillåtas enligt miljöavdelningen.
Berörda sakägare har beretts möjlighet till yttrande jml plan- och
bygglagens 9 kap 25 §. Några yttranden har inte inkommit.
Ärendet har remitterats till Försvarsmakten som yttrat sig över ansökan
2012-03-02. De motsätter sig bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på
Tjurkö 8:30. Fastigheten påverkas av buller från Bollö och Tjurkö skjutfält.
Försvarsmaktens bedömning är att det befintliga huset är uppfört som
fritidshus och således har ett motsvarande nyttjande. Tillbyggnaden är av
sådan omfattning att det nya huset bedöms vara stort nog att nyttjas som
permanentboende.
Försvarsmakten anser att tillbyggnaden är likvärdig med en nyetablering
av permanentboende på fastigheten. Försvarsmakten motsätter sig
bygglov med hänvisning till att nyetablering av permanentboende i
området riskerar att allvarligt skada riksintresset för totalförsvarets militära
del.
Sökanden har varit i kontakt med Försvarsmakten och anser att de
särbehandlas. Flera grannar bygger om och till för fullt. Vid kontroll har
bygglov beviljats för tre mindre tillbyggnader 2008, 2009 och 2010.
Försvarsmakten har inte hörts i dessa tre ärenden.
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§ 225 (forts).
Tjurkö 8:30, Sturkö. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad.
Kommunen har inte tidigare än hösten 2011 fått tagit del av några
geografiska avgränsningar av Försvaret varför dessa tre ansökningar inte
skickats till Försvaret för yttrande.
Enligt 9 kap 31 § i plan- och bygglagen skall ansökningar om bygglov ges
för en åtgärd utanför ett område med detaljplan , om åtgärden
1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 §§, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap och 8 kap 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och
18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.
Enligt 2 kap 2 §ska planläggning och prövning i ärenden om lov eller
förhandsbesked enligt denna lag syfta till att mark- och vattenområden
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och
4 kap miljöbalken ska tillämpas.
Enligt 3 kap 9 § miljöbalken skall mark- och vattenområden, som har
betydelse för totalförsvaret så långt som 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.
I Försvarsmaktens yttrande framgår att de motsätter sig bygglov med
hänvisning till att nyetablering av permanentboende i området riskerar att
allvarligt skada riksintresset för totalförsvarets militära del.
forts.
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§ 225 (forts).
Tjurkö 8:30, Sturkö. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad.

Försvarsmaktens synpunkter begränsar sig till störningskänslig
verksamhet, det vill säga bostäder inklusive nya fritidshus samt vård- och
omsorgslokaler, varför bygglov för carport kan medges.
Samhällsbyggnadsförvaltningen saknar anledning att ifrågasätta
Försvarsmaktens ställningstagande att en tillbyggnad som likvärdig med
en nyetablering av permanentboende påtagligt skulle kunna riskera att
allvarligt skada riksintresset för totalförsvarets militära del.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Yttrande har inkommit från
sökanden 2012-05-27.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med
hänvisning till att nyetablering av permanentboende i området riskerar att
allvarligt skada riksintresset för totalförsvarets militära del , samt
2. att bevilja bygglov för uppförande av carport.

Bilaga : Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign ~
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Sökanden
Akten

§ 226
Torstäva 14:1, tomt 118, Ramdala. Bygglov för tillbyggnad av
en bostadshus.

Handlingar: Ansökan 2012-03-21 och ritningar.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.
Ansökan gäller tillbyggnad av bostadshus med 49 kvm . Enligt gällande
detaljplan får huvudbyggnad inte uppta större areal än 125 kvm. Befintlig
byggnad har en yta på 136 kvm . Tillsammans med en föreslagna
tillbyggnaden på 49 kvm blir den sammanlagda byggnadsytan 185 kvm.
Detta överskrider tillåten byggnadsyta med 60 kvm, vilket ger en överyta
på 48 %.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning , att den inte
kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte.
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget, en skrivelse
har inkommit med skrivelsen påverkar inte förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till att förslag et strid er mot gällande
detaljplan .

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

Sign.
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§ 227
Övriga frågor
Ordförande informerar om att Miljö- och byggnadsnämndens
sammanträde den 16 augusti 2012 kommer att förläggas på Marinbasen .
Eva Öhman (S) ställer en fråga angående skyltpolicyn. Förvaltningschef
Hans Juhlin svarar.
Lena Tvede Jensen (S) gör ett påpekande att nämndens handlingar bör
tryckas upp så att all text hamnar på samma håll för att bli mer lättläst.

s;go.$ {
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§ 228
Sommarhälsning

Ordförande önskar nämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän en
trevlig sommar.
Förvaltningschef Hans Juhlin önskar nämndens ledamöter en trevlig
sommar.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
16 augusti 2012.

§ 234

Rutiner för hantering av synpunkter, klagomål eller förslag till
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

§ 235

Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag
1 januari - 30 juni 2012.

§ 236

Medborgarförslag om förbud mot djurcirkusar inom Karlskrona kommun.

§ 237

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens ordföranden.

§ 238

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 239

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän .

§ 240

Meddelanden.

§ 241

Svanen 10, Saltö, Karlskrona kommun. Avskrivning av planuppdrag .

§ 242

Blåningsmåla 1:19, Tving . Ansökan om dispens avseende kommunal
sophämtning.

§ 243

Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för
utökad verksamhet och grundvattenbortledning vid ABB :s anläggning på Verkö
i Karlskrona kommun (M 863-12).

§ 244

Aspö 5:15 och 5: 16, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
fritidshus.

§ 245 Aspö 5:69, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
§ 246 Aspö 6:80, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
§ 247 Bussevik 1 :5, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Sign.

§ 248

Fäjö 1:110, Säljö. Strandskyddsdispens för uppsättande av badtunna.

§ 249

Grönadal S:7, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.

§ 250

Hogland 21 , Karlskrona . Olovligt uppsatt vepa. Utgår.

Sign.
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§ 251

Stora Kullen 14:16, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av två
en bostadshus.

§ 252

Tjurkö 7:49, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshu s.

§ 253

Wattrang 21 , Karlskrona. Bygglov för ombyggnad samt ändrad användning från
kontor till skola.

§ 254

Grönadal 1:35, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 255

Remiss angående ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen om
kontinentalsockeln för utläggande av undervattenskabel för starkström m m på
kontinentalsockeln på Södra Midsjöbanken.

§ 256

Övriga frågor.

§ 257

Information från Marinstaben .

Sig n.
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Plats och tid

Marinbasen, Karlskrona
torsdagen den 16 augusti 2012, klockan 08.45 -12.00

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), jäv § 243
Martin Kirchberg (SO)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S)
Linda Jacobsson (M)
Bengt Andersson (M) § 243

Övriga närvarande ersättare

Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Marcus Oegerskär (S), jäv§ 243
Bengt Andersson (M)
Paul Cederholm (SO)
Eva Röder (FP)
Johan Eriksson (V)
lngmarie Söderblom (MP)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Miljöchef Robert Johannesson
Administrativ chef Jan Hammarfors
Claes Lindell, Lantmäteriet
Mats P Åkesson, informationschef Marinstaben,
kl 08.45-10.00
Kajsa Frost, miljöchef Marinstaben, kl 08.45-10.00
Magnus Carlsson, örlogskapten Marinstaben ,
kl 11 .15-12.00

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera

Sign.

Sign.

Martin Kirchberg
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Sekreterare

Paragraf 234 - 257

Ordförande

~~
------v~
--~1;{;~

Justerare

Martin Kirchberg

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

~
Marie-Louise Bescher

Sign.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

DIA 2012 .2334

§ 234
Rutiner för hantering av synpunkter, klagomål eller förslag till
Sam hällsbyggnadsförvaltn ingen .

Administrativ chef Jan Hammarfors föredrar ärendet.
På Karlskrona kommuns webbplats finns det möjlighet för kommunmedborgarna att lämna synpunkter, klagomål eller förslag på den kontakt
de har haft med kommunen . Det finns även en folder där medborgaren
kan fylla i sina synpunkter och sedan skicka alternativt lämna in den till
Karlskrona kommun. Detta är en del av kommunens arbete med att
förbättra kommunens service.
De synpunkter, klagomål eller förslag som berör Samhällsbyggnadsförvaltningen diarieförs och sammanställs på förvaltningen.
Om personen lämnar namn och adress hör Samhällsbyggnadsförvaltningen av sig inom fem arbetsdagar och bekräftar att deras
synpunkter tagits emot.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens hantering av inkomna
synpunkter, klagomål eller förslag, samt
2. att dessa synpunkter redovisas med åtgärdsförslag för Miljö- och
byggnadsnämnden två gånger om året.

Sign.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

DIA 2012.2335

§ 235
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag
1 januari - 30 juni 2012.
Administrativ chef Jan Hammarfors föredrar ärendet.
Kommunens förvaltningar har en gemensam blankett och ett
webbformulär där medborgaren kan lämna synpunkter, klagomål eller
förslag som rör kommunens olika verksamheter. Detta är en del av
kommunens arbete med att förbättra kommunens service. Det gör det
även lättare för medborgaren att få kontakt med rätt person.
För Samhällsbyggnadsförvaltningens del ska dessa synpunkter med
åtgärdsförslag för Miljö- och byggnadsnämnden två gånger om året.
De synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till
Samhällsbyggnadsförvaltningen har diarieförts och sammanställts. Om
personen har lämnat namn och adress så har förvaltningen hört av sig
inom fem arbetsdagar och bekräftat att förvaltningen har tagit emot deras
synpunkter. Personen har fått veta vilken handläggare som har hand om
deras fråga. Detta är enligt de rutiner som är antagna av Miljö- och
byggnadsnämnden 2012-08-16 §.
Från januari till och med juni 2012 har det inkommit tre stycken
synpunkter, klagomål eller förslag till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sammantaget har de synpunkter, klagomål eller förslag som inkommit till
Samhällsbyggnadsförvaltningen handlagts enligt de riktlinjer som är tagna.
forts.

Sign.

Sign.
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DIA 2012 .2335

§ 235 (forts).
Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag
1 januari - 30 juni 2012.

Sammanställning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag med svar
perioden 1 januari - 30 juni 2012.
Fråga 1: Dnr 2012.343.220, daterad 2012-01-12. Varför inte införa en
"snabbkassa" där en handläggare enbart sysslar med mindre ärenden?
Svar 2012-01-12: Ordföranden i Miljö- och byggnadsnämnden
Sofia Bothorp (MP) svarar är att något liknande är infört.
Fråga 2: Dnr 2012.1190.220, daterad 2012-03-30. Införande av E-tjänster
avseende bygglov på nätet.
Svar: Förvaltningen arbetar med utveckling av E-tjänster. Genomförande
föreslås behandlas i internbudget för 2013.
Fråga 3: Dnr 2012.1301 .220, daterad 2012-04-12. Förslag till förändringar
på kommunens webbplats.
Svar: Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och
förbättringar. Kostnadskrävande åtgärder behandlas i kommunens
budgetberedning. Förvaltningschef Hans Juhlin har haft muntlig kontakt
med vederbörande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisn ing av inkomna
synpunkter, klagomål eller förslag perioden 1 januari - 30 juni 2012.

Sign.

Sign.
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Ullamila Haig
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten

DIA 2012 .1636

§ 236
Medborgarförslag om förbud mot djurcirkusar inom
Karlskrona kommun.

Ullamila Haig, har 2012-04-12 inkommit med ett medborgarförslag till
Kommunstyrelsen i vilket hon föreslår att kommunen förbjuder djurcirkusar
inom Karlskrona kommun. Haig anför att cirkusmiljön i sig och framförallt
transporterna innebär ett stort stressmoment för djuren och är både oetiskt
och oacceptabelt. Haig anser också att cirkusmiljön inte ger djuren
möjlighet till ett naturligt beteende.
Den offentliga djurskyddstillsynen utförs numera av Länsstyrelsen .
Kommunen har således inte mandat att utföra tillsyn av cirkusdjur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen besvarade 2007-08-21 ett liknande
medborgarförslag, vilket Kommunfullmäktige beslutade om den 28-29
november 2007 § 178, med följande lydelse:
En cirkusföreställning betraktas, enligt ordningslagen 2 kap 2 §, som en
allmän förekomst. En kommun får, i enlighet med 3 kap ordningslagen,
meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats.
Dock får kommunen inte fatta ett beslut genom vilket man bestämmer att
kommunen ej skall upplåta allmän mark till cirkusevenemang där levande
djur ingår.
Ett sådant beslut strider mot 3 kap 8 § ordningslagen.
(Dom i Länsrätten i Jönköpings län 13 maj 2005).
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta
att med beaktande av vad som anförts, anse medborgarförslaget vara
besvarar.
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§ 237
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens ordföranden.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.

Sign.
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§ 238
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Sign.

Sign.
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Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2012-05-31 .
1. Lyckeby 4:35, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
stycken enbostadshus.

§ 192

2. Sandhamn 13:4, Torhamn . Bygglov för ändrad användning av
butik till restaurang.

§ 193

3. Nämndens lista inför sammanträdet 7 juni 2012.

§ 194

4. Övriga frågor.

§ 195

f'f;llhör .Wljö- tx:h b
.

i 1<nrls~ nno k
Yggnodsnämndens
'
ommu,. ~Yo:oko!I

I

....

Bilo90

Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens extra arbetsutskott 2012-06-07.
1. Sandhamn 13:4, Torhamn. Bygglov för ändrad användning av
butik till restaurang.

§ 229
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§ 239
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen .
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§ 240
Meddelanden, skrivelser och rapporter.

1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-15. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Augerums-Beseboda
1 :108 i Karlskrona kommun .
2. Växjö Tingsrätt. Protokoll 2012-05-16. Förhandsbesked för nybyggnad
av enbostadshus på fastigheten Torhamn 5:51, Karlskrona kommun; nu
fråga om överlämnande till regeringen för prövning .
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-21. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Lösen 1 :27 i
Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-22. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Sjuhalla 1:82 i
Karlskrona kommun .
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-22. Överklagande av
Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut den 4 november 2011 om
avgift för ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten Senoren 6:9
i Karlskrona kommun .
6. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-05-22. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut gällande strandskyddsdispens för
sjöbod på fastigheten Senoren 6:9 i Karlskrona kommun.
7. Kommunfullmäktige 2012-05-24 § 76. Årsredovisning för år 2011
Karlskrona kommun.
8. Kommunfullmäktige 2012-05-24 § 77. Revisionsberättelse år 2011 och
beslut om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen, nämnderna och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ.
9. Kommunfullmäktige 2012-05-24 § 78. Resultatreglering bokslut 2011
samt överföring av kvarvarande investeringsmedel.
10. Kommunfullmäktige 2012-05-24 § 79. Redovisning av uppdrag att hitta
rationaliseringar, effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr.
11. Kommunfullmäktige 2012-05-24 § 86. Balansförteckning över
obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 april 2012.
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12.Äldrenämnden 2012-05-23 § 33. Slutrapport Senior BoKväm.
13. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-05-29. Beslut avseende
överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens antagandebeslut
rörande detaljplan för fastigheten Verkö 3:4 m fl , Karlskrona kommun,
Blekinge län.
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-29. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av tre
enbostadshus med fristående garage och sjöbodar på fastigheten
Lyckeby 3:7 i Karlskron a kommun.
15. Polisen. Tillståndsbevis 2012-05-29. Tillstånd för störande buller i
samband med spår- och kontaktledningsarbeten.
16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-30. Överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för två fritidshus på fastigheten Senoren
3:18 i Karlskrona kommun.
17. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-30. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 2:54 i Karlskrona
kommun.
18. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-01 . Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 31 :2 i Karlskrona
kommun .
19. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-06-04. Ansökan om tillstånd
enligt föreskrifter för Holmsjö och Spjutsbygd vattenskyddsområden.
20.Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-07. Dispens från
strandskyddsbestämmelserna samt anmälan om vattenverksamhet
avseende rensning av strand samt nybyggnation av brygga med mera
på fastigheten Nävragöl 1:127 i Karlskrona kommun.
21 . Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-06-08. Anmälan om
vattenverksamhet samt ansökan om strandskyddsdispens avseende
förlängning av ny järnvägstrumma i Spjutsbygd i samband med
upprustning av järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona.
22. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-11. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov och strandskyddsdispens för ändrad användning av två sjöbodar till korttidsboende för
veckouthyrning på fastigheten Olsäng 20:4 i Karlskrona kommun.
23. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-14. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för ändrad
användning och tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad på
fastigheten Skillinge 2 :11 i Karlskrona kommun.
24. Kommunstyrelsens AU 2012-06-12 § 59. Program för fördjupning av
översiktsplanen för skärgården.
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25. Kommunstyrelsens AU 2012-06-12 § 60. Yttrande över detaljplan för
Nordstjärnan 32 m fl på Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
26. Kommunstyrelsens AU 2012-06-12 § 65. Yttrande över detaljplan för
Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona.
27. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-07. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen. Besiktning. Avser fastigheten Flaken 1 :1,
Rödeby socken , Karlskrona kommun.
28. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-07. Länsstyrelsen
godkänner från djurskydds- och djurhälsosynpunkt anläggning för
hållande av djur för undervisning på Karlskrona Praktiska Gymnasium
på fastigheten Dahlberg 62, Karlskrona kommun .
29. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-11 . Tillstånd till transport av
farligt avfall och annat avfall, gäller senast till och med den 11 juni
2017.
30. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-12. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen. Besiktning. Avser fastigheten Mölletorp 2:7,
Lösens socken, Karlskrona kommun.
31 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-14. Förprövning enligt
djurskyddsförordningen. Avser fastigheten Helgarum 1:20, Jämjö
socken , Karlskrona kommun .
32. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-15. Anmälan om muddring
och pålning på fastigheten Fäjö 1 :54, Karlskrona kommun.
33. Regeringen, Socialdepartementet. Regeringsbeslut IV:4 2012-06-14.
Överklagande i fråga om prövning enligt 12 kap, plan- och bygglagen
m m avseende detaljplan för kvarteret Kölen m fl, Hästö marina,
Karlskrona kommun.
34.Kammarrätten i Göteborg. Dom 2012-06-26, mål nr 2977-11 . Avser
bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten von Löwen 1 i
Karlskrona kommun.
35. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-27 . Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens arbetsutskott om bygglov för inglasning av
befintlig balkong och altan på fastigheten Spindeln 17 i Karlskrona
kommun.
36. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2011-11-23. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för
nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Öljersjö 4:20 i
Karlskrona kommun.
37. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-21. Strandskyddsdispens
för utökning av befintlig brygga på fastigheten Aspö 1 :26 i Karlskrona
kommun.
38. Kommunstyrelsen 2012-01-10 § 8. Erbjudande om löneväxling.
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39.Kommunstyrelsen 2012-06-05 § 158. Förslag om framtagande av
kommunal VA-plan.
40. Kommunstyrelsen 2012-06-05 § 159. Utvecklingsplan Stortorget,
Karlskrona.
41 . Kommunfullmäktige 2012-03-22 § 43. Kommunfullmäktiges ramar för
upplåning, utlåning och borgensteckning år 2012.
42. Kommunfullmäktige 2012-06-19 § 93. Förslag till förändrad rutin vid
anställn ingsprövn ing.
43. Kommunfullmäktige 2012-06-19 § 94. E-utvecklingsplan för Karlskrona
kommun .
44. Kommunfullmäktige 2012-06-19 § 98. Förslag om att ersätta
delårsrapport med sedvanlig ekonomiuppföljning.
45. Kommunfullmäktige 2012-06-19 § 99. Ekonomiuppföljning per den 30
april 2012 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
46. Kommunfullmäktige 2012-06-19 § 100. Budget 2013 och planer
2014-2015 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
47. Kommunfullmäktige 2012-06-19 § 101 . Förslag till nytt personalpolitiskt
program för Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
48. Kommunfullmäktige 2012-06-19 § 105. Tillskapande av nya
beredskapsarbeten.
49. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-03-27. Anmälan om samråd
enligt 12 kap 6 §miljöbalken för planerad förläggn ing av vatten- och
avloppsledningar på fastigheterna Torstäva 10:2, Öljersjö 1:8, 4:38 och
3:25 i Karlskrona kommun.
50 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-04. Tillstånd till transport av
farligt avfall och annat avfall, senast till 2017-05-04. Dnr 562-10172012.
51 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-16. Tillstånd enligt
miljöbalken avseende Hasslö avloppsreningsverk.
52. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-05-16. Tillstånd enligt
miljöbalken avseende Ramdala avloppsreningsverk.
53. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-05-21 . Tillstånd till transport av
farligt avfall och annat avfall , senast till 2017-05-21. Dnr 562-796-2012.
54. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-05-24. Tillstånd till fiske med
elektrisk ström . Dnr 623-1816-12 .
55. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-05-23. Samråd enligt 12 kap 6
§ miljöbalken avseende anläggande av damm på fastigheten SillhövdaÄlmtamåla 1:31, Karlskrona kommun.
56 . Länsstyrelsen Blekinge län. Meddelande 20 12-06-08 avseende
bekräftelse på anmälan om egen transport av farligt avfall. Dnr 5662079-2012.
Sign .

Sign .

I sgo.

KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

KOMMUN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1_
6_a_
u~
g u_s_
ti _
20
_1_
2~~ 16

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

57.Länsstyrelsen Blekinge län . Samråd 2012-06-07. Samråd enligt 12 kap
6 §miljöbalken (1998:808) om planerad muddring vid brygga på
fastigheten Furen 2 på Långö i Karlskrona kommun.
58. Länsstyrelsen Blekinge län. Samråd 2012-06-07. Angående anmälan
för samråd enligt 12 kap 6 §miljöbalken (1998:808) om planerad
framdragning av kommunalt VA-nät till Tockatorp, Karlskrona kommun.
59. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-19. Anmälan för samråd
enligt 12 kap 6 §miljöbalken (1998:808) avseende planerad
ledningsförläggning i samband med utbyggnad av VA-system i
Nättraby, Karlskrona kommun.
60. Naturvårdsverket. Beslut 2012-06-20. Redovisning av regeringsuppdrag
om kvalitetssäkring av Natura 2000-områdens gränser med anledning
av basinventering (M2007/5457/A).
61 . Riksantikvarieämbetet. Hemställan 2012-06-18 till Kulturdepartementet
avseende förslag till utökning av och revidering av skyddsföreskrifter för
det statliga byggnadsminnet Marinbasen Karlskrona (Sydkustens
örlogsbas), Karlskrona kommun, Blekinge län .
62. Regeringen , Kulturdepartementet. Regeringsbeslut 2012-06-14 till
Riksantikvarieämbetet. Framställning om revidering av
skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Karlskrona fästning ,
anläggningarna på Aspö, Karlskrona kommun , Blekinge län .
63. Regeringen , Kulturdepartementet. Regeringsbeslut 2012-06-14 till
Riksantikvarieämbetet. Framställning om revidering av
skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Karlskrona fästning ,
Stenbrottsbatteriet, Tjurkö 7:16, 7:22 och Tjurkö 7:17, Karlskrona
kommun, Blekinge län .
64. Länsstyrelsen Blekinge län. Skrivelse 2012-06-26 till Växjö Tingsrätt,
Mark- och miljödomstolen avseende överklagande av detaljplan för
Verkö 3:4 (ABB ). Dnr 403-2287-2012.
65. Länsstyrelsen Blekinge län 2012-06-25. Anmälan om vattenverksamhet
enligt 11 kap 9a § miljöbalken för nedläggning av vattenledningar i
Nättrabyån och Silletorpsån i Karlskrona kommun.
66. Kommunala Handikapprådet 2012-06-13 § 11. Information om
förvaltningarnas och bolagens redovisningar om åtgärder år 2011 enligt
Handikappolitiska programmet.
67. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-05-24. Ändring av
motorverkstaden inom byggnadsminne nr 63. Byggnader på
Lindholmen, Karlskrona kommun.
68. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-05-30 . Ändring av
repslagarbanan, byggnadsminne nr 10, Karlskrona kommun .
69 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-28. Anmälan om samråd
enligt 12 kap 6 § miljöbalken avseende planerad ledningsförläggning på
fastigheten Möllehall 1:7, Karlskrona kommun.
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70. Kommunledningsförvaltningen 2012-06-29 skrivelse till Länsstyrelsen
Blekinge län och Gylles konditori avseende detaljplan för del av
Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43, Karlskrona kommun ,
Blekinge län .
71. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-07-02 . Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Strömsberg 1:38 i Ronneby
kommun .
72. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-07-02. Strandskyddsdispens
för utökning av tomt på fastigheten Kristianopels-Bredavik 1 :33 i
Karlskrona kommun .
73. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-07-03. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglov för tillbyggnad
av fritidshus på fastigheten Aspö 5:164 i Karlskrona kommun.
74. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-06-01 . Tillbyggnad av
bostadshus inom byggnadsminne nr 68, Södööska gården,
Rådmannen 10, Karlskrona kommun.
75. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-07-02. Strandskyddsdispens
för enbostadshus på fastigheten Kristianopels-Bredavik 1:5 i Karlskrona
kommun.
76. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Föreläggande 2012-07-03.
Överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut, 2012-05-29, dnr
403-1261-2012 angående bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus
med fristående garage och sjöbodar på fastigheten Lyckeby 3:7,
Karlskrona kommun.
77. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2012-06-28. Avser
strandskyddsdispens för fastigheterna Torstäva 9:43 och 10:4 i
Karlskrona kommun.
78. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2012-06-28. Avser
förbud mot rensning i Torstävaviken och öppningen av
vattengenomströmning mellan Kalvholmen och fastlandet, Karlskrona
kommun.
79. Länsstyrelsen Skåne län. Remiss 2012-07-04. Avser ansökan om
tillstånd till miljöfarlig verksamhet, sökanden Affärsverken Karlskrona
AB.
80. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-07-04. Dispens från
strandskyddsbestämmelserna och anmälan om vattenverksamhet för
muddring och anläggning av kanal vid Västra Nättraby 10:3 och Mjövik
1:3 i Karlskrona kommun.
81. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-07-05 . Strandskyddsd ispens
för fritidshus och pumpstation på fastigheten Tjurkö 3:10 i Karlskrona
kommun.
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82. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-07-04. Avlysning av
vattenområde för genomförande av arrangemanget Fun Olympic
Triathlon den 29 juli 2012 .
83. Länsstyrelsen Blekinge län. Remiss 2012-07-06. Avser anmälan om
vattenverksamhet enligt 11 kap 9a §miljöbalken och 19 §förordningen
(1998:1388) om vattenverksamhet m m. Svar senast 2012-08-13.
84. Länsstyrelsen Blekinge län. Meddelande 2012-07-09. Bekräftelse på
anmälan om transport av farligt avfall. Dnr 566-2446-2012.
85. Länsstyrelsen Blekinge län. Meddelande 2012-07-09. Bekräftelse på
anmälan om transport av farligt avfall. Dnr 566-2452-2012.
86. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-07-10. Anmälan för samråd
enligt 12 kap 6 § miljöbalken avseende planerad ledningsförläggning av
vatten- och avloppsledningar mellan Fridlevstad och Rödeby i
Karlskrona kommun.
87. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-07-11. Skrivelse till Regeringen
avseende den nya plan- och bygglagen. Undertecknad av 1:e vice
ordförande Carl-Göran Svensson (M) i Miljö- och byggnadsnämnden .
88. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-07-11 . Detaljplan för del av
Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43 i Karlskrona kommun.
89.Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-07-11 . Tillstånd att företa
markingrepp på fastigheten Rådmannen 10, Karlskrona kommun.
90.Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-07-12. Strandskyddsdispens
för uppsättande av staket på fastigheten Hasslö 1:132 i Karlskrona
kommun .
91. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-07-12 . Dispens från
strandskyddsbestämmelserna och föreskrifterna för Utklippans
naturreservat samt anmälan om vattenverksamhet för anläggning av
flytbrygga m m på fastigheten Utklippan 1 :1 i Karlskrona kommun.
92. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-07-13. Tillstånd till transport av
farligt avfall och annat avfall, senast till och med den 13 juli 2017. Dnr
562-2109-2012.
93. Regeringen, Näringsdepartementet. Regeringsbeslut 2012-06-28.
Avser ansökan från E.ON Vind Sverige AB om förlängning av
giltighetstid för tillstånd enligt lagen ( 1966:314) om kontinentalsockeln
att utforska havsbotten dels på Södra Midsjöbanken, dels i Östersjön
mellan Södra Midsjöbanken och svensk kust.
94. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-07-19. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för
nybyggnad av två enbostadshus, fastigheten Aspö 1 :40 i Karlskrona
kommun .
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95. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-07-19. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus, fastigheten Aspö 1:48 i Karlskrona
kommun.
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Sökanden
Akten

PLAN 2009.1889

§ 241
Svanen 10, Saltö, Karlskrona kommun. Avskrivning av planuppdrag.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-11-12 § 287 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för
fastigheten Svanen 10, Saltö. Syftet med planändringen är att möjliggöra
för inredningsbar vind samt att anpassa så att byggrätt ges till befintliga
flerbostadshus med högsta tillåtna våningsyta.
Med hänvisning till ärendets ålder samt att ingen kontakt förekommit på
lång tid bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte längre
är aktuell. Kommunikation med mottagningsbevis har skett med sökanden
under vintern 2012. Något skriftligt besked har inte inkommit från sökanden
om önskan att få ansökan vidare behandlad. Detta betraktas som ett
samtycke av sökanden och Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår
därmed att planarbetet avbryts och avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planarbetet för Svanen 10, Saltö, Karlskrona kommun avbryts och
avskrivs.

Sign.

Sign.

I

s;go

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1=
6~a=ug=u=s~
ti=20
~1=2=----~ 21

Sammanträdesprotokoll

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

RENH 2012 .1814

§242
Blaningsmåla 1 :19, Tving. Ansökan om dispens avseende kommunal
sophämtning.

Ägaren till fastigheten Blåningsmåla 1:19 har inkommit med en ansökan
om dispens från sophämtning.
Enligt ansökan nyttjas fritidsfastigheten tre dagar kring midsommar samt
cirka fyra veckor på sommaren. Då fastigheten inte nyttjas så mycket samt
att man källsorterar och komposterar matavfall menar den sökande att det
inte uppkommer så mycket avfall och därför inte behöver ha någon
kommunal sophämtning.
Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för
varje kommun som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som
gäller i kommunen.
Enligt Karlskrona kommuns Renhållningsordning, Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun 8 § kan Miljö- och
byggnadsnämnden medge befrielse från hämtning av hushållsavfall om:
8.8.1 Fastigheten ej utnyttjas som permanent- eller fritidsbostad , men hålls
i beboligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll. Tillfällig vistelse
under dagtid samt enstaka övernattning i samband med tillsyn av
fastigheten är tillåtet.
8.8.2 Fastighetsinnehavare/nyttjanderättsinnehavare själv kan ta hand om
sitt avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön.
8.8.3 Om fastigheten ej utnyttjas som permanent eller fritidsbostad och om
bostadshus kan betecknas som ödehus.
Sökanden har angivit som skäl till dispens är att sökanden bara nyttjar
fastigheten tre dagar vid midsommar samt fyra veckor på sommaren samt
källsorterar och komposterar sitt matavfall.
Utifrån ovanstående uppgifter bedömer Miljö- och byggnadsnämnden
forts.
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RENH 2012.1814

§ 242 (forts).
Blåningsmåla 1 :19, Tving. Ansökan om dispens avseende kommunal
sophämtning.

att man vistas på fastigheten i en sådan omfattning att den får anses vara
mer än tillfällig. Avfall får därför anses uppkomma på fastigheten .
Sökanden har inte i sin ansökan angivit några särskilda skäl för dispens.
I 15 kap 21 §miljöbalken står att om avfall ska transporteras genom
kommunens försorg , får inte någon annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar för ändamålet ta befattning med transporten.
Detta innebär att sökanden ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt
brännbara avfall till Bubbetorps avfallsanläggning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att avslå ansökan om dispens från kommunal sophämtning vid
fastigheten Blåningsmåla 1:19, Tving med stöd av 15 kap 11 §miljöbalken
och 8 § Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun och med
hänvisning till 15 kap 21 §, samt

2. att sökandens brännbara hushållssopor skall hämtas genom
kommunens försorg .

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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MMM 2012.1276

§ 243
Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap
miljöbalken för utökad verksamhet och grundvattenbortledning vid
ABB:s anläggning på Verkö i Karlskrona kommun (M 863-12).
Miljö- och byggnadsnämnden anser att verksamheten är tillåtlig och att
igångsättningsmedgivande kan lämnas så att förberedande markarbeten
och uppförande av byggnader kan påbörjas.
Vid bygg- och anläggningsarbeten bör Naturvårdsverkets allmänna råd om
buller från byggplatser gälla som villkor, detta i enlighet med bolagets eget
yrkande.
För den ansökta verksamheten yrkar Miljö- och byggnadsnämnden att
Mark- och miljödomstolen fastställer villkor för den fortsatta verksamheten
som säkerställer att människors hälsa och miljön inte utsätts för olägenhet.
Den upplevda störningen från verksamheten bör inte öka avsevärt jämfört
med den störning som idag föreligger från verksamheten.
Vid verksamheten uppstår diffusa utsläpp av luktande ämnen . Lukten har
kommenterats av närboende i samband med samrådet. Den nu ansökta
verksamheten skulle innebära en tredubbling av den verksamhet som idag
bedrivs vid anläggningen. Då riskerar lukten från anläggningen att öka. Det
finns en risk att närboende upplever detta som störande. Mark- och
miljödomstolen bör därför fastställa tydliga villkor gällande lukt.
Det finns i dagsläget klagomål på buller ifrån den pågående verksamheten
från en boende på Hästö, ett villaområde cirka en km nordväst om
verksamheten . Miljö- och byggnadsnämnden anser med hänvisning till
befintliga klagomål att det är angeläget att bullerfrågan utreds så att det
säkerställs att anläggningen innehåller Naturvårdsverkets riktlinjer för
externt industribuller.
Miljö- och byggnadsnämnden avser inte att yttra sig över den ansökta
vattenverksam heten.
forts.
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§ 243 (forts).
Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap
miljöbalken för utökad verksamhet och grundvattenbortledning vid
ABB:s anläggning på Verkö i Karlskrona kommun (M 863-12).

Bakgrund
ABB High Voltage Cable AB (nedan kallat bolaget) har till Mark- och
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt inkommit med en ansökan om tillstånd
enligt miljöbalken . Mark- och miljödomstolen har gett Miljö- och
byggnadsnämndens möjlighet att yttra sig över ansökan. Ansökan avser
befintlig och utökad produktion vid anläggningen på Verkö .
Bolaget ansöker om att få producera 120 000 ton kabel och om att
använda 40 000 ton bly, den ansökta verksamheten motsvarar en
dubblering jämfört med befintligt tillstånd. Ansökan avser också
vattenverksamhet. Totalt så beräknas cirka 8-12 kubikmeter grundvatten
per dygn att avledas från schakten under tornen.
Verksamheten har under de senaste åren som mest producerat 38 000 ton
kabel per år d v s knappt en tredjedel av den produktion som den nu
inlämnade ansökan omfattar.
Bolaget har särskilt begärt ett så kallat igångsättningsmedgivande vilket
innebär att domstolen i särskild dom prövar tillåtlighet och om mark- och
byggnadsarbeten får påbörjas innan slutlig dom meddelas. Domstolen har
med anledning av verkställigheten särskilt efterfrågat nämndens yttrande
angående tillåtligheten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta yttrandet som eget.

Paragrafen anses omedelbart justerad.
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Sammanträdesprotokoll
BYGG 2011 .2340

§244
Aspö 5:15 och 5:16, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
tre fritidshus .
Handlingar: Ansökan 2011-05-16, karta och yttrande 2012-06-27.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av tre fritidshus i en våning
utan inredd vind i ett område i anslutning till Drottningskärs kastell på Aspö
där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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, 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 en 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.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vid bedömningen gäller
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen.
Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Området utgörs av en
äng som idag nyttjas som betesmark för hästar. Platsen är omgiven av
befintlig samlad bebyggelse och bedöms inte inrymma några särskilda
naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från
befintlig väg och anslutning kan föras till det kommunala VA-nätet.
forts.
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BYGG 2011.2340

§ 244 (forts).
Aspö 5:15 och 5:16, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
tre fritidshus.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret - havsområde.
Försvarsmakten har hörts i ärendet och har meddelat att man inte har
något att erinra.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande
har inkommit som framför synpunkter på den befintliga markvattensituationen i området.
Skäl till beslut
En byggnation enligt ansökan bedöms inte påverka markvattenförhållandena i sådan omfattning att det skulle förhindra en nyetablering av
tre fritidshus på platsen. En byggnation enligt ansökan får anses vara en
lämplig komplettering. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt
2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av totalt tre fritidshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 448 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

forts.
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BYGG 2011 .2340

§ 244 (forts).
Aspö 5:15 och 5:16, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
tre fritidshus .
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten samt
utvändigt färg- och materialval ska bestämmas i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen .
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 §.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Försvarsmakten
Grannar
Akten

BYGG 2012.1267

§245
Aspö 5:69, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Handlingar: Ansökan 2012-05-19, 2012-06-07, karta och yttranden.
Ansökan avser nybyggnad av ett mindre fritidshus i en våning utan inredd
vind i ett område strax norr om Drottningskärs kastell på östra delen av
Aspö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådan frågeställningar
som måste lösas i ett större sammanhang. Vid prövning av bygglov på
fastighet som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser ska
9 kap 17 § 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, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som
medför en från allmän synpunkt god hushålln ing. 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 bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
På delar av området gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken
(MB) 7 kap. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i MB kap 3 om
skydd av riksintressen.
Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom samlad
bebyggelse. Platsen utgörs av ett ungefär 1 600 kvm stor öppen mark
omgiven av befintlig bebyggelse. Platsen bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
forts .
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BYGG 2012.1267

§ 245 (forts).
Aspö 5:69, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. I ansökan anges att
tillfarten till fastigheten ska ske från öster via en servitutsväg som belastar
två andra fastigheter.
Riksintressen
Platsen ligger inom riksintresse för totalförsvaret - havsområde.
Försvarsmakten har getts möjlighet att yttra sig över ansökan och har
meddelat att man inte har något att erinra.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Två
yttranden har inkommit varav det ena framför att den tänkta tillfarten inte är
lämplig då det gällande servitutet endast avser en mindre gångväg. Det
andra yttrandet berör ett befintligt vägservitut på Aspö 5:69 till förmån för
Aspö 5:278.
Sökanden har getts möjlighet att revidera sin ansökan med en annan
tillfartsväg. Sökanden inkom med denna revidering 2012-06-07. Tillfarten
redovisas nu från väster via Hyttevägen och kommer således inte att
påverka fastigheterna öster om platsen och det befintliga vägservitutet för
gångväg . Den redovisade tillfarten bedöms vara lämplig för ändamålet.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och
infart kan anordnas från befintlig väg, Hyttevägen . En byggnation enligt
ansökan får anses vara en lämplig komplettering. Den föreslagna åtgärden
uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 §
PBL.
Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
forts .

Sign.

Sign.

I soo

KARLSKRONA

KOMMUN

Sammanträdesdatum

16 augusti 2012
30
Sammanträdesprotokoll

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...._~~~~

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

BYGG 2012.1267

§ 245 (forts).
Aspö 5:69, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen, samt

3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 448 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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 §.
En mindre del av fastigheten Aspö 5:69 omfattas av strandskydd, varför
lagakraftvunnen strandskyddsdispens måste föreligga byggstart.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga : Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2012 .1594

§246
Aspö 6:80, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Handlingar: Ansökan 2012-05-10 och karta.
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus på 150 kvm
i en våning utan källare och utan inredd vind i ett område i anslutning til l
Ällenabben på Aspö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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, 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 en 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.
Enligt PBL 2 kap 6 §ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vid bedömningen gäller
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen.
Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Vid besök på platsen
2012-06-14 kunde konstateras att området delvis är bevuxet av ung
lövskog och i övrigt utgörs av en igenväxt äng. I den östra delen av
området finns ett dike. Platsen ligger inom samlad 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.

forts.
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BYGG 2012.1594

§ 246 (forts).
Aspö 6:80, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret - havsområde.
Försvarsmakten har hörts i ärendet och har meddelat att man inte har
något att erinra.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
En byggnation enligt ansökan får anses vara en lämplig komplettering.
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.
-

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

)

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan pårä knas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 448 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.
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BYGG 2012.1594

§ 246 (forts).
Aspö 6:80, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus .
Upplysningar
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning. Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltn ingen.
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 §.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2009.2182

§ 247
Bussevik 1 :5, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Handlingar: Ansökan 2009-07-30 samt karta.
Då ansökan inkom före den 2 maj 2011 då en ny plan- och bygglag trädde
i kraft (2010:900), ska ärendet behandlas enligt den numera upphävda
äldre plan- och bygglagen (1987:10).
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan och bygglagen
(PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Företräde ska ges sådan
användning som från allmän synpunkt medför en 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 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 . Platsen ligger inom område av riksintresse för
friluftsliv.
Platsen 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.
Enligt MB 4 kap 4 § ligger platsen inom det kust- och skärgårdsområde
där fritidshus endast får tillkomma som kompletteringar av befintliga
bebyggelsegrupper.
forts.
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BYGG 2009.2182

§ 247 (forts).
Bussevik 1 :5, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Enligt förarbetena till lagen avses med detta sådana tillskott som innebär
en naturlig avrundning av ett befintligt bebyggelseområde. Den föreslagna
bebyggelsen kan inte anses vara en sådan komplettering.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
För att Miljö- och byggnadsnämnden ska kunna lämna strandskyddsdispens krävs att något av de sex särskilda skäl som tydligt definieras i MB
7 kap 18 c § föreligger. Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning föreligger inget av dessa särskilda skäl i det här fallet, varför
förutsättningar saknas för att lämna strandskyddsdispens.
Bedömning
Ansökan gäller uppförande av ett fritidshus. Den aktuella marken är av
ängskaraktär och ligger mellan en mindre väg och en lite bäck. Den är
allemansrättsligt tillgänglig och gränsar inte direkt till annan bebyggd tomt.
Några särskilda skäl att inskränka allmänhetens tillträde kan med
hänvisning till de förutsättningar som gäller på platsen inte anses
föreligga .

Med tanke på detta, och med hänsyn till övriga restriktioner enligt ovan , får
det anses vara av vikt att marken bevaras orörd och att platsen bevarar
sin karaktär av tillgänglig naturmark. Några särskilda skäl att tillåta en
byggnation på platsen finns inte. Med hänsyn till de värden ur allmän
synpunkt som föreligger får den föreslagna lokaliseringen av ett fritidshus
anses vara olämplig på platsen.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Som upplysning kan nämnas att den del av Bussevik 1:5 som är belägen
öster om vägen ligger utanför strandskyddsgränsen, varför möjligheterna
att få ett positivt beslut där är större i det avseendet.
forts .
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BYGG 2009.2182

§ 247 (forts).
Bussevik 1:5, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Dock måste en lokalisering där fortfarande prövas enligt övriga
bedömningskriterier, som avlopps- och trafikfrågorna .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i
PBL kap 2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de
är mest lämpade, samt
2. att vad som sägs i miljöbalken kap 4 om lokalisering av fritidshus i kustoch skärgårdsområdet.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

BYGG 2012.1677

§ 248
Fäjö 1 :110, Säljö. Strandskyddsdispens för uppsättande av badtunna.

Handlingar: Ansökan 2012-05-16 och situationsplan.
Ansökan gäller inredande av badtunna i befintligt luftvärnsfundament. 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. Enligt 7 kap 18 b § MB skall det dessutom finnas
särskilda skäl.
Arbetet pågår med detaljplaneläggning av området med ändamålet
konferens, service, servering m m med inriktning på turism . I detaljplanen
föreslås att strandskyddet upphävs inom vissa begränsade delar av
området, dock inte på den nu aktuella platsen.
Luftvärnsfundamentet är idag helt tillgängligt för allmänheten att vistas i
och röra sig kring. Det saknar inte intresse för allmänheten som en
kvarleva från områdets tidigare användning för militärt ändamål. Den
föreslagna badtunnan skulle helt utsläcka allmänhetens tillträde till
platsen , och även inskränka förutsättningarna för allmänheten att passera
och uppehålla sig i dess närhet. Förslaget strider därmed mot
strandskyddets syften.
Som särskilda skäl får man enligt 7 kap 18 c § beakta endast om det
område som upphävandet eller dispens 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,
forts.
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§ 248 (forts).
Fäjö 1 :110, Säljö. Strandskyddsdispens för uppsättande av badtunna.

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 när det gäller anordnande av
badtunnan .
Vad gäller proportionalitetsprincipen kan konstateras att badtunnan är en
helt marginell och försumbar del av fastighetsägarens utveckling av
området sett i helhetssammanhanget. Det allmänna intresset av fritt
tillträde till platsen väger mycket tyngre än betydelse för fastighetsägaren
att placera en badtunna just på denna plats. Goda möjligheter finns att
placera badtunnan på ur allmän synpunkt lämpligare ställen, i anslutning
till verksamheten i övrigt.
Förutsättningarna för att bevilja strandskyddsdispens saknas helt.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.
Yrkande
Förvaltningens förslag är negativt.

Martin Kirchberg (SO) yrkar på att bevilja dispens från strandskyddet med
motiveringen att detta är en helt felaktig bedömning. Påverkan av tillträdet
måste i Sverigedemokraternas mening betraktas som obetydlig. Som
analogi så inskränker inte badande personer på en strand heller
förutsättningar för allmänheten att passera eller uppehålla sig i dess
närhet. Tillträdet att stiga ner i fundamentet kan till och med sägas öka
tack vare stegen.
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§ 248 (forts).
Fäjö 1:110, Säljö. Strandskyddsdispens för uppsättande av badtunna.
Platsen är redan ianspråktagen genom att betongfundamentet finns där
och Sverigedemokraterna menar att MB 7 kap 18 c §, mom 1 därmed kan
sägas vara uppfyllt. Det ligger även i kommunens intresse att skapa en så
intressant och spännande miljö som möjligt i denna nya turistattraktion .
Det är Sverigedemokraternas mening att själva verket är den kanske
lämpligaste platsen att placera tunnan.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och
Martin Kirchbergs yrkande och finner att Miljö- och byggnadsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Miljö~

och byggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan om strandskyddsdispens.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
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§249
Grönadal 5:7, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av
transformatorkiosk.
Handlingar: Ansökan 2012-06-08, ritningar och situationsplan.
Fastigheten är belägen inom detaljplan N 1/1950 och 641 /2005.
Transformatorkiosken blir placerad på mark som i gällande detaljplan är
utlagd som id-område vilket är område för idrotts- och rekreationsändamål . Detta utgör en avvikelse från detaljplanen. Då transformatorkiosken kommer att användas för den allmänna nyttan får avvikelsen
anses vara förenlig med planens syfte.
Berörda grannar och Grönadals samfällighetsförening har getts tillfälle att
yttra sig över beslutsförslaget.
Avgift för bygglovet är 5 702 kronor, i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja avvikelse från gällande detaljplan samt bygglov enligt ansökan.

Upplysningar
Innan utfärdande av slutbesked kan meddelas skall verifierad kontrollplan
inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan byggnaden får tas i
bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § plan- och
bygglagen. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem
år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap 43 § plan- och
bygg lagen.
Anmälan skall inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen då
arbetet påbörjas och då det avslutas.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§ 250
Hogland 21, Karlskrona. Sanktionsavgifter och föreläggande
avseende olovligt uppsatt vepa.
Ärendet utgår då fastighetsägaren monterat ner vepan inom angiven tid på
fastigheten Hogland 21 , Karlskrona.
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Grannar
Akten
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BYGG 2008.2513

§ 251
Stora Kullen 14:16, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.
Då ansökan inkom före den 2 maj 2011 då en ny plan- och bygglag trädde
i kraft (2010:900), ska ärendet behandlas enligt den numera upphävda
äldre plan- och bygglagen (1987:10).
Ansökan gäller att få stycka av två nya tomter från en större fastighet, som
idag är bebyggd med ett enbostadshus i sin södra del.
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 ku lturvärdena på
platsen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap.
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna ska göras till
Miljö- och byggnadsnämnden i samband med bygglovansökan.
Platsen utgörs av öppen ängsmark, och ligger i anslutning till befintlig
bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen . Anslutning kan göras till det kommunala
VA-nätet.
forts.
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§ 251 (forts).
Stora Kullen 14:16, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.

Då handläggningen av ansökan inleddes år 2008 blev berörda grannar
hörda. Från två av grannarna kom skrivelser med synpunkter som gällde
den föreslagna tillfartsvägen. Sökanden önskade hålla ärendet vilande för
att undersöka möjligheterna till en överenskommelse om tillfarten.
Den fastighetsägare på vars mark en del av tillfarten är belägen har
2012-05-20 lämnat skriftligt medgivande till att denna får nyttjas.
Tillfartsfrågan är därmed löst.
Den föreslagna bebyggelsen bedöms utgöra en lämplig komplettering.
Mi ljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus
till den föreslagna platsen med villkor,
2. att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med
Sam hällsbyggnadsförvaltn ingen ,
3. att anslutning sker till den kommunala VA-nätet,
4. att tillstånd från Trafikverket att nyttja befintlig utfart mot väg 738 ska
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden, samt
5. att strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart, vilket behandlas
av Miljö- och byggnadsnämnden i samband med bygglovansökan.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
Försvarsmakten
Grannar
Åkten

Sammanträdesprotokoll
BYGG 2012 .1362

§ 252
Tjurkö 7:49, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Handlingar: Ansökan 2012-04-24, karta, yttrande från Försvarsmakten och
sökanden.
Ansökan avser avstyckning på cirka 3 600 kvm och nybyggnad av ett
fritidshus i en våning med inredd vind i område på Tjurkö där detaljplan
och områdesbestämmelser saknas.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas
för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta
innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär,
att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen. Enligt MB 3 kap 9 §ska mark- och vattenområden
som har betydelse för totalförsvaret så långt som 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.
Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Vid besök på platsen
2012-05-23 kunde konstateras att området utgörs av en öppen
gränsbevuxen yta omgiven av tätare vegetation i form av lövträd och
enstaka enbuskar. Platsen ligger i anslutning till en mindre väg med låg
standard. Området bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen.
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§ 252 (forts).
Tjurkö 7:49, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Riksintressen
Med anledning av att området omfattas av riksintresse för totalförsvaret
har Försvarsmakten getts möjlighet att yttra sig över ansökan .
Försvarsmakten har inkommit med ett yttrande där man framför att
fastigheten Tjurkö 7:49 påverkas i mycket hög grad av buller från Bollö
och Tjurkö skjutfält, huvudsakligen Tjurkö-delen. Gällande en planerad
avstyckning har Försvarsmakten inget att erinra. Försvarsmakten
motsätter sig däremot bygglov för enbostadshus/fritidshus på Tjurkö 7:49
(nybildad fastighet) med hänvisning till att nyetablering i området riskerar
att allvarligt skada riksintresset för totalförsvarets militära del. För
bedömning av utbyggnaden av det befintliga fritidshuset saknar
Försvarsmakten tillräckligt underlag och hemställer till kommunen om
komplettering i ärendet.
Miljöavdelningens bedömning av VA-frågan
Byggnation av ett fritidshus på fastigheten uppfyller inte kravet i PBL om
att marken ska vara lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna
att ordna avlopp. På Tjurkö finns ett stort antal bebyggda fastigheter. På
ön finns inte något gemensamt avloppsnät, utan varje fastighet måste
själv lösa omhändertagande och behandling av avloppsvatten lokalt. På
större delen av ön har kommunen en skyldighet enligt 6 § lagen om
allmänna vattentjänster att tillgodose behovet av avlopp genom en allmän
avloppsanläggning . Så har ännu inte skett. De enskilda avloppen på
Tjurkö utgör en stor belastning på vattenmiljön i närområdet samt
förorenar sannolikt grundvattnet på ön, med risk för människors hälsa som
följd. Avloppen försämrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för
de ytvatten som berörs. Tjurkö lämpar sig alltså inte för byggnation av nya
bostäder på grund av avsaknaden av kommunal, allmän avloppsanläggning. Att lösa avloppssituationen på varje enskild fastighet med
enskilda avloppsanläggningar och samtidigt upprätthålla tillräckligt skydd
för människors hälsa och miljön är omöjligt. I sammanhanget ska även
beaktas att förutsättningarna för att på Tjurkö anordna enskilda avlopp
som uppfyller miljökraven är mycket dåliga, med tanke på närheten till
havet och de ofta mycket bergiga förhållandena . Att infiltrera avloppsvatten från ett stort antal fastigheter i de tunna moränjordar som sparsamt
förekommer på ön är inte möjligt.
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BYGG 2012.1362

§ 252 (forts).
Tjurkö 7:49, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

Skäl till beslut
Den föreslagna åtgärden uppfyller inte kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL om
att marken ska vara lämplig för ändamålet med hänsyn till möjligheterna
att ordna avlopp. Platsen har dessutom betydelse för riksintresse för
totalförsvaret och lokaliseringen strider därmed mot MB 3 kap 9 §.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har
inkommit med ett yttrande. Synpunkterna i yttrandet påverkar inte
förvaltn ingens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att marken inte
är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att anordna enskild
avloppsanläggning samt att en byggnation enligt ansökan strider mot MB
3 kap 9 § om skydd av riksintresse för totalförsvaret, samt
2. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2012.1643

§ 253
Wattrang 21, Karlskrona. Bygglov för ombyggnad samt ändrad
användning från kontor till skola.
Det har tidigare konstaterats att byggnadsarbeten i form av
rivningsarbeten var påbörjade inom fastigheten Wattrang 21 utan ett
gällande startbesked, dessutom saknades det bygglov vid tillfället.
Förvaltningen har bedömt att åtgärden är bygglovspliktig samt att bygglov
kan beviljas i efterhand på den bygglovsansökan som inkommit med
tillhörande kompletteringar. Fastighetsägaren har informerats om att
ärendet kommer att tas upp till behandling i Miljö- och byggnadsnämnden
den 16 augusti 2012.
Det har hållits ett tekniskt samråd med berörda personer där det bland
annat diskuterades om den uppkomna situationen. Den av byggherren
utsedda kontrollansvarig hade avsagt sig uppdraget som kontrollansvarig.
Detta eftersom denne fick kännedom om att byggnadsarbetena redan
påbörjats. Kontrollansvarig hade informerat bygg herren om 10 kap § 3
plan- och bygglagen (PBL) att en åtgärd får inte påbörjas innan Miljö- och
byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov,
marklov eller rivningslov. Berörda parter var således väl medvetna om att
arbetet påbörjats innan bygglov erhållits och utan att ett startbesked
utfärdats.
När en åtgärd som kräver bygglov har utförts utan att lov samt har
påbörjats utan att startbesked lämnats ska enligt PBL 11 kap 51 §en
byggsanktionsavgift tas ut för vardera förseelsen .
9 kap 20 § Byggsanktionsavgift för trots förbudet i 10 kap 3 § PBL
(2010:900) påbörja en åtgärd innan Miljö- och byggnadsnämnden har gett
ett startbesked är enligt st 3 ett prisbasbelopp med ett tillägg av 0.025
prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean, för åtgärd avseende
en byggnad med en bruttoarea över 300 kvadratmeter (SFS 2011 :338).
forts.
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§ 253 (forts).
Wattrang 21, Karlskrona. Bygglov för ombyggnad samt ändrad
användning från kontor till skola.
En byggsanktionsavgift på 1 694 000 kronor med stöd av 11 kap 51-53 §§
plan- och bygglagen ska utdömas för att arbetet har påbörjats utan ett
startbesked.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan- och bygglagen 11 kap samt plan- och byggförordningens 9 kap ta ut en byggsanktionsavgift med 1 694 000 kronor för
att åtgärden har påbörjats innan startbesked lämnats.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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§254
Grönadal 1:35, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus i område där detaljplan
saknas. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare i beslut 2007-10-11
§ 338 lämnat positivt förhandsbesked för nybyggnation av enbostadshus
på samma del av fastigheten .
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas
för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland
annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt
att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Förutsättningar
Ansökan gäller att dela en större, bebyggd fastighet. Platsen ligger på en
höjd, och består delvis av privatiserad mark och delvis av skogsvegetation.
Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen.

Utfart kan anordnas mot väg 678, under förutsättning att tillstånd lämnas
av Trafikverket. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Det föreslagna bostadshuset blir beläget cirka 200 meter från en
ridanläggning . Då detta får bedömas vara en lantlig miljö får djurhållning
anses vara ett naturligt inslag i anslutning till boendet.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
forts.
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BYGG 2012.1166

§ 254 (forts).
Grönadal 1 :35, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
skrivelser har inkommit.
I det tidigare ärendet uttalade dåvarande Vägverket att tillstånd för att
använda befintlig utfart ska sökas innan något arbete påbörjas.
Skäl till beslut
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Byggnadens exakta utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval bestämmes vid bygglovprövningen .
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Tillstånd från Trafikverket att anordna utfart mot väg 678 ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen
med de villkor som anges ovan, samt
2. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 448 kronor, i enlighet med taxa

fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
forts.
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§ 254 (forts).
Grönadal 1 :35, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga : Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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MMM 2012.2867

§ 255
Remiss angående ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen om
kontinentalsockeln för utläggande av undervattenskabel för
starkström m m på kontinentalsockeln utanför territorialgränsen
Södra Midsjöbanken.
Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Regeringen har uppdragit åt Sveriges Geologiska undersökning, SGU, att
bereda rubricerat ärende. SGU har därför remitterat ärendet till Karlskrona
kommun för yttrande. Remissen avser utläggande av el-kabel mellan
vindkraftverk, transformatorstationer etc samt kabel för nätanslutning till
Nord Balt-förbindelsen.
Karlskrona kommun har i Miljö- och byggnadsnämndens beslut
2006-12-13 § 438 erinrat om betydelsen av att sökanden E.On Vind
Sverige AB beaktar fiskenäringens intresse. I miljökonsekvensbeskrivningen sidan 29 avsnitt 8.5.2, framförs en avsikt att genom förbud
omöjliggöra fiske inom vindkraftsparken.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att kommunen vidhåller att det är angeläget att fiske i och vid
anläggningen inte onödigtvis försvåras genom anläggningens utformning
eller genom förbud.

Sig n.
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§ 256
Övriga frågor
Fönsterbyten
Johan Svensson (V) undrar hur förvaltningen arbetar med hur man
bevarar byggnaders särarter vid bland annat fönsterbyten med tanke på
att förankra världsarvsstaden.

Förvaltningschef Hans Juhlin svarar.
Fastighetsbeteckningar
Johan Svensson (V) undrar om det finns möjligheter för nämnden att få
tillgång till fastighetsdatabasen .

Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att det är en kostnadsfråga men ska
undersöka om nämnden kan få tillgång till en CD-skiva med kartor och
aktuella fastighetsbeteckningar.
Fisktorget
Lena Tvede-Jensen (S) lämnar synpunkter på placering av ol ika
byggnader på Fisktorget, utsikten ut mot Borgmästarfjärden får inte
förstöras .

Sign.

Sign .
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§ 257
Information från Marinstaben.
Informationschef Mats P Åkesson informerar om anläggningarna på
Örlogsbasen och garnisonens verksamhet.
Miljöchef Kajsa Frost informerar om miljöorganisationen inom Marinbasen.
Örlogskapten Magnus Carlsson guider gruppen runt Försvarsmaktens
dykeri och navalmedicinska centrum som ansvarar för utbildning och
utveckling inom Försvarsmaktens dykeriverksamhet.
Informationen tas till protokollet.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
13 september 2012.

§ 261

Presentation av nya medarbetare

§ 262

Sammanträdesplan för år 2013.

§ 263

Information om stigande havsnivåer.

§ 264

Information om Fördjupad översiktsplan för skärgården

§ 265

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 266

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän .

§ 267

Meddelanden.

§ 268

Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl , Bergåsa - Blå Port.

§ 269

Ändring av detaljplanen för Staren 6, Saltö.

§ 270

Upphävande av del av detaljplan för ldehult 1:26 m fl, Strömsberg .

§ 271

Granskning avseende detaljplan för Verkö 3:267 och del av 3:25, Lyckeby.

§ 272

Detaljplan för Fängelset 4, Trossö. Begäran om planbesked . Utgår.

§ 273

Bredäng 1 :4 , Jämjö. Ansökan om slamtömning vartannat år.

§ 274 Aspö 1:40, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus. Utgår.

§ 275

Aspö 1:48, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utgår.

§ 276

Aspö 2:26, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 277

Aspö 2:26, Drottningskär. Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus.

§ 278

Aspö 3:14, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 279

Fäjö 1:45, Säljö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 280

lnlängan 1 :19, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. Utgår.

§ 281

Mölletorp 5:1 , Lyckeby. Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus
och garage.

§ 282

Torhamn 3:14, Torhamn. Avvikelse från detaljplan för ändrad utfart på
fastigheten.

§ 283

Övriga frågor.
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 13 september 2012, 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), jäv §§ 266 och 271
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S)
Susanne Johansson (S)
Linda Jacobsson (M)
Bengt Andersson (M), §§ 266 och 271

Övriga närvarande ersättare

Per Löfvander (S)
Marcus Degerskär (S), jäv§ 271
Bengt Andersson (M), §§ 261-265, 267-270, 272-283
Eva Räder (FP)
lngmarie Söderblom (MP)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Administrativ chef Jan Hammarfors
Bygglovchef Micael Sandberg
Planarkitekt Tina Tidhammar, kl 08.30 - 10.40
Planarkitekt Helene Hilmersson , kl 08.30 - 11.00
Planarkitekt Kerstin Johansson, kl 08.30 - 11.00
Miljöinspektör Anne Berglund, kl 08.30 - 12.00
Vik miljöinspektör Andreas Hult, kl 08.30 - 12.00
Miljöinspektör Elisabet Petersson, kl 08.30 - 12.00
Bygglovarkitekt Leif Larsson, kl 10.50 - 11.00
Eric Torkelsson , student, kl 08.30 -10.00

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera

Sign.
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I

Sekreterare

Paragraf 261 - 283

Marie-Louise Bescher
Ordförande

Justerare

september 2012,

Marie-Louise Bescher

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

§ 261
Presentation av nya medarbetare.
Tre nya medarbetare på Samhällsbyggnadsförvaltningens
miljöavdelningen presenteras:
Miljöinspektör Anne Berglund .
Vikarierande miljöinspektör Andreas Hult.
Miljöinspektör Elisabet Petersson .
Ordföranden hälsar de nya medarbetarna välkomna.
Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

DIA 2012 .3022

§262
Sammanträdesplan för år 2013.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till
sammanträdestider för Miljö- och byggnadsnämnden 2013. 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 2013.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

§263
Information om stigande havsnivåer.
Eric Torkelsson , Tekniska förvaltningen informerar i ärendet.
En översiktlig riskanalys för delar av Karlskrona kommun redovisas.
Riskanalysen består av:
•
•
•
•

Grundläggande förutsättningar.
Framtida höjning av havets medelvattennivå.
Framtida högsta högvattennivåer.
Översiktlig översvämningsanalys.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

§ 264
Information om Fördjupad översiktsplan för skärgården.

Planarkitekt Ola Swärdh informerar i ärendet.
En bred uppstart gjordes inför planprocessen för Fördjupad översiktsplan
för skärgården (FöP).
En turne startade under försommaren 2012 på olika platser i skärgården
där synpunkter som inkom under turnen redovisas.
Arbetet har fokuserats på dialog och diskussion.
Program för Fördjupning av översiktsplanen för skärgården skall antas i
juni 2014.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Sign.

7

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

13 september 2012
Sammanträdesprotokoll

§265
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

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

Sign.

8

. Tillhör .V\iljö- och byggnodsnC.mndsns
I Karfs•,nno ~ommu 11 ~Yct0 ko!l

Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2012-08-09.

1.

Nämndens lista inför sammanträdet 16 augusti 2012.

§ 232

2.

Övriga frågor.

§ 233
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§ 266
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.
Se förteckn ing över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

På grund av jäv deltar ej Anna Ottosson (M)) i beredning och beslut
i detta ärende.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 267
Meddelanden, skrivelser och rapporter.

1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-07-18. Tillstånd till
nedgrävning av häst på fastigheten Kropp 4:1 i Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen Blekinge län 2012-07-25. Anmälan om att ta
jordbruksmark ur jordbruksproduktion på fastigheten Bergtorp 3:2 i
Karlskrona kommun.
3. Svea Hovrätt, mark- och miljödomstolen. Protokoll 2012-07-31. Avser
bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Fäjö 1:26 i
Karlskrona kommun; nu fråga om prövningstillstånd.
4. Kommunstyrelsen 2012-08-06. Uppdrag till nämnder/styrelser enligt
beslut i Kommunfullmäktige den 19 juni 2012. Miljö- och
byggnadsnämnden och Tekniska nämnden ska fortsätta med att ta
fram en VA-plan för kommunen.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-08-10. Avser Aura Light
lnternational AB :s anmälan att man avser att installera en ny
produktionslinje med beräknad produktionsstart juni 2012. Den nya
tillverkningen omfattar en monteringslinje där inköpta råvaror
(lampdelar) monteras samman till färdiga lampor.
6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-08-10. Avser Aura Light
lnternational AB:s anmälan att man avser att starta tillverkning av Long
Life LED lampor i lite skala under 2012 . Start planeras i maj 2012.
7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-08-13. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sjuhalla 1:89 i
Karlskrona kommun.
8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-08-13. Överklagande av beslut
om bygglovsavgift, fastigheten Lagercrantz 14 i Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-08-16. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglov för nybyggnad
av enbostadshus och garage på fastigheten Grönadal 14:18 i
Karlskrona kommun.
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10. Växjö Tingsrätt. Protokoll 2012-08-20. Avser bygglov för tillbyggnad av
fritidshus på fastigheten Aspö 5:164 i Karlskrona kommun; nu fråga om
avskrivning.
11. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-08-21 . Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om att lämna negativt förhandsbesked
för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Hasslö 1:152 i
Karlskrona kommun .
12. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-08-21. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om tillsynsavgift enligt miljöbalken,
fastigheten Konungshamn 1:5 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-08-21 . Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för
nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Tjurkö 7:27 i Karlskrona
kommun.
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Sökanden
Kommunfullmäktige
Akten

PLAN 2011.2179

§ 268
Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa - Blå Port.
Planarkitekt Tina Tidhammar föredrar ärendet.
Detaljplanen för del av Karlskrona 5: 12 m fl, Bergåsa - Blå Port, har varit
föremål för granskning. Under granskningstiden, 15 juni till den 3 augusti
2012, har granskningshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona
kommun och stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns webbplats,
www.karlskrona.se. Granskningen har annonserats i lokalpressen fredagen
den 15 juni 2012.
Planens huvudsakliga syfte är att ge möjlighet för en planskild korsning
med en vägbro för allmän vägtrafik över järnvägen i Bergåsa/Blå Port i höjd
med Galgamarken och Wämöskolan. Det ska även ges förutsättning för en
separat planskild gång- och cykeltunnel under järnvägen i höjd med
befintlig korsning i Bergåsa. Syftet är att öka trafiksäkerheten för såväl
skyddade som oskyddade trafikanter samt förbättra för kollektivtrafiken och
framtida ökade trafikflöden på väg och järnväg. Syftet är även att ett nytt
tillgänglighetsanpassat plattformsläge uppförs i samma läge som dagens
norra plattform samtidigt som den södra tas bort.
Planen ska ge förutsättning för ny plats för Blomsterkioskens verksamhet.
Planarbetet föranleds av Trafikverkets upprustning av järnvägen mellan
Emmaboda - Karlskrona. Genom att Trafikverket har ansvar för
projektering och genomförande av planen så är deras planering att
åtgärderna påbörjas med start år 2014.
Bergåsa stations ligger cirka 2,5 km norr om Karlskrona centrum. Intill
stationen ligger en plankorsning belägen mellan Valhallavägen och
järnvägen. I nära anslutning till Bergåsa station ligger Blekingesjukhuset
och Blekinge Tekniska Högskola. Aktuell korsning är en viktig knutpunkt i
Karlskronas västra delar och är belägen i anslutning till sjukhusområdets
sydvästra hörn.
forts .
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PLAN 2011.2179

§ 268 (forts).
Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa - Blå Port.
Här korsar Krutviksvägen - Valhallavägen järnvägen och de med
järnvägen parallella gatorna, från norr, Gamla lnfartsvägen på östra sidan
järnvägen och Sunnavägen på västra sidan. Gatorna ovan ingår i
huvudgatunätet. På östra sidan, söder om korsningen och parallellt med
järnvägen, går lokalgatan Ekorrvägen mellan järnvägen och kyrkogården.
På västra sidan i anslutning till Valhallavägen finns Bergåsa centrum. Här
finns bland annat kiosk, cafe och närbutik.
Söder om planområdet ligger den kommunala skolan Wämöskolan,
årskurs 6-9 samt friskolan Musikugglans två avdelningar med årskurser f-9.
Inom området för ny vägsträckning ligger en tennisplan och parkering.
Planområdet är cirka 5,3 ha .
De största fastigheterna som berörs av detaljplanen är Karlskrona 5: 12,
5:20 och Ingenjören 5. Samtliga fastigheter ägs av Karlskrona kommun.
Även Annebo 8 och del av järnvägsfastigheten berörs av detaljplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna detaljplanen för del av Karlskrona 5:12 m fl ,
Bergåsa - Blå Port, daterad 2012-08-27 samt överlämna den till
Kommunfullmäktige för antagande, samt

2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan .

Paragrafen anses omedelbart justerad.

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesd atum

13 september 2012

14

Sam manträdesprotokoll

PLAN 2012.2468

§ 269
Ändring av detaljplanen för Staren 6, Saltö.
Planarkitekt Tina Tidhammar föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för ändring av detaljplanen för Staren 6, Saltö,
kom in till Miljö- och byggnadsnämnden den 10 juli 2012. Gällande
detaljplan anger användningen bostäder, där byggrätten begränsats till
enbart befintlig byggnad. Syftet med begäran är att kunna bygga en större
huvudbyggnad. Gällande detaljplan har ingen genomförandetid.
Fastigheten är ca 1 000 kvm och nuvarande huvudbyggnad har cirka
80 kvm byggyta, totalt är cirka 9 % av tomten bebyggd. Detta skiljer sig
avsevärt från intilliggande fastigheter där mellan 16 - 26 % av
fastigheterna är bebyggda.
Planområdet, som föreslås begränsas till enbart denna fastighet, är
beläget på östra Saltö precis norr om den gamla Saltöbron. Byggrätten
föreslås utökas något åt söder längs Trossögatan. Stor vikt kommer att
läggas på att tillbyggnaden ska ligga i linje med befintlig fasad och med ett
visst gestaltningskrav för att anpassas till området.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att inleda planläggningsarbete för fastigheten Staren 6. Planändringen
bedöms kunna hanteras med ett enkelt planförfarande och vara antagen
före den 31 januari 2013.

Sign.
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PLAN 2009.3938

§270
Upphävande av del av detaljplan för ldehult 1:26 m fl, Strömsberg.
Planarkitekt Helene Hilmersson föredrar ärendet.
Upphävande av del av detaljplan för ldehult 1:26 m fl , Strömsberg har varit
föremål för samråd under tiden 15 juni - 10 augusti 2012. Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på Karlskrona kommun ,
stadsbiblioteket och Rödeby bibliotek samt på Karlskrona kommuns
webbplats, www.karlskrona.se. Samrådet har annonserats i lokalpressen
fredagen den 15 juni 2012. Ärendet har drivits med enkelt planförfarande.
Syftet med upphävandet av del av detaljplan (Sb 394) är att säkerställa
tillgången till beteshagar. Idag används detta område till betesmark och ett
intresse finns att fortsätta med denna markanvändning. Marken i
område A är delvis låglänt och inte lämpligt för bostäder. Även efter
upphävande av del av detaljplan kommer gällande detaljplan kunna
möjliggöra för ytterligare cirka 18 fristående enbostadshus i den norra
delen av planområdet.
Den del av planen som upphävs föreslås ej omfattas av ny detaljplan eller
ingå i samlad bebyggelse.
Planområdet ligger cirka åtta km norr om Rödeby samhälle i anslutning ti ll
Strömsberg. Upphävandet av del av detaljplan för ldehult 1:26 m fl gäller
fastigheterna ldehult 1 :26 samt Strömsberg 1 :64 som är beläget i sydöstra
delen av ldehult väster om länsväg 729. Den delen av planen som
föreslås upphävas omfattas av cirka fyra hektar. Samhället domineras av
enbostadshus och några enstaka parhus.
Miljö· och byggnadsnämnden beslutar

1. att i enlighet med Kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta
upphävande av del av detaljplan för ldehult 1:26 m fl , Strömsberg,
Karlskrona kommun , Blekinge län, samt
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms
innebära betydande miljöpåverkan.

Sign.
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PLAN 2012.1304

§ 271
Granskning avseende detaljplan för Verkö 3:267 och del av
Verkö 3:25, Lyckeby.

Planarkitekt Kerstin Johansson och förvaltningschef Hans Juhlin
föredrar ärendet.
Detaljplan för del av Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25 har varit föremål
för samråd från den 15 juni 2012 till den 3 augusti 2012. Under
samrådstiden har samrådshandlingar funnits tillgängl iga på Karlskrona
kommun och på stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns webbplats,
www.karlskrona.se. Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen
den 15 juni 2012.
ABB AB önskar öka sin produktion på Verkö. Den utökade produktionen
medför att ytorna inom befintligt industrikvarter norr om Verkövägen är
otillräckliga. ABB AB önskar därför överta befintlig fabrik söder om
Verkövägen där Flextronics lnternational Sweden AB har verksamhet idag.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att öka tillåten högsta
byggnadshöjd i ny detaljplan. ABB AB har behov av 55 meter höga
byggnader för testning/provning av kabel vilket inte ryms inom gällande
detaljplan.
Planområdet ligger på sydvästra Verkö. Avståndet till Stortorget på
Trossö, fågelvägen över havet, är det cirka 3 000 meter. Marken är
detaljplanelagd industrimark som är bebyggd. Marken ägs av kommunen
och upplåts med , dels tomträtt, dels arrende, till Flextronics. Avsikten är att
hela markområdet, ska utgöra en fastighet. Planområdet omfattar 5,6
hektar kvartersmark.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att detaljplanen för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25, Karlskrona
kommun , ställs ut för granskning, samt
2. att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen bedöms innebära
betydande miljöpåverkan.

På grund av jäv deltar ej Anna Ottosson (M) och Marcus Degerskär (S)
i beredning och beslut i detta ärende.

Sig n.
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PLAN 2012.2439

§ 272
Begäran om planbesked avseende detaljplan för Fängelset 4 på
Trossö, Karlskrona kommun.

Ärendet utgår då ärendet ytterligare ska beredas.

Sign.
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RENH 2012.2500

§ 273
Bredäng 1:4, Jämjö. Ansökan om slamtömning vartannat år.

Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
Ägare till fastigheten Bredäng 1:4 har inkommit med en ansökan om
slamtömning vartannat år på ovan nämnda fastighet.
Enligt ansökan bebos fastigheten av en person och anläggningen skall
vara godkänd på 60-talet men att ny infiltrationsbädd har anlagts senare.
Enligt Karlskrona kommuns Renhållningsordning, Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun 8 § kan Miljö- och
byggnadsnämnden medge slamtömning vartannat år:
8.5 Efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden kan
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare till bostadshus för permanent
boende beviljas personligt, tidsbegränsat tillstånd till slamsugning av
enskild avloppsanläggning en gång vartannat år under förutsättning att
bostadshuset bebos av högst en person samt att avloppsanläggningen är
godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden.
Sökanden uppfyller inte alla krav för att beviljas slamtömning vartannat år
då det inte återfinns några handlingar som styrker att avloppsanläggningen är godkänd av Miljö- och byggnadsnämnden enligt
Miljöbalken eller tidigare Hälsoskyddslagen eller ännu tidiga re
Hälsovårdsstadgan. Enligt Miljöbalken krävs att man ansöker om tillstånd
för att anlägga en avloppsanläggning. Att anlägga en ny infiltrationsbädd
kräver också tillstånd enligt Miljöbalken .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med stöd av 8 § Föreskrifter om avfallshantering för
Karlskrona kommun om slamtömning vartannat år vid fastigheten
Bredäng 1:4. Detta innebär att slamsugning av avloppsanläggningen ska
ske årligen hos sökanden.

Bilaga: Hur man överklagar hos Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2010.3272

§ 274
Aspö 1 :40, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus.

Ärendet utgår på sökandens begäran .

Sign.
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BYGG 2010.3816

§ 275
Aspö 1:48, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Ärendet utgår på sökandens begäran.

Sign.
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BYGG 2012.623

§ 276
Aspö 2:26, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus i område
där detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Miljö- och
byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för ett
fritidshus på samma plats 2008-05-08 § 178 samt 2010-06-14 § 214.
En gemensam avloppsanläggning för fastigheterna Aspö 2:26, Aspö 3:16,
Aspö 1:100 och Aspö 1:101 finns .
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 §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 områden 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 bland
annat att det ska prövas om marken är av en 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.
Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Vid besök på platsen
2012-04-12 konstaterades att platsen består av plan betesmark.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret (havsområde).
Försvarsmakten har getts möjlighet att yttra sig över ansökan och har
inget att erinra.
forts .

Sign.
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BYGG 2012.623

§ 276 (forts).
Aspö 2:26, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Skäl till beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked
för ett fritidshus på samma plats 2008-05-08 § 178 samt 2010-06-14
§ 214. Förutsättningarna bedöms inte ha förändrats sedan dess. Tillfart är
anordnad enligt Vägverkets yttrande i samband med Miljö- och
byggnadsnämndens beslut 2008-05-08 § 178. Platsen bedöms inte
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Den
föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus på
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 6 758 kronor, i enlighet med taxa
fast ställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen .
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
forts.

Sign.
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BYGG 2012.623

§ 276 (forts).
Aspö 2:26, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fastigheten Aspö 2:26 omfattas av strandskydd, varför lagakraftvunnen
strandskyddsdispens måste föreligga före byggstart.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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Sökanden
Länsstyrelsen Blekinge län
Försvarsmakten
Akten

BYGG 2012.624
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§ 277
Aspö 2:26, Drottningskär. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus.
Ärendet avser ansökan om förnyad strandskyddsdispens för ett fritidshus.
Länsstyrelsen lämnade dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt
beslut 2008-10-02 och Miljö- och byggnadsnämnden lämnade förnyad
dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt beslut 2010-06-14
§ 214.
Ansökan avser ett fritidshus på fastigheten Aspö 2:26. Fastigheten
omfattas av strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) och av det
geografiska riksintresset för kustzonen enligt 4 kap 4 § MB. Den sökta
åtgärden på platsen kräver därmed dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Särskilt skäl
Fastigheten är väl avskild från strandområdet genom en större väg. Det är
enligt 7 kap 18 c § punkt 2 MB ett särskilt skäl för att lämna dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Byggåtgärden hindrar eller avhåller inte
allmänheten från strandområdet och kan inte heller anses försämra
livsvillkoren för djur- och växtarter. Åtgärden strider inte mot
bestämmelserna i 4 kap 4 § MB då fritidshuset är en komplettering av
sammanhållen bebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna med stöd av MB 7 kap 18 c § punkt 2 dispens från
strandskyddsbestämmelserna för ett fritidshus på den aktuella fastigheten ,
samt
2. att avgiften för strandskyddsdispensen är4 400 kronor, i enlighet med
taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

forts.

Sign.
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BYGG 2012.624

§ 277 (forts).
Aspö 2:26, Drottningskär. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus.
Upplysningar
Beslutet om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har
påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dag beslutet
vunnit laga kraft, enligt 7 kap 18 h § MB.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .
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BYGG 2012.2850

§ 278
Aspö 3:14, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan 2012-08-01 samt situationsplan.
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 och behov. Företräde ska ges sådan användning
som från allmän synpunkt medför en 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 8 kap 9 § ska tomter som ska bebyggas ordnas på ett sätt som
är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och
kulturvärdena på platsen.
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för
naturvård. Den ligger också inom område som är ekologiskt särskilt
känsligt.
Platsen utgörs av relativt tät skog, och ansluter till ett befintligt hus på
andra sidan vägen . Den bedöms inte inrymma några särskilda
naturvärden eller andra intressen. Ett bostadshus på platsen kan inte
anses innebära någon påtaglig skada på riksintresset eller de ekologiska
värdena.
Infart kan anordnas från befintlig väg, och VA-tillstånd finns för Aquatronsystem och infiltrationsbädd tillsammans med fastigheten Aspö 3:62.
forts.
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BYGG 2012 .2850

§ 278 (forts).
Aspö 3:14, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
skrivelser har inkommit. Ärendet har remitterats till Försvarsmakten då det
är beläget inom samrådsområde för Försvarsmaktens intressen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen med villkor,
2. att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall
anpassas till byggnadstraditionen i trakten,
3. att tillstånd från Trafikverket, att ordna utfart mot väg 705 ska föreligga
före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden, samt
4. att avloppsanläggning ska utföras i enlighet med det tid igare lämnade
tillståndet.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sigo.
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§279
Fäjö 1:45, Säljö. Förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus.
Ansökan avser delning av en bebyggd fastighet, för nybyggnad av
enbostadshus. Fastigheten ligger utanför planlagt området, men i direkt
anslutning till det detaljplanelagda området på norra Fäjö.
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 och behov. Företräde ska ges sådan användning
som från allmän synpunkt medför en 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 8 kap 9 § ska tomter som ska bebyggas ordnas 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.
En utredningsplan för Fäjö antogs av Byggnadsnämnden 1987-03-18
§ 115. Enligt beslutet skall denna utgöra underlag för fortsatt hantering av
bygglovansökningar på Fäjö. I utredningen sägs att enligt kommunens
målsättning är Fäjö av så stort värde ur rekreations- och natursypunkt att
någon ytterligare bebyggelse, som kan hota dessa värden, inte bör
tillkomma. Den allmänna tillgängligheten och naturvärden skall prioriteras
och ytterligare bebyggelse bör därför i princip inte tillåtas.
De undantag från denna regel som enligt utredningsplanen kan övervägas
är dels icke bebyggda fastigheter inom byggnadsplanen, dels
avstyckningar från vissa större fastigheter, som redan är ianspråktagna för
bostadsändamål.
forts.

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatu m

13 september 2012

29

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012 .1 988

§ 279 (forts).
Fäjö 1 :45, Säljö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Skäl till beslut
Platsen kan anses vara en sådan avstyckning från en större fastighet som
redan är ianspråktagen för bostadsändamål , där ny bebyggelse kan
tillåtas enligt utredningsplanen.

En byggnad på platsen bedöms inte ha någon negativ inverkan på
naturvärden, landskapsbild eller andra allmänna intressen.
Tillfart finns till en biluppställningsplats i nära anslutning, som kan nyttjas
gemensamt med grannar, och anslutning kan göras till det kommunala
VA-nätet.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
skrivelser har inkommit.
Då marken i sin helhet är ianspråktagen för bostadsändamål bedöms
förutsättningar finns för att bevilja strandskyddsdispens i samband med
bygglovprövning.
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL. Ett bostadshus på platsen får anses utgöra
en lämplig komplettering.
Villkor
Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten , samt utvändigt
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart, vilket behandlas av
Miljö- och byggnadsnämnden i samband med bygglovansökan.
forts.
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BYGG 2012.1988

§ 279 (forts).
Fäjö 1:45, Säljö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att som förhandsbesked enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen
meddelas
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 392 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbeskedet vunnit laga kraft enligt 9 kap
39 § plan- och bygglagen.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga : Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .
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BYGG 2012.809

§280
In längan 1 :19, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att ärendet utgår i avvaktan på Försvarsmaktens yttrande, samt
2. att när Försvarsmaktens yttrande inkommer tas det ett
Ordförandebeslut.

Sign.

31

~KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum

13 september 2012

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sökanden
Länsstyrelsen Blekinge län
Akten

BYGG 2012.1920

32

§ 281
Mölletorp 5:1, Lyckeby. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus och garage.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
Handlingar: Ansökan 2012-05-29 och karta.
Ansökan gäller nybyggnation av enbostadshus. På del av platsen gäller
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Denna del ligger
också inom vattenskyddsområde för Lyckebyån. Cirka hälften av den
föreslagna tomtplatsen ligger omedelbart innanför strandskyddsgränsen.
På den del som är belägen utanför strandskyddsgränsen är en äldre,
fallfärdig byggnad belägen, som enligt ansökan har använts bland annat
som bageri.
Den del av den föreslagna tomtplatsen som är belägen inom strandskyddsområdet utgörs av snårig och ganska starkt kuperad naturmark.
Marken är helt allemansrättsligt tillgänglig.
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. Enligt 7 kap 18 b § MB skall det dessutom finnas
särskilda skäl.
Som särskilda skäl får man i detta fall enligt 7 kap 18 c § beakta endast
om det område som upphävandet eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på et 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,
forts .
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§ 281 (forts).
Mölletorp 5:1, Lyckeby. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus och garage.
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 när det gäller den föreslagna
tomtplatsen .
Förutsättningar för att bevilja strandskyddsdispens saknas, då inget
särskilt skäl föreligger.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrande
inkom 2012-09-06.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan om strandskyddsdispens.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2012.2201

§ 282
Torhamn 3:14, Torhamn. Avvikelse från detaljplan för ändrad utfart
från fastigheten.

Handlingar: Ansökan 2012-06-15 och karta.
Ansökan gäller att få ta ny utfart från fastigheten , vilket inte är en lovpliktig
åtgärd. Enligt plan- och byggnadslagen 10 kap 2 § 1:a stycket punkt 2 får
dock åtgärder som gäller en allmän plats och som inte kräver lov , inte
strida mot gällande detaljplan .
Enligt gällande detaljplan har marken som utfarten föreslås mot
beteckningen allmän plats park eller plantering, som inte får användas för
biltrafik. Den utgörs emellertid idag av en renodlad gata som har utfart mot
allmän väg 751 , och som bland annat nyttjas som in- och utfart till
restaurangen och livsmedelsaffären.
Det får konstateras att detaljplanen i denna del helt saknar aktualitet. Den
föreslagna utfarten får också bedömas vara väsentligt lämpligare ur
trafiksäkerhetssynpunkt än den som idag nyttjas av sökanden, med dire kt
utfart från tomten till allmänna vägen .
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge avvikelse från detaljplan vad gäller bil-utfart mot allmän plats
park.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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§ 283
Övriga frågor

Skyltpolicy
Eva Öhman (S) undrar när skyltpolicyn blir klar.
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att policyn tas fram gemensamt med
3KHV-kommunerna och beräknas vara klar under våren 2013.
Cafe!Bageri på Annebo
Eva Öhman (S) har en del frågor angående Cafeet och bageriet.
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att ett nytt bygglov är sökt som prövas
utifrån nya förutsättningar.
Husfasad på Borgmästaregatan
Eva Öhman (S) undrar om byggnadslov finns för den nymålade fasaden
på ett hus på Borgmästaregatan.
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att ärendet lämnas för tillsyn.
lnformationsmöte med Försvarsmakten/Flygvapnet
Per Löfvander (S) frågar om det finns möjlighet att bjuda in Flygvapnet till
ett informationsmöte som ska handla om vindkraft.
Ordföranden återkommer i frågan .
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
11 oktober 2012.

§ 288

Delårsbokslut per augusti 2012 samt personalnyckeltal.

§ 289

Yttrande över Kustbebyggelseprojektets slutrapport och ortsanalyser.

§ 290

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Ordföranden.

§ 291

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

§ 292

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

§ 293

Meddelanden.

§ 294

Ändring av detaljplan för Skavkulla 1:2, 1 :3 och 1:7 m fl , Nättraby.

§ 295 Begäran om planbesked. Detaljplan för Fängelset 4, Trossö,
Karlskrona kommun.

§ 296

Nävragöl 1: 128, Nävragöl. Ansökan om dispens från kommunal sophämtning.

§ 297

Annebo 8, Annebo. Bygglov för ändrad användning från förskola till bageri.
Utgår.

§ 298

Frimuraren 8, Trossö. Bygglov för ändrad användning från kontor till
skolverksamhet. Utgår.

§ 299

Mjövik 6:1, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.

§ 300

Sanda 1:135, Sturkö. Strandskyddsdispens för nybyggnad av sjöbod, brygga
samt uppsättande av bord för rensning av fisk.

§ 301

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

§ 302

Svetsaren 5, Mariedal. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat
uterum samt nybyggnad av carport/förråd.

§ 303

Ytterön 1 :3, Ytterön . Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga.

§ 304

Övriga frågor.

§ 305

Avtackning av 2:e vice ordförande Eva Öhman (S).
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Plats och tid

Freden , Ruthensparre
torsdagen den 11 oktober 2012, klockan 08.30 - 09.50

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
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), jäv§ 292
Martin Kirchberg (SO)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Susanne Johansson (S)
Linda Jacobsson (M)

Övriga närvarande ersättare

Per Löfvander (S)
Paul Cederholm (SO)
Eva Röder (FP)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Bygglovchef Micael Sandberg
Administrativ chef Jan Hammarfors
Planarkitekt Helene Hilmersson, kl 08 .30-09.00
Planarkitekt Kerstin Johansson, kl 08.30-09.00
Controller Ann-Christin Östbergh , kl 08.30-09.30
Claes Lindell, Lantmäteriet

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera

Sign .

Sign.
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Sekreterare

Paragraf 288 - 305
Marie-Louise Bescher

~f~

Ordförande

SOfuBOthiP~~~~r

~){_~

Justerare

Lars Karlsson

oktober 2012,

Marie-Louise Bescher

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Akten

DIA 2012.3509

§ 288
Delårsbokslut per augusti 2012 samt personalnyckeltal.
Enligt direktiv från Komm unledningsförvaltningen skall förvaltningarna
upprätta delårsbokslut per 31 augusti 2012 samt lämna prognos för
helår 2012.
Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari 31 augusti 2012 uppgår till 3,6 Mkr, och den prognostiserade budgetavvikelsen för helåret 2012 beräknas till noll.
I tusentals kronor
Verksamhet

Bud_g_et

Bud_g_et

Utfall

Avvikelse

2012

j_an-a~12

j_a n-a UJt12

Jan-auJt12

Pro_g_nos
Helår
2012

Diff mot
Budget
helår

Miljö- och
~nadsnämnden

Nämndadministration
Förvaltnin_g_slednirig_
Planavdelnirig_
Bj'g_glovavdelnin_g_
Mi!i_öavdelnin_g_en
Reserv

Totalt:

792,5
556,2
3 540,3
1 396,3
598,3
3 165,1
100,0

447,0
363,3
2 282,0
1 080,2
208,9
545,7
66,7

424,6
369,3
2 034,8
1 271 ,1
69,2
-597,8
0,0

22,4
-6,0
247,2
- 190,9
139, 7
1 143,5
66,7

692,5
556,2
3 440 ,3
1 896,3
398,3
3 165, 1
0,0

100,0
0,0
100,0
-500,0
200,0
0,0
100,0

10 148,7

4 993,8

3 571,2

1 422,6

10 148,7

0,0

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1.att godkänna delårsbokslut per 2012-08-31 med helårsprognos, samt

2. att överlämna delårsbokslutet per 2012-08-31 till revisionen.
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§ 289
Yttrande över Kustbebyggelseprojektets slutrapport och
ortsanalyser.

Kustbebyggelseprojektet har genomförts under 2011/2012 för att
undersöka hur bebyggelsemiljöerna i kustorterna i Blekinge och
Västernorrland har förändrats. Länsstyrelsen Blekinge län har gett
Karlskrona kommun möjlighet lämna yttrande över slutrapport och
ortsanalyser.
Kustbebyggelseprojektet syftar till att utveckla metoder för att beskriva hur
bebyggelsen i olika kustorter förändrats och utvecklats under olika
tidsperioder. Det är ett led i arbetet med kulturmiljöfrågorna i miljömålen
Levande kust och skärgård och God bebyggd miljö. Resultatet ska också
vara en del i arbetet med kustzonplanering, kommunal översiktsplanering
och information till allmänheten.
I Karlskrona kommun har Kustbebyggelseprojektet genomförts för
Garpahamnen på Hasslö och för Bredavik på Sturkö. Det är en gedigen
och informativ rapport som är väl genomarbetad för de två kustorterna.
Karlskrona kommun påbörjade en fördjupning av översiktsplanen för
skärgården i januari 2012 och informationen och rekommendationerna i
rapporten är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med planen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.

Sign.

Sign.
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§ 290
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Ordföranden.
Se förteckn ing över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 291
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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Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-06.
1. Syrsan 13, Bergåsa. Bygglov för nybyggnad av carport/förråd .

§ 258

2. Nämndens lista inför sammanträdet 13 september 2012.

§ 259

3. Övriga frågor.

§ 260
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§ 292
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

På grund av jäv deltar ej Anna Ottosson (M) i beredning och beslut
i detta ärende.
Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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§ 293
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-08-23. Överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för ett fritidshus samt pumpstation på
fastigheten Tjurkö 3:10 i Karlskrona kommun.
2. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Dom 2012-08-23. Avser
detaljplan för Kölen m fl fastigheter (Hästö Marina), Karlskrona
kommun .
3. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-08-23. Beslut med anledning
av överklagande av kommunfullmäktiges antagandebeslut avseende
detaljplan för Kölen m fl fastigheter (Hästö Marina), Karlskrona
kommun.
4. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Dom 2012-08-24. Avser
detaljplan för fastigheten Verkö 3:4 m fl, Karlskrona kommun.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-08-27. Strandskyddsdispens
för avloppsstation och tryckstegringsstation på fastigheten SturköBredavik 21 :45 i Karlskrona kommun.
6. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Dom 2012-08-30. Avser
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Frändatorp 26:22, Karlskrona kommun.
7. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Dom 2012-08-31. Avser
anmälan av vattenverksamhet samt ansökan om strandskyddsdispens
för utfyllnad inom fastigheten Hålan 61 :3 , Karlskrona kommun.
8. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Dom 2012-08-31. Avser
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Grönadal 14:18, Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-08-31 . Strandskyddsdispens
för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten Hästholmen
1:79 i Karlskrona kommun .
10. Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. Dom 2012-09-04. Avser
förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheterna
Aspö 4:40 och 4:41, Karlskrona kommun.
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11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-04. Överklagande av
byggnadsnämnden i Karlskrona kommun beslut om att inte bevilja
bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 14:1,
tomt 118, Karlskrona kommun.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-07. Dispens från
strandskyddsbestämmelserna mm för anläggning av brygga på
fastigheten Aspö 4:239 i Karlskrona kommun .
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-07. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för fastigheten
Norden Knabelström 1 :1 i Karlskrona kommun.
14. Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdaterade attestantlista med
ersättare 2012-09-17.
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-11 . Strandskyddsdispens
för markåtgärder på fastigheten Stora Hammar 2:49 i Karlskrona
kommun.
16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-13. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om uppehåll i hämtning av
hushållssopor och slamtömning på fastigheten Tving-Måstad 3:36 i
Karlskrona kommun.
17. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-19. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut gällande strandskyddsdispens för
nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Sanda 1:35, Sturkö
i Karlskrona kommun .
18.Växjö Tingsrätt. Dom 2012-09-20. Mål nr P 2050-12. Bygglov för skylt
på fastigheten Karlskrona 6:50 i Karlskrona kommun.
19. Växjö Tingsrätt. Dom 2012-09-20 . Mål nr P 2051-12. Bygglov för skylt
på fastigheten Karlskrona 6:53 i Karlskrona kommun.
20 . Växjö Tingsrätt. Dom 2012-09-20. Mål nr P 2054-12. Bygglov för skylt
på fastigheten Mölletorp 4:6 i Karlskrona kommun.
21. Växjö Tingsrätt. Dom 2012-09-20. Mål nr P 2055-12. Bygglov för skylt
på fastigheten Lösen 14:6 i Karlskrona kommun.
22. Växjö Tingsrätt. Dom 2012-09-20. Mål nr P 2371-12. Avser talerätt
angående förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på
fastigheten Lyckeby 3:7 i Karlskrona kommun .
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PLAN 2011 .993

§ 294
Ändring av detaljplan för Skavkulla 1 :2, 1:3 och 1 :7 m fl, Nättraby.
Planarkitekt Helene Hilmersson föredrar ärendet.
Ändring av detaljplan för Skavkulla 1 :2, 1:3 och 1:7 m fl , Nättraby har
varit föremål för samråd. Under samrådstiden , 15 juni - 10 augusti 2012,
har samrådshandlingarna funnits tillgängliga på Karlskrona kommun ,
stadsbiblioteket, Nättraby bibliotek samt på Karlskrona kommuns
webbplats, karlskrona.se/detaljplaner. Samråd har annonserats i
lokalpressen fredagen den 15 juni 2012. Ärendet har drivits med enkelt
planförfarande.
Inom Skavkullaområdet finns en äldre gällande detaljplan för fritidshusbebyggelse. 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 . Miljö- och
byggnadsnämnden har i vissa fall tillåtit bebyggelse som överskrider den
tillåtna byggnadsarean. Ett stort intresse för att använda sin bostad för
permanentboende finns och det finns önskemål om att utöka sin byggrätt
för att uppnå dagens bostadsstandard. Syftet med ändring av del av
detaljplan (N18/65) är att utöka byggrätten för den sammanlagda
byggnadsarean till 20 %. Enligt den kommunövergripande översiktsplanen kan detaljplaneändringar ske i syfte för att uppnå ökade
byggrätter anpassade för permanentboende om förutsättning för bland
annat VA-lösning finns.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att i enlighet med Kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta
ändring av detaljplan för Skavkulla 1:2, 1:3 och 1 :7 m fl, Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län , samt
2. att godkänna ställningstagandet om att ett genomförande av
detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

Sign.

Sig~
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Sammanträdesd atu m

11 oktober 2012
Sammanträdesprotokoll

PLAN 2012.2439

§ 295
Begäran om planbesked. Detaljplan för Fängelset 4, Trossö,
Karlskrona kommun.

Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
En begäran om planbesked för planläggning av Fängelset 4 på Trossö
kom in till Miljö- och byggnadsnämnden den 10 juli 2012. Fastigheten
utgör ett kvarter och är bebyggd. Den avgränsas i öster av Norra
Smedjegatan, i norr av Skeppsbrokajen, i väster av en liten parkyta och
därefter Österleden samt i söder av Spårgatan. Gällande detaljplan, som
vann laga kraft den 28 mars 1969, anger allmänt ändamål.
Syftet med begäran är att ge möjlighet till ett ändrat nyttjande av
fastigheten och dess befintliga byggnader som står tomma . Fastigheten
planeras att nyttjas av Nordic lnternational School AB, för att bygga upp
och etablera en internationell internatskola på gymnasienivå som ska
tillhandahålla ett IB-program.
Hela den befintliga anläggningen med byggnader, murar, plank och
rastgårdar är en helhetsmiljö med stort kulturhistoriskt värde. Den äldsta
byggnadskroppen, själva cellfängelset, är byggd 1851. Till denna har
gjorts två tillbyggnader, 1962 respektive 1973.
Planområdet är utsatt för mycket höga bullernivåer. Skeppsbrokajen och
Österleden är de två mest trafikerade gatorna på Trossö. Pågående
planarbete för Pottholmen visar på kraftigt ökade trafikmängder på
Österleden/Norra Kungsgatan år 2030. På Norra Smedjegatan, mitt
emot planområdet ligger en bensinstation .
Med hänsyn till anläggningens kulturhistoriska värden är det angeläget
att de yttre karaktärsdragen bevaras. Bullersituationen behöver studeras
närmare i fortsatt planarbete.
forts .

Sign.

Sig~
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PLAN 2012 .2439

§ 295 (forts).
Begäran om planbesked. Detaljplan för Fängelset 4, Trossö,
Karlskrona kommun.
Bullernivåerna blir styrande för hur byggnaderna disponeras för
bullerkänsliga användningar som elevbostäder, lektionssalar och ytor för
utevistelse. Hänsyn ska tas till närhet till bensinstationen, vilken dock
avses tas bort enligt kommunens översiktsplan.
Detaljplanen föreslås ha tillåten användning centrum samt skola med
tillhörande elevbostäder för att ge flexibilitet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att inleda planläggningsarbetet för Fängelset 4. Detaljplanen bedöms
vara antagen före den 30 april 2013.

Sign.

Sigif!--
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Affärsverken
Tekniska förvaltningen
Akten

Sammanträdesdatum

11 oktober 2012
Sammanträdesprotokoll

RENH 2012.3443

§ 296
Nävragöl 1 :128, Nävragöl. Ansökan om dispens från kommunal
sophämtning.

Ägaren till fastigheten Nävragöl 1:128 har inkommit med en ansökan om
dispens från sophämtning.
Enligt ansökan nyttjas fastigheten som åretruntbostad och bebos av en
person, den sökande. Av ansökan framkommer att sökanden yrkar på
total dispens från sophämtning då vägen fram till fastigheten vintertid ej
är farbar för lastbil och att sökanden själv har samlat avfallssäckar som
han sedan har transporterat till tippen.
Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning fö r
varje kommun som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall
som gäller i kommunen.
Ärendet har varit remitterat till Affärsverken/Renhållningen för yttrande
och svar har inkommit. I sitt yttrande låter Affärsverken meddela att det
inte är några problem att ta sig till fastigheten med renhållningsfordonet
förutsatt att vägen vintertid skottas och sandas.
I Föreskrifterna om avfallshantering för Karlskrona kommun § 3.5 står
det att det åligger fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren att se till
att transportväg till avfallsbehållare samt eventuell vändplan hålls i
framkomligt skick. Om enskild väg utnyttjas för hämtning skall kravet
uppfyllas att de vintertid snöröjs och hålls halkfri annars kan annan plats
för avfallsbehållare anvisas.
Enligt Karlskrona kommuns Renhållningsordning , Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun 8 §kan Miljö- och
byggnadsnämnden medge befrielse från hämtning av hushållsavfall om:
forts .
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Sammanträdesprotokoll

RENH 2012.3443

§ 296 (forts).
Nävragöl 1:128, Nävragöl. Ansökan om dispens från kommunal
sophämtning.
8.8.1 Fastigheten ej utnyttjas som permanent- eller fritidsbostad, men
hålls i beboligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll. Tillfällig
vistelse under dagtid samt enstaka övernattning i samband med tillsyn
av fastigheten är tillåtet.
8.8.2 Fastighetsinnehavare/nyttjanderättsinnehavare själv kan ta hand
om sitt avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och
miljön.
8.8.3 Om fastigheten ej utnyttjas som permanent eller fritidsbostad och
om bostadshus kan betecknas som ödehus.
Sökanden har inte i sin ansökan angivit några särskilda skäl för dispens
som uppfyller de kriterier som anges i 8 § Föreskrifterna för avfallshantering i Karlskrona kommun.
I 15 kap 21 §miljöbalken står att om avfall ska transporteras genom
kommunens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar för ändamålet ta befattning med transporten.
Detta innebär att sökanden ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt
brännbara avfall till Bubbetorps avfallsanläggning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 15 kap 11 § miljöbalken och 8 § Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun och med hänvisning till 15 kap
21 §avslå ansökan om dispens från kommunal sophämtning vid
fastigheten Nävragöl 1 :128. Detta innebär att sökandens brännbara
hushållssopor skall hämtas genom kommunens försorg.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

Sign.

~
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Sökanden

Sammanträdesdatum

11 oktober 2012
Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.3551

§ 297
Annebo 8, Annebo. Bygglov för ändrad användning från förskola till
bageri.

Ärendet utgår och beslut tas på tjänstemännens delegation.

Sign.

~
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.2655

Sökanden
Akten

§ 298
Frimuraren 8, Trossö. Bygglov för ändrad användning från kontor
till skolverksamhet.
Ärendet utgår för hörande av grannar och vidare beredning.

Sign.

Sig~
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Sammanträdesprotokoll

Sökanden
Grannar
Akten

BYGG 2012.2266

§ 299
Mjövik 6:1, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.

Handlingar: Ansökan, ritningar, situationsplan 2012-06-21 samt ny
situationsplan 2012-07-24.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.
Transformatorkiosken blir placerad på mark som i gällande detaljplan är
utlagt som allmän plats/park (grönområde). Detta utgör en avvikelse från
detaljplanen. Då transformatorkiosken kommer att användas för den
allmänna nyttan får avvikelsen anses vara förenlig med planens syfte.
Berörda grannar är hörda och har ej haft något att erinra.
Avgift för bygglovet är 5 702 kronor, i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att medge avvikelse från gällande detaljplan och bygglov, samt
2. att startbesked och fastställande av kontrollplanen för att påbörja
åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23-25 §§ i plan- och bygglagen
samt att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende.

Upplysningar
Innan utfärdande av slutbesked kan meddelas skall verifierad kontrollplan inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § PBL.

forts.

Sign.

Sig~
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Sam manträdesprotokoll

BYGG 2012.2266

§ 299 (forts).
Mjövik 6: 1, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk.
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.
Anmälan skall inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet
påbörjas och då det avslutas.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .

Sign

~

Si9ft_
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BYGG 2012.1214

Sökanden
Länsstyrelsen
Akten

§ 300
Sanda 1 :135, Sturkö. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
sjöbod, brygga samt uppsättande av bord för rensning av fisk.

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av en sjöbod om
15 kvm som ersättning av en befintlig, en brygga om 10 x 2 meter som
läggs ut på utfylld mark samt permanent uppställning av ett trädgårdsbord för rensning av fisk.
Platsen ligger inom område som omfattas av strandskydd. På platsen
finns en enkel sjöbod om ca åtta meter. Dispens från strandskyddsförordnandet lämnades 1972 för att uppföra boden. Det framgår av
dispensen att byggnaden inte får ändra utformning, användning eller
placering.
Vattenområdet är delvis utfyllt och strandlinjer består bitvis av
sprängsten .
Skäl till beslut enligt 7 kap 15 § MB råder förbud att uppföra nya
byggnader samt att utföra åtgärder så att de hindrar allmänheten från att
vistas i ett område som tidigare var tillgängligt.
Som särskilda skäl vid prövning av en fråga om dispens från strandskyddet får beaktas endast de skäl som anges i 7 kap 18 c § MB.
Sökanden har i sin ansökan åberopat punkten 1 i ovan nämnda lagrum
det vill säga, att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att
den saknar betydelse för strandskyddets syften, då med avseende på
ersättningsbyggnaden. För bryggan och fiskrensningsbordet har man
åberopat punkt 3 att bryggan och bordet för sin funktion måste ligga vid
vattnet.
Den ersättningsbyggnad som avses är betydligt större än den befintliga
sjöboden .
forts.

Sign.

Sigt l -
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11 oktober 2012
Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.1214

§ 300 (forts).
Sanda 1 :135, Sturkö. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
sjöbod, brygga samt uppsättande av bord för rensning av fisk.
Ersättningsbyggnaden är stor relativt den befintliga och ytan är nästan
dubblerad . Något fiske av yrkesmässig karaktär bedrivs inte och behovet
av förvaring bedöms kunna tillgodoses utanför strandskyddat område.
Ett permanens uppställt bord riskerar att ge ett privatiserat intryck och på
så sätt hindra allmänheten från att fritt beträda och vistas på platsen.
Den fisk som hanteras inom hobbyfiskeriet bör kunna rensas vid
bryggan eller på ett bord som flyttas till sjöboden efter användning.
Att uppföra den avsedda bryggan bedöms inte i sak inkräkta på den
allmänna tillgängligheten och särskilt skäl bedöms föreligga enligt 7 kap
18 c §punkt 3.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att avslå ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en ny
sjöbod och ett permanent uppställt fiskrensningsbord med hänvisning att
något särskilt skäl enligt 7 kap 18 § MB inte föreligger,
2. att lämna dispens för den avsedda bryggan med hänvisning att
särskilt skäl föreligger enligt 7 kap 18 c § punkt 3, samt

3. att avgiften för strandskyddsdispensen är 10 560 kronor, i enlighet
med taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Länsstyrelsen äger rätt att överpröva beslutet och skall meddela inom
tre veckor räknat från det datum då de tog del av beslutet om prövning
skall göras.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

Sig~

21

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Samrnanträdesdatum

11 oktober 2012
Sammanträdesprotokol l

BYGG 2011.2047

Sökanden
Länsstyrelsen
Grannar
Akten

§ 301
Skillinge 2:11, Grönadal. Bygglov och bygganmälan för ändrad
användning och tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad samt
lokalisering av hundpensionat med rasthage.
Ansökan avser lokalisering av ett hundpensionat/hunddagis. Avsikten är
att på en fastighet för bostadsändamål använda en befintlig
komplementbyggnad om 45 kvm, att göra en tillbyggnad om 48 kvm
samt att inom en inhägnad rastgård om cirka 2 800 kvm bedriva
verksamheten som även omfattar kursverksamhet och viss försäljning
av hundprodukter.
Den redovisade planlösningen anger boxar för 12 hundar, plats för tvätt
samt förråd.
Ansökan behandlades av Miljö- och byggnadsnämnden och beslut om
avslag fattades 10 november 2011 . Beslutet överklagades till
Länsstyrelsen som upphävde beslutet och återremitterade till Miljö- och
byggnadsnämnden för ny handläggning. Ny prövning skall en ligt
Länsstyrelsens beslut, så som det måste förstås, göras mot bakgrund av
att lovet förenas med villkor som begränsar verksamhetens förväntade
bullerpåverkan.
Reviderade ritningar inkom till Miljö- och byggnadsnämnden 2012-08-17.
Dessa redovisar en ny planlösning samt viss förändring av byggnadens
storlek och fasadutformning.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, omfattas inte av
områdesbestämmelser men ligger inom sammanhållen bebyggelse .
Fastigheten omges av bostadsbebyggelse och minsta avstånd mellan
den avsedda verksamheten och bostadshus på grannfastighet är mindre
än 30 meter. Mot väster angränsar fastigheten till jordbruksmark.
Skäl till beslut
Verksamheten förväntas innebära bullerstörning vilket bedöms som
betydande olägenhet för omgivningen.

forts.

Sign.
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BYGG 2011 .2047

§ 301 (forts).
Skillinge 2:11, Grönadal. Bygglov och bygganmälan för ändrad
användning och tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad samt
lokalisering av hundpensionat med rasthage.
Beslut om bygglov kan endast förenas med villkor som har stöd i PBL
eller föreskrifter meddelade med stöd av PBL. Att bedöma omgivningspåverkan ingår som en väsentlig del av lovprövningen. Att ställa upp
villkor för att begränsa verksamhetens förväntade bullerpåverkan kan
inte anses vara förenligt med PBL.
Platsen bedöms inte vara lämplig för ändamålet. Den föreslagna
åtgärden strider mot 2 kap 3 § samt 3 kap 2 § PBL.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är avslag.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på ärendet återremitteras för att en
diskussion ska föras med Länsstyrelsen angående felaktigheter i
Länsstyrelsens beslut.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran
Svenssons (M) yrkande och finner att Miljö- och byggnadsnämnden
beslutar enligt Carl-Göran Svenssons (M) yrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på om ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde och finner att ärendet skall återremitteras.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ärendet återremitteras för att en diskussion ska föras med
Länsstyrelsen angående felaktigheter i Länsstyrelsens beslut.

Sign.

Sig~
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BYGG 2012.2621

§ 302
Svetsaren 5, Mariedal. Bygglov för tillbyggnad av en bostadshus
med inglasat uterum samt nybyggnad av carport/förråd.
Handlingar: Ansökan, 2012-07-19 , ritningar och situationsplan.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Ansökan avser
tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum på 23 kvm och
nybyggnad av carport/förråd på 27 kvm, tillsammans 50 kvm .
Enligt gällande detaljplan får endast en byggnad uppföras på tomt och
ytan ej överstiga en femtedel av tomtens areal. Tomtens yta är 532 kvm
vilket innebär att 106 kvm får bebyggas.
Befintlig huvudbyggnad har idag en yta av cirka 81 kvm. Tillsammans
med den föreslagna byggnationen på 50 kvm blir den sammanlagda
ytan 131 kvm. Detta överskrider tillåten byggnadsyta med 25 kvm, vilket
ger en överyta på 24 %. Tillbyggnaden av enbostadshuset med inglasat
uterum kommer dessutom att till viss del bli placerat på mark som enligt
gällande detaljplan ej får bebyggas på så kal lad prickad mark.
Åtgärderna sammantaget strider mot gällande detaljplan i sådan
omfattning, att den inte kan anses vara en mindre avvikelse förenl ig med
planens syfte.
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget, svarstiden
gick ut den 17 september 2012.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan, med hänvisning till att förslaget strider mot gällande
detaljplan .

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .

Sign.

Sig~
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Sammanträdesdatum
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BYGG 2012.2176

§ 303
Ytterön 1 :3, Ytterön. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
gäststuga.

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av gäststuga och
ianspråktagande av mark för bostadsändamål.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och omfattas av
strandskydd enligt miljöbalken (MB).
Marken utgör del av en jordbruksfastighet men har under senare år
ianspråktagits såsom trädgård i anslutning till fastigheten Ytterön 1:75.
Marken arrenderas enligt uppgift från sökanden av fastighetsägare till
Ytterön 1:75. På platsen har även en mindre byggnad om ca 15 kvm
uppförts. Åtgärderna har vidtagits utan föregående strandskyddsdispens
samt saknar bygglov. Enligt flygfoton ur Karlskrona kommuns bildarkiv
brukades marken 1997 och var obebyggd 2006.
Enligt 7 kap 15 § MB råder förbud att uppföra nya byggnader samt att
utföra åtgärder så att de hindrar allmänheten från att vistas i ett område
som tidigare var tillgängligt.
Som särskilda skäl vid prövning av en fråga om dispens från strandskyddet får åberopas endast de punkter som anges i 7 kap 18 c § MB.
Sökanden har i sin ansökan åberopat punkten 1 i ovan nämnda lagrum,
det vill säga, att marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den
saknar betydelse för strandskyddets syften.
Då marken tagits i anspråk och privatisering skett i strid med MB, kan dock
inte detta utgöra skäl för dispens.
forts.

Sign.

Sig~
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BYGG 2012.2176

§ 303 (forts).
Ytterön 1 :3, Ytterön. Strandskyddsdispens för nybyggnad av
gäststuga.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att avslå ansökan om strandskyddsdispens med hänvisning att något
särskilt skäl enligt 7 kap 18 § MB inte föreligger, samt
2. att avgiften för strandskyddsdispensen är 10 560 kronor, i enlighet med
taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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§ 304
Övriga frågor.
Båtuppläggningsplatser
Lars Karlsson (C) undrar hur långt planärendet angående båtuppläggningsplatser har kommit.

Planchef Ola Swärdh svarar att ärendet är under utredning.
Föredragning om Pottholmen
Martin Kirchberg (SD) vill ha en föredragning om hur långt Pottholmsprojektet har kommit.

En föredragning kommer att äga rum på Miljö- och byggnadsnämndens
möte den 8 november 2012.
Aterkopplingar till sökanden
Eva Öhman (S) poängterar vikten om återkoppling till sökanden vid avslag
av ärenden.

Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att inför förslag till beslut om avslag i
PBL-ärenden kommuniceras det alltid till sökande, återkommer med
upprättade av enhetliga regler för återkoppling till sökande inom övriga
områden.
Budget2012
Michael Ryge (S) undrar hur uppföljningarna görs innan årsskiftet 2012.

Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att ständiga uppföljningar görs inför
budgetårets slut.
Personalnyckeltal per augusti 2012
Katarina Möller (S) undrar om det är något speciellt som sticker ut i
redovisningen.

Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att det inte är något ovanligt utan det
är kända faktorer som redovisas.

Sign.

Sign.
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§ 305
Avtackning av 2:e vice ordförande Eva Öhman (5).

Ordföranden Sofia Bothorp (MP) tackar för det fina samarbetet under åren
med att överlämna en blomma och önskar lycka till i fortsättningen .
Eva Öhman tackar för uppvaktningen och för den fina tiden i Miljö- och
byggnadsnämnden.

Sign.

~
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
8 november 2012.

Sign.

§ 311

Information om kollektivtrafikens fördubblingsmål 2030 och Karlskronastråket.

§ 312

Karlskronabryggan - förslag till policy.

§ 313

Planlista. Prioritering av planarbete.

§ 314

Remiss avseende behov av komplettering av ansökan enligt miljöbalken för
skjutfält och övningsområden i Blekinge skärgård - Södra Tjurkö och
Bollöarnas övnings- och skjutfält i Karlskrona kommun. Utgår.

§ 315

Information om Pottholmsprojektet.

§ 316

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.

§ 317

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän.

§ 318

Meddelanden .

§ 319

Aspö 4:183, Hornudden. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 320

Brunsmo 1 :8, Fjärdsjömåla. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 321

Gulin 1, Trossö. Rivningslov för 1700-talsmagasin samt kontorsbyggnad mm.

§ 322

Möcklö 6:10, Möcklö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
komplementbyggnad . Utgår.

§ 323

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

§ 324

Skällenäs 28:55, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.

§ 325

Verstorp 3:5, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 326

Västra Nättraby 9 :54, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utgår.

§ 327

Övriga frågor.
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 8 november 2012, klockan 08.30 -12 .05

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
Ledamöter

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M)
Michael Ryge (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M), kl 08.30-11.25
Arnstein Njåstad (M)
Martin Kirchberg (SD)
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S)
Susanne Johansson (S)
Bengt Andersson (M), kl 11 .25-12.05

Övriga närvarande ersättare

Per Löfvander (S)
Marcus Degerskär (S), kl 08.30-11.00
Bengt Andersson (M), kl 08.30-11 .25
Paul Cederholm (SO)
Eva Röder (FP)
Johan Eriksson (V)
lngmarie Söderblom (MP)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Bygglovchef Micael Sandberg
Planarkitekt Sandra Högberg, kl 08.30- 11.00 §§ 311-315
Claes Lindell, Lantmäteriet
Trafik- och marknadschef Anna Claesson,
Blekingetrafiken, kl 08.30-09.20 § 311
Trafikutvecklare Jakob Emander, Blekingetrafiken,
kl 08.30-09.20 § 311

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera

Sign.

Carl-Göran Svensson

Sign.

~
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Sekreterare

Paragraf 311 - 327
Marie-Louise Bescher

Ordförande

Justerare

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten
/

~. ··~~~~,
Marie-Louise Bescher

Sign.

Sign.

j~
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

§ 311
Information om kollektivtrafikens fördubblingsmål 2030 och
Karlskronastråket.

Trafik- och marknadschef Anna Claesson, Blekingetrafiken informerar om
kollektivtrafikens fördubblingsmål.
Ett övergripande mål är att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas
till år 2030 - ett nationellt mål.
För bästa möjliga effekt, där resandet är störst bör trafiken utvecklas.

Trafikutvecklare Jakob Emander, Blekingetrafiken informerar om
Karlskronastråket.
Verkliga trafikplatser presenteras, som
•
•
•

Karlskrona Norra (Gullberna)
Bergåsa (från Sunna kanal - Karlskrona Central)
Karlskrona Central med ett samlat resecentrum.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sig n.

Sign .

I
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MALM 2012.4039

§ 312
Karlskronabryggan - förslag till policy.

Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet.
När man vill uppföra anläggningar inom strandskyddat område krävs i de
flesta fall dispens från miljöbalken. Det finns dock åtgärder som inte är
dispenspliktiga. Gränsdragningen för dessa fall kan för den enskilde vara
svår att identifiera. För att underlätta för de som vill anlägga bryggor har
förvaltningen tagit fram ett förslag till gränsdragning, vilken vi kallar
Karlskronabryggan.
Enligt förvaltningens bedömning inskränks inte allmänhetens tillträde till
området och den beskrivna utformningen av bryggan medför en mycket
marginell påverkan på växt- och djurlivet. Under dessa förutsättningar
uppstår, enligt förvaltningen, inte krav på dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta förslag till policy för Karlskronabryggan.

Sign.

Sign.
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Samflallsbyggnadsforvaltnrngen

§ 313
Planlista. Prioritering av planarbete.
Planchef Ola Swärdh föredrar de prioriterade uppdragen.
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna upprättad planlista 2012-11-08.

Sign.

Sign.

~

~
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MMM 2010.4158

§ 314
Remiss avseende behov av komplettering av ansökan enligt
miljöbalken för skjutfält och övningsområden i Blekinge skärgård Södra Tjurkö och Bollöarnas övnings- och skjutfält i Karlskrona
kommun.

Ärendet utgår. Behandlas direkt av Kommunstyrelsen.

Sign.

Sign.

~
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

§ 315
Information om Pottholmsprojektet.

Planarkitekt Sandra Högberg informerar i ärendet.
Det nya Pottholmen är
•
•
•
•
•

En
En
En
En
En

ny entre till staden
grön stadsdel
länk mellan norr och söder
mötesplats
kommunikationspunkt

Planförslaget är
•
•
•
•
•
•
•

Blandat stadsdel med cirka 500 bostäder
Infartsleden omgestaltas till en stadsgata
Blekingegatan öppnas upp för biltrafik
Word Trade Center
Resecentrum
Offentliga platser
Strandpromenader

Utbyggnaden av Pottholmen kommer att utföras i flera etapper. Första
detaljplanen påbörjas 2012/13.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sig n.

~

Sign .
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§ 316
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

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

Sign.

Sign.
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Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2012-10-04.

1. Nämndens lista inför sammanträdet 11 oktober 2012.

§ 285

2. Visning av Miljö- och byggnadsnämndens samarbetsyta på intranät.

§ 286

3. Övriga frågor.

§ 287
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§ 317
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

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

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sign.

Sign.
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§ 318
Meddelanden, skrivelser och rapporter.

1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-24. Angående ansökan om
byggnadsminnesförklaring av magasinen på fastigheten Gulin 1 i
Karlskrona kommun.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-24. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av tryckstegringsstation på fastigheten Marielund 3:21 i
Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-25. Överprövning av
beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Fäjö 1:75 i Karlskrona kommun.
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-25. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av garage på fastigheten Mölletorp 10:1 i Karlskrona
kommun.
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-25. Strandskyddsdispens
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 2:26 i Karlskrona
kommun.
6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-25. Upphävande av del av
detaljplan för ldehult 1:26 m fl, Strömsberg i Karlskrona kommun.
7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-02. Överklagande av
Karlskrona kommuns beslut om rivningslov av skorsten på fastigheten
Jungmannen 4, Karlskrona kommun.
8. Växjö Tingsrätt. Dom 2012-10-03, mål nr M 2658-12. Föreläggande
gällande buller på fastigheten Sheldon 33 i Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-10. Beslut om särskild
utredning i samband med detaljplaneläggning av del av Torstäva
13:25, Karlskrona kommun.

Sign . ~

Sig n.
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10.Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-12. Anmälan om
vattenverksamhet gällande anläggning av vinkel på befintlig brygga på
samfälligheten S:12 i Finskan, Tjurkö Karlskrona kommun.
11 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-15. Gravsättning av urna
på Aspö Kronokyrkogård, Karlskrona kommun.

Sign.

~
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BYGG 2012.3227

§ 319
Aspö 4:183, Hornudden. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan och karta 2012-08-28.
Ansökan avser delning av befintlig fastighet i tre delar samt nybyggnation
av ett mindre enbostadshus på en av de tre delarna. Platsen ligger i ett
område på norra Aspö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 §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, 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 en 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.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vid bedömningen gäller
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen.
Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Vid besök på plats
2012-09-12 kunde konstateras att en grusväg leder fram till området som i
huvudsak utgörs av ung ekskog med inslag av enar och enstaka tallar.
Platsen ligger inom sammanhållen bebyggelse och bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan
anordnas från befintlig väg.
forts .

Sign. ~

Sign.
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BYGG 2012.3227

§ 319 (forts).
Aspö 4:183, Hornudden. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

En tänkbar anslutningspunkt till det kommunala VA-nätet finns cirka
100 meter söder som fastigheten Aspö 4:165. Delar av fastigheten ligger
inom strandskydd.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret - havsområde.
Försvarsmakten har hörts i ärendet och meddelar att man inte har något
att erinra mot ansökan.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden som motsätter sig ansökan har inkommit.
Skäl till beslut
En byggnation enligt ansökan får anses vara en lämplig komplettering. Den
föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval skal bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
forts.

Sign.

Sign" W
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BYGG 2012.3227

§ 319 (forts).
Aspö 4:183, Hornudden. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för delning av befintlig fastighet i tre
delar samt lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen
enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med hänvisning till
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 392 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

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 §.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

gµ

Sign.
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BYGG 2012.2757

§ 320
Brunsmo 1 :8, Fjärdsjömåla. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Handlingar: Ansökan och karta 2012-07-26 samt yttrande från sökanden
2012-10-10.
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar i område
strax söder om kommungränsen till Torsås kommun där detaljplan och
områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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, 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 bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice
samt möjligheterna att förebygga bullerstörningar.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Platsen utgörs av ett
ungefär 5 500 kvm stort markområde i direkt anslutning till vägen mellan
Fjärdsjömåla och Torsås, strax söder om kommungränsen till Torsås
kommun.
forts.

Sign .
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BYGG 2012.2757

§ 320 (forts).
Brunsmo 1 :8, Fjärdsjömåla. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Vid besök på platsen den 30 augusti 2012 kunde konstateras att området
utgörs av betad hagmark med moderna stenrösen och ett fåtal större träd
av typ lönn, björk och apel men även lägre vegetation som hassel,
enbuskar och ormbunkar. Den föreslagna platsen ligger i närheten av en
befintlig enskilt belägen jordbruksfastighet men i övrigt saknas anknytning
till någon större bebyggelsegrupp. Platsen har visuell kontakt med två av
vindkraftverken som ingår i vind kraftsparken väster om området. I
närområdet finns även flera skjutbanor som används frekvent. Platsen
bedöms inte inrymma några andra allmänna intressen.
Vindkraftverk
Väster om den föreslagna platsen finns en etablerad vindkraftspark om
fem verk. Avståndet till närmaste verk är cirka 500 meter och den aktuella
platsen har visuell kontakt med två verk. I samband med etableringen av
vindkraftsparken gjordes en bullerberäkning som i efterhand har följts upp
med ljudmätningar i april 2012. Mätningarna visar på att den ljudbelastning
som fastigheten Brunsmo 1:8 utsätts för idag precis tangerar de uppsatta
riktvärdena för externt industribuller för bostadsbebyggelse. Platsen är
alltså utsatt för bullernivåer från vindkraftverken som gränsar ti ll vad som är
acceptabelt för nyetablering av bostadsbebyggelse.
Skjutbanor
I närområdet finns flera skjutbanor. Ungefär 80 meter öster om den
aktuella platsen finns en skjutbana som bland annat används för
inskjutning av gevär med kula. Ungefär 300 meter norrut finns ytterligare
skjutbanor som används för skytte med hagelgevär. Skjutbanorna är
tillgängliga för nyttjande under i stort sätt hela dygnet. Enligt gällande
riktvärden vid nyanläggning av bostäder får inte belastningen vara över
70 dBAI. Platsen bedöms idag vara utsatt för ljudnivåer från skjutbanorna
som överskrider gränsen på 70 dBAI från såväl den skjutbana som ligger
österut som från de som ligger längre norrut.
forts .
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BYGG 2012.2757

§ 320 (forts).
Brunsmo 1 :8, Fjärdsjömåla. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Skäl till beslut
Den aktuella platsen är utsatt för buller från vindkraftsparken i väster och
från skjutbanorna i öster och norr. Den sammanlagda ljudbilden på platsen
innebär att gällande riktvärden överskrids och en byggnation enligt
ansökan är olämplig. Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed inte
kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har
den 10 oktober 2012 inkommit med synpunkter på förslaget till beslut.
Yttrandet bifogas i sin helhet som en bilaga. I skrivelsen ifrågasätts
uppgifterna om den ljudbelastning från närliggande vindkraftverk som
redovisas i beslutsförslaget. Vidare anförs att inga ljudmätningar har
genomförts för de två närliggande skjutbanorna samt att de används
mindre frekvent. Sammantaget anser sökanden att beslutsförslaget
överdriver ljudbelastningen både vad gäller styrka och frekvens samt att
det borde gå alldeles utmärkt att bygga hus på fastigheten.
Vad gäller bullerpåverkan från vindkraftverk konstateras att
ljudmätningar/beräkningar som inlämnats av verksamhetsutövaren i april
2012 visar en ekvivalent ljudnivå på 40 dB(A) vid fastighetens nordvästra
gräns. Fastigheten Brunsmo 1:8 tangerar således det riktvärde som är
acceptabelt för nyetablering av bostadsbebyggelse.
Vad gäller bullerpåverkan från skjutbanorna så har bullerutredningar från
skjutbanor med motsvarande verksamhet används för att få en bild av
ljudutbredningen. Enligt dessa bedöms fastigheten i dag vara utsatt för
högre ljudnivåer än vad Naturvårdsverkets allmänna råd för skjutbanor
anger som acceptabelt för nyanläggning av bostäder. Enligt uppgifter från
Karlskrona Jaktskytteklubb som bedriver verksamhet på banorna så är
kulbanan öppen för inskjutning för vapen med grövre kaliber hela året. På
de fyra banorna för hagelskytte avlossas enligt uppgift från klubben
30 000 till 40 000 skott per år. Banorna medför således en betydande
störningspåverkan.
forts.
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BYGG 2012.2757

§ 320 (forts).
Brunsmo 1:8, Fjärdsjömåla. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Sökandens synpunkter medför ingen ändring av tidigare bedömning.
I beredningen av ärendet har miljöavdelningen deltagit.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är negativt.
Martin Kirchberg (SD) yrkar på ett positivt förhandsbesked.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Martin
Kirchbergs (SD) yrkande och finner att Miljö- och byggnadsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Martin Kirchberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisnings till

2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
stöd av 9 kap 31 §plan- och bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2002. 7811

§ 321
Gulin 1, Trossö. Rivningslov för 1700-talsmagasin samt
kontorsbyggnad m m.

Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Handlingar: Ansökan 2002-12-12 samt ritning.
Då ansökan inkom före 2011-05-02 då den nya plan- och bygglagen
trädde i kraft, ska den behandlas enligt den äldre plan- och bygglagen
(ÄPBL).
Ansökan gäller rivning av samtliga byggnader i kv Gulin, utom de som
betjänar bensinstationen.
På fastigheten ligger två välbevarade 1700-talsmagasin av stort
kulturhistoriskt värde. Vidare finns på samma tomt ett
garage/biförsäljningshall som är ett ombyggt 1800-talsmagasin, och en
kontorsbyggnad från 1936.
Magasinen har pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla i
bebyggelseinventeringen 1982 samt i det av byggnadsnämnden antagna
programmet "Karlskrona: Trossö - Råd och riktlinjer för bebyggelse och
miljö" från 1983. I den inventeringen som länsmuseet gjorde på uppdrag
av stadsarkitektkontoret 1994 är 1700-talsmagasinen angivna som
byggnader av stort kulturhistoriskt intresse och övrig bebyggelse som
byggnader av kulturhistoriskt intresse.
Magasinen är de enda som finns kvar av den bebyggelse som var
karaktäristisk för den gamla Skeppsbron med magasin och packhus från
stadens tidigaste verksamhetsår. Ur lokalhistorisk synpunkt är magasinen
mycket intressanta som minnen av den livliga handelsverksamhet som
ursprungligen var en av Karlskronas grundvalar.
Ansökan behandlades av Miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträde
2004-06-07, § 256. Nämnden gjorde bedömningen att det var av vikt att
byggnaderna bevarades på grund av deras historiska och kulturhistoriska
värde.
forts.
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BYGG 2002.7811

§ 321 (forts).
Gulin 1, Trossö. Rivningslov för 1700-talsmagasin samt
kontorsbyggnad m m.
Man beslutade att uppdra åt planavdelningen att ändra detaljplanen och
då införa en bestämmelse som förbjuder rivning av de kulturhistoriskt
värdefulla byggnaderna. Vidare beslutades om anstånd med avgörandet
av rivningslovsansökan till dess att planarbetet avslutats, i enlighet med 8
kap 23 § ÄPBL.
Sökanden motsatte sig beslutsförslaget och framförde bland annat att
byggnaderna var i så undermåligt skick att reparation var orealistiskt.
Någon ändring av detaljplanen kom inte till stånd , då det visade sig svårt
att nå tillräckligt samförstånd med fastighetsägaren i frågan.
Fråga om att förklara magasinen för byggnadsminne väcktes hos
Länsstyrelsen av Föreningen Gamla Carlscrona 2006-11-20.
Länsstyrelsen fattade senare beslut om interimistiskt förbud att riva
byggnaderna under utredningstiden.
Fastighetsägaren motsatte sig en byggnadsminnesförklaring.
Diskussioner påbörjades om att flytta byggnaderna till Wämöparken och
att där skydda dem enligt bestämmelser i kulturminneslagen. Kommunen
inkom 2011-12-15 till Länsstyrelsen med en bidragsansökan för att
finansiera flytten. Ansökan avslogs på grund av att Länsstyrelsen inte
hade tillräckliga medel att tillgå.
Länsstyrelsen avslog ansökan om byggnadsminnesförklaring 2012-09-24
med hänvisning till bristen på samförstånd mellan Länsstyrelsen och
fastighetsägaren . Ett sådant samförstånd bedömdes vara nödvändigt för
att i praktiken trygga en långsiktigt bevarande av bebyggelsemiljön.
Detta beslut kan enligt kulturminneslagen endast överklagas av
Riksantikvarieämbetet. Föreningen Gamla Carlscrona har i en skrivelse
begärt att Riksantikvarieämbetet ska göra en överklagan av
Länsstyrelsens beslut hos Förvaltningsrätten.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2002.7811

§ 321 (forts).
Gulin 1, Trossö. Rivningslov för 1700-talsmagasin samt
kontorsbyggnad mm.
Riksantikvarieämbetet har i ett yttrande 2012-10-05 förklarat att man
ställer sig bakom Länsstyrelsens beslut och att man inte avser att göra
något överklagande.
Slutligen har Föreningen Gamla Carlscrona i brev 2012-10-16 uppmanat
Karlskrona kommun genom Samhällsbyggnadsförvaltningen att öppna
nya samtal med fastighetsägaren för att hitta gemensamma lösningar för
ett långsiktigt bevarande av magasinen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör emellertid nu bedömningen att alla
möjligheter att bevara de kulturhistoriskt värdefulla hamnmagasinen är
uttömda.
Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är bevilja.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på att ärendet återremitteras för att höra
Unesco och att mer fakta ska inhämtas, bland annat om kulturminneslagen som grund kan ändra beslutet, med en återkoppling till Miljö- och
byggnadsnämndens möte i december 2012.
Michael Ryge (S) och Martin Kirchberg (SO) bifaller Carl-Göran
Svenssons yrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran
Svenssons (M) med bifall av Michael Ryge (S) och Martin Kirchberg (SO)
och finner att Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Carl-Göran
Svenssons (M) yrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på om ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde och finner att ärendet skall återremitteras.
forts.
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Sammanlrädesprotokoll
BYGG 2002.7811

§ 321 (forts).
Gulin 1, Trossö. Rivningslov för 1700-talsmagasin samt
kontorsbyggnad m m.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att återremittera ärendet för att höra Unesco och att mer fakta ska
inhämtas, bland annat om kulturminneslagen som grund kan ändra
beslutet, samt
2. att en återkoppling ska ske till Miljö- och byggnadsnämndens möte i
december 2012 .
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BYGG 2011 .2067

§ 322
Möcklö 6:10, Möcklö. Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av
komplementbyggnad.

Ärendet utgår då sökanden återkallat sin ansökan.
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BYGG 2011.2047

§ 323
Skillinge 2:11, Grönadal. Bygglov och bygganmälan för ändrad
användning och tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad samt
lokalisering av hundpensionat med rasthage.
Ansökan avser lokalisering av ett hundpensionat/hunddagis. Avsikten är att
på en fastighet för bostadsändamål använda en befintlig
komplementbyggnad om 45 kvm, att göra en tillbyggnad om 48 kvm samt
att inom en inhägnad rastgård om cirka 2 800 kvm bedriva verksamhet
som även omfattar kursverksamhet och viss försäljning av hundprodukter.
Den redovisade planlösningen anger boxar för 12 hundar, plats för tvätt
samt förråd.
Ansökan behandlades av Miljö- och byggnadsnämnden och beslut om
avslag fattades 10 november 2011 . Beslutet överklagades till
Länsstyrelsen som upphävde beslutet och återremitterade till Miljö- och
byggnadsnämnden för ny handläggning. Ny prövning skall enligt
Länsstyrelsens beslut, så som det måste förstås, göras mot bakgrund av
att lovet förenas med villkor som begränsar verksamhetens förväntade
bullerpåverkan.
Reviderade ritningar inkom till Miljö- och byggnadsnämnden 2012-08-17.
Dessa redovisar en ny planlösning samt viss förändring av byggnadens
storlek och fasadutformning.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, omfattas inte av
områdesbestämmelser men ligger inom sammahållen bebyggelse.
Fastigheten omges av bostadsbebyggelse och minsta avstånd mellan den
avsedda verksamheten och bostadshus på grannfastighet är mindre än
30 meter. Mot väster angränsar fastigheten till jordbruksmark.

Skäl till beslut
Verksamheten förväntas innebära bullerstörning vilket bedöms som
betydande olägenhet för omgivningen.
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BYGG 2011 .2047

§ 323 (forts).
Skillinge 2:11, Grönadal. Bygglov och bygganmälan för ändrad
användning och tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad samt
lokalisering av hundpensionat med rasthage.
Beslut om bygglov kan endast förenas med villkor som har stöd i PBL eller
föreskrifter meddelade med stöd av PBL. Att bedöma omgivningspåverkan
ingår som en väsentlig del av lovprövningen. Att ställa upp villkor för att
begränsa verksamhetens förväntade bullerpåverkan kan inte anses vara
förenligt med PBL.
Platsen bedöms inte vara lämplig för ändamålet. Den föreslagna åtgärden
strider mot 2 kap 3 § samt 3 kap 2 § PBL.

Yrkande
Förvaltningens förslag till beslut är avslag.
Carl-Göran Svensson (M) och Stefan Lundin (FP) yrkar på bygglov.
Martin Kirchberg (SO) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran
Svenssons (M) och Stefan Lundins (FP) yrkande och finner att Miljö- och
byggnadsnämnden beslutar enligt Carl-Göran Svenssons (M) och Stefan
Lundins (FP) yrkande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja bygglov och bygganmälan för ändrad användning och
tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad samt lokalisering av
hundpensionat med rasthag.e, samt
2. att avgift för beslutet kommer att debiteras enligt taxa gällande för
tidpunkten då ärendet inkom till förvaltningen.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2011.2047

§ 323 (forts).
Skillinge 2:11, Grönadal. Bygglov och bygganmälan för ändrad
användning och tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad samt
lokalisering av hundpensionat med rasthage.
Upplysningar
Vid handläggning av detta ärende har även Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning deltagit.
Faktura för avgiften för beslutet skickas separat och är överklagningsbart.
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 avslutats.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden
E.ON Elnät Sverige AB
Trafikverket
Grannar
Akten

BYGG 2012.2965

§ 324
Skällenäs 28:55, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Handlingar: Ansökan 2012-08-09, 2012-09-04 samt karta.
Ansökan avser nybyggnad av tre fritidshus i en våning utan inredd vind i
område på Sturkö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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, 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 en 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.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan . Vid bedömningen gäller
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen.
Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Vid besök på platsen
den 12 september 2012 kunde konstateras att en smal grusväg leder fram
till platsen som är bevuxen med några större ekar, en del enar och lägre
lövträd samt björnbärssnår. På en begränsat yta i den västra delen av
fastigheten växer bland annat veketåg, vilket indikerar att ytan tidvis är
något blötare. Vegetationen på fastigheten gör platsen svårtillgänglig och
området utgör inte ett naturligt strövområde.
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BYGG 2012.2965

§ 324 (forts).
Skällenäs 28:55, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Platsen omfattas av riksintresse för friluftslivet och riksintresse för
totalförsvaret. Hela fastigheten omfattas av strandskydd.

Vatten och avlopp
Det pågår just nu en privat VA-utbyggnad från Kvarnen till Skällö på
Sturkö. Syftet är att kommunen ska ta över driftansvar för nätet när det är
färdigbyggt och sökanden har i sin ansökan uppgett att man avser ansluta
till en kommunal lösning. Som villkor för förhandsbeskedet ska därför gälla
att anslutning till detta sker.
El-ledningar
Inom fastigheten finns en lågspänningsluftledning. E.ON Elnät har hörts i
ärendet och har inkommit med ett yttrande. I yttrandet framför E.ON att
kraftledningen omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. En
luftledning för lågspänning får enligt 6 kap 5 § ELSÄK-FS 2008:1 vara
framdragen över eller invid byggnad under förutsättning att den endast
med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster, balkonger eller tak
(avstånd minst 2,5 meter). Arbete med skrymmande föremål i närheten av
kraftledning kan medföra att arbetet måste utföras enligt någon av
Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) utgiven metod. Om sådant arbete
kommer bli aktuellt ska kontakt tas i god tid innan arbetet påbörjas med
E.ON :s kundtjänst. Då luftledningen korsar platsen där ett av de tänkta
husen ska placeras på fastigheten, måste annan lokalisering av
byggnaden ske alternativt ombyggnad av ledningen övervägas. Kostnader
för eventuell ombyggnation av E.ON Elnäts anläggningar för att kunna
genomföra byggnation enligt remissen bekostas av exploatören. Men så
länge luftledningen är i sitt nuvarande utförande förutsätter E.ON Elnät att
ovan restriktioner och föreskrifter följs.
Utfart
Trafikverket har tidigare yttrat sig över ärendet och framförde då att man
inte vill se några ytterligare fastighetsanslutningar till väg 738,
Sturkövägen. Fastighetsanslutningen måste därför ske redan från befintlig
anslutning. Vid ny anslutning till väg 738 krävs enligt Väglagen § 39
tillstånd från väghållningsmyndigheten. Ansökan om nu anslutning skickas
till Trafikverket. Trafikverket har i övrigt inget att erinra.
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BYGG 2012.2965

§ 324 (forts).
Skällenäs 28:55, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.

Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
Skäl till beslut
Platsen ligger i anslutning till befintlig sammanhållen bebyggelse och
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna
intressen. Riksintressena bedöms inte påverkas negativt av en byggnation
enligt ansökan.
En förutsättning för byggnation av den planerade tomten längst västerut är
att lågspänningsluftledningen omlokaliseras och att de riktlinjer som E.ON
Elnät uppger i sitt yttrande följs, vilket bedöms vara möjligt.
Tillfart till de tre tomterna kan anordnas från befintlig väg och anslutning
kan göras till ett i området gemensamt avloppsnät. En byggnation enligt
ansökan får därmed anses vara en lämplig komplettering. Den föreslagna
åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och
8 kap 9 § PBL.

Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval skal bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till ett i området gemensamt avloppsnät som löser
avloppsfrågan i ett större sammanhang.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart
vilket ska ombesörjas av sökanden.
forts.
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§ 324 (forts).
Skällenäs 28:55, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus.
Skyddsavståndet mellan byggnad/byggnadsdel och el-ledning ska vara i
enlighet med E.ON Elnäts yttrande.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av totalt tre fritidshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygg lagen.
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 2 344 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

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 §.
Fastigheten omfattas av strandskydd varför lagakraftvunnen
strandskyddsdispens måste föreligga byggstart.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign. ~
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§ 325
Verstorp 3:5, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Handlingar: Ansökan 2012-09-11 samt karta.
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i område på Sjuhalla
utanför Nättraby där detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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, 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 en 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.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Planens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom
sammanhållen bebyggelse. Vid besök på platsen 2012-10-03 kunde
konstateras att fastigheten idag är bebyggd med ett enbostadshus och
ianspråktagen helt som privat tomt. T amten är delvis bevuxen med större
lövträd vilka bedöms ha höga naturvärden.
forts.
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§ 325 (forts).
Verstorp 3:5, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Fastigheten är cirka 5 000 kvm stor och sluttar något från Havsvägen i
nordväst mot strandlinjen i sydost. Infart kan anordnas från Havsvägen
och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Blekinge läns museum har under perioden 1998-1990 utfört en
kulturhistorisk och byggnads- miljöinventering där man framhåller området
som kommunens bäst bevarande område med sommarstugor och villabebyggelse från 1900-talet 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.
Strandskydd
Platsen omfattas helt av strandskydd men är helt i anspråktagen som
privat tomt.
Inkomna yttranden
Berörda grannar samt Sjuhalla vägsamfällighet har givits möjlighet att yttra
sig över ansökan. Sjuhalla vägsamfällighet har meddelat att de inte har
några synpunkter på ansökan och i övrigt har inga yttranden inkommit till
förvaltningen .
Skäl till beslut
Bebyggelsemönstret på Sjuhalla upplevs framförallt från havet där
placeringen av byggnaderna framförallt relateras till vattenlinjen. Ett nytt
hus kan placeras på den aktuella platsen och bedöms vara lämpligt med
avseende på landskapsbilden. 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. Infart kan anordnas från Havsvägen och anslutning kan göras
till det kommunala VA-nätet. En byggnation enligt ansökan får därmed
anses vara en lämplig komplettering. Den föreslagna åtgärden uppfyller
kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
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§ 325 (forts).
Verstorp 3:5, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 448 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

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 §.
Fastigheten omfattas av strandskydd varför lagakraftvunnen
strandskyddsdispens måste föreligga byggstart.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2012.3715

§ 326
Västra Nättraby 9:54, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus.
Ärendet utgår på sökandens begäran.

Sign.
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§ 327
Övriga frågor
Presidieträff med LRF
Lars Karlsson (C) vill ha information från träffen med LRF.

Ordförande Sofia Bothorp (MP) och 1:e vice ordförande
Carl-Göran Svensson refererar från mötet.
Debitering 2012 Miljötaxan
Lars Karlsson (C) undrar om det kommer göras någon debitering för 2012
inom området lantbruk.

Miljöchef Robert Johannesson svarar att arbetet pågår med faktureringen
för 2012 .
Tillsyn av djur
Lars Karlsson (C) undrar över debitering för lantbrukare med både
djurhållning och växtodling .

Miljöchef Robert Johannesson svarar att lantbrukare/verksamhetsutövare
med två verksamheter enligt taxan debiteras fullt för den ena (den högre
avgiften) verksamheten och 25 % för den andra.
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den
6 december 2012.

§ 330

Internbudget 2013 samt planer 2014-2015.

§ 331

Budgetuppföljningsrapport per oktober 2012 och personalnyckeltal.

§ 332

Kommentarer till Revisionens granskning av styrning och uppföljning av de
koncernövergripande personalpolitiska verksamhetsmålen.

§ 333

Utökning av delegationsordningen för Miljö- och byggnadsnämnden.

§ 334

Remiss angående förslag till ändringar i plan- och bygglagen samt plan- och
byggförordningen.

§ 335

Information om Skärgårdsplanen.

§ 336

Information om LIS-projektet. Landsbygdsutveckling i sjönära lägen.

§ 337

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott.

§ 338

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.

§ 339

Meddelanden.

§ 340

Samråd för detaljplan för Staren 6, Saltö.

§ 341

Detaljplan för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25, Lyckeby. Avskrivning av
planuppdrag.

§ 342

Frihulten 26 , Hästö. Upphävande av tomtindelning.

§ 343 Alvarsmåla 1:9, Holmsjö. Ansökan om dispens från sophämtning.
§ 344 Jakobstorp 1:11 och 1:15, Tving. Ansökan om dispens från sophämtning.
§ 345

Tvings-Måstad 3:36, Tving. Ansökan om dispens från kommunal sophämtning.

§ 346 Aspö 6:54, Ällenabben. Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.

§ 347

Fäjö 1:75, Fäjö. Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.

§ 348

Hasslö 1:203, Södra Horn. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
och fritidshus.

§ 349

Hasslö 5:40, Hallarna. Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus .
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§ 350

Kristianopels-Bredavik 1 :5, Brömsebro. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.

§ 351

Tjurkö 3:54 och 3:10, Tjurkö. Bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus samt
nybyggnad av pumphus.

§ 352

Tockatorp 17:37, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

§ 353 Tockatorp 17:55, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
§ 354 Västra Nättraby 6:67, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av teknikbad.
§ 355

Västra Nättraby 9:54, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 356 Ytterön 1:3, Ytterön. Strandskyddsdispens för uppsättande av friggebod . Utgår.
§ 357

Öljersjö 2:28, Öljersjö. Förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus.

§ 358

Östra Nättraby 2: 15, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av en bostadshus med ett
uterum.

§ 359

Övriga frågor.

§ 360

Tack och avslutning.
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Plats och tid

Freden, Ruthensparre
torsdagen den 6 december 2012, klockan 08.30 - 11.25

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
Ledamöter

Sofia Bothorp (MP)
Carl-Göran Svensson (M), jäv§ 338
Michael Ryge (S), jäv § 357
Katarina Möller (S)
Morgan Mattsson (S)
Lotta Holgersson (S)
Gert Bengtsson (S)
Anna Ottosson (M), kl 08.30-10.05, kl 11.00-11 .25,
jäv§ 338, § 341
Arnstein Njåstad (M), kl 09.25-11.25
Stefan Lundin (FP)
Lars Karlsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Lena Tvede-Jensen (S)
Linda Jacobsson (M), kl 08.30-09.25, kl 10.05-11.25

Övriga närvarande ersättare

Susanne Johansson (S)
Per Löfvander (S)
Marcus Degerskär (S), jäv§ 341
Linda Jacobsson (M), kl 09.25-10.05
Eva Räder (FP)
Johan Eriksson (V), kl 08.30-10.55
lngmarie Söderblom (MP)

Tjänstemän

Förvaltningschef Hans Juhlin
Planchef Ola Swärdh
Miljöchef Robert Johannesson
Bygglovchef Micael Sandberg
Naturvårdshandläggare Malin Sjöstedt
Controller Ann-Christin Östbergh, Serviceförvaltningen
Claes Lindell, Lantmäteriet

Sekreterare Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Katarina Möller
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Sekreterare

Paragraf 330 - 360
Marie-Louise Bescher

Ordförande

Juste rare
Katarina Möller
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

Sammanträdesdatum
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DIA 2012.3907

§ 330
Internbudget 2013 samt planer 2014-2015.
Förvaltningschef Hans Juhlin och controller Ann-Christin Östberg föredrar
ärendet.
Miljö- och byggnadsnämndens budgetram 2013 uppgår till 10,4 Mkr. I de
10,4 Mkr ingår de årliga 0,6 Mkr som nämnden erhåller 2012 och 2013 för
upprättande av en översiktsplan för skärgården.
Yrkande
Förvaltningens förslag är godkänna.
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med de
ändringar under avsnitt 4.3 gällande rubriker samt att skattefinansieringsgraden redovisas inklusive OH-kostnader under avsnitt 7.3
enligt förvaltningschefens förslag .
Internbudgeten är förhandlad med de fackliga organisationerna och är
godkända.
Michael Ryge (S) bifaller Carl-Göran Svenssons yrkande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2013 och
planer 2014 - 2015 med de ändringar under avsnitt 4.3 gällande rubriker
samt att skattefinansieringsgraden redovisas inklusive OH-kostnader
under avsnitt 7 .3.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Akten

DIA 2012.4341

§ 331
Budgetuppföljningsrapport per oktober 2012 och personalnyckeltal.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Enligt direktiv från Kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna
upprätta budgetuppföljningsrapport med utfall för perioden januari oktober samt en prognos för hela året 2012.
Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska utfall för perioden 1 januari 31 oktober 2012 uppgår till 4,9 Mkr, och den prognostiserade budgetawikelsen för helåret 2012 beräknas till + 0 ,3 Mkr.
I tusentals kronor
Verksamhet

Budg_et

Bud_g_et

Utfall

Avvikelse

2012

jan-okt-12

Jan-okt-12

jan-okt- 12

Pro_g_nos
Helår
2012

Diff mot
Budget
helår

Miljö- och
~nadsnämnden

Nämndadministration
Förvaltnin_g_slednin_g_
Planavdelni~

B_yg_g_lovavdelni~

Mi!i_öavdelnin_g_en
Reserv
Totalt:

792,5
564,2
3 564,3
1 460,3
644,3
3 283,1
100,0

669,8
466,1
2 930,5
1 288, 1
439,4
1 923,3
83,3

10 408,7

7 800,5

526,6
469,5
601 ,8
582,6
788,8
545,9
0,0

143,2
-3,4
328,7
-294,5
2 228,2
377,4
83,3

692,5
564,2
3 464,3
1 860,3
244, 3
3 283,1
0,0

100,0
0, 0
100,0
-400,0
400,0
0,0
100,0

4 937,6

2 862,9

10 108,7

300,0

2
1
-1
1

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut per 2012-10-31 med helårsprognos.
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DIA 2012.3823

§ 332
Kommentarer till Revisionens granskning av styrning och uppföljning
av de koncernövergripande personalpolitiska verksamhetsmålen.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
Revisionen har i skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden önskat
kommentarer i samband med granskning av rubricerat ärende.
Revisionen har rekommenderat nedanstående punkter inför det fortsatta
utveckl ingsa rbetet.
•

Säkerställ att Kommunfullmäktiges personalpolitiska
verksamhetsmål stäms av och när det är relevant behandlas i
nämndernas mål- och åtgärdsplaner.

•

Utveckla verksamhets- och aktivitetsplaner så att det tydliggör de
viktigaste strategierna/aktiviteterna för att nå de personalpolitiska
verksamhetsmålen.

•

Utveckla strategier och eventuellt alternativa insamlingsmetoder för
att säkra en hög svarsfrekvens i medarbetarundersökningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar följande kommentarer och
synpunkter:
Förvaltningen bryter ned Kommunfullmäktiges personalpolitiska mål och
fastställer dessa i nämndens internbudget. Dessa mål följs upp i samband
med delårsbokslut och årsbokslut.
Efter att internbudget fastställs utarbetas verksamhetsplaner med
prioriteringar för respektive område. Efter Revisionens påpekande
kommer de personalpolitiska målen förtydligas och följas upp i likhet med
övriga målförmuleringar.

forts .
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§ 332 (forts).
Kommentarer till Revisionens granskning av styrning och uppföljning
av de koncernövergripande personalpolitiska verksamhetsmålen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en relativt god svarsfrekvens på
medarbetarenkäter. Till skillnad från många personalgrupper har samtliga
på förvaltningen tillgång till datorer och kan enkelt besvara enkäten.
Synpunkter som har framkommit i de mindre personalgrupperna är att
anonymiteten inte kan säkerställas. Av detta skäl redovisas resultaten av
enkäten numera enbart på förvaltningsnivå viket vi även fortsättningsvis
kommer att göra. Det är dock viktigt vid sidan om enkäten att det
kontinuerligt förs en dialog mellan chef och medarbetare om personal- och
arbetsmiljöfrågor för ökad trivsel och välmående.
Inför besvarande föreslås att chef tillsammans med personalgruppen går
igenom frågorna för att minska risk för missförstånd och tolkningar.
Erfarenhet från tidigare genomgångar har visat att det finns stort utrymme
för tolkningar och att det har varit missförstånd .
Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten är cirka 80 %.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna kommentarer till Revisionens rekommendationer.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

DIA 2012.717

§333
Utökning av delegationsordning för Miljö- och byggnadsnämnden.
Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet.
På grund av omorganisation och förändrade arbetsrutiner har
förvaltningen tagit fram förslag till utökad delegation för nedanstående
uppgifter till angiven handläggare.
Författnin_g_
MB 7 kap
§§ 18, 31

Arende
11.3.1 Strandskyddsdispens

Dele_g_at utöver tidigare beslut
Naturvårdshandläggare

PBL 9 kap

12.3.1 - 12.3. 7 Bygglov

Byggnadsinspektör

PBL 10 kap
§ 22 första
Stycket 1

12.4.4 - 12.4.6 Startbesked

Bygg lovarkitekt
Bygglovhandläggare

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att godkänna utökning av delegationsordning rörande ärendeområden,
strandskyddsdispens, bygglov och startbesked.

Sign.
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DIA 2012.3469

§ 334
Remiss angående förslag till ändringar i plan- och bygglagen samt
plan- och byggförordningen.
Bygglovchef Micael Sandberg föredrar ärendet.
Socialdepartementet ger Karlskrona kommun möjlighet att lämna
synpunkter på förslag till ändringar i plan- och bygglagen, 2010:900, och
plan och byggförordningen, 2011 :338. I plan- och bygglagen föreslår
regeringen att en bestämmelse om jämkning av en byggsanktionsavgift
införs. Vidare föreslås att några förtydligande i PBL:s sanktionsbestämmelser införs.
I plan- och byggförordningen föreslår regeringen en ändring av definition i
1 kap, ändringar av några bestämmelser om anmälan i 6 kap, ändringar
av sanktionsavgifterna i 9 kap samt ändringar av ett par bemyndiganden i
10 kap.
Jämkning av en byggsanktionsavgift
Dagens grunder för befrielser från byggsanktionsavgift i plan- och
bygglagen kompletteras med möjlighet att i enskilt fall sätta ned en avgift
som inte står i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen.

Vid denna prövning ska särskilt beaktas sådana omständigheter som
anges i 11 kap 53 § PBL och om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller
av oaktsamhet.
Nedsättning ska kunna ske till hälften eller en fjärdedel.
Några förtydligande införs i plan- och bygglagens sanktionsbestämmelser
när en avgift ska tas ut och regeringens föreskrifter om byggsanktionens
storlek.
Ändringar i plan- och byggförordningen, 2011 :338
1 kap 7 §begreppet sanktionsarea kompletteras med öppenarea för att
även t ex olovliga carportar eller större skärmtak ska kunna hanteras.

forts.
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§ 334 (forts).
Remiss angående förslag till ändringar i plan- och bygglagen samt
plan- och byggförordningen.
Även carport eller ett skärmtak är enligt definitionen i 1 kap 4 § plan- och
bygg lagen, 2010:900, PBL en byggnad.
6 kap 5 § enligt 9 kap 7 § plan- och bygg lagen, 2010:900 får en kommun i
en detaljplan eller i områdesbestämmelser bygglovsbefria uppförande av
t ex nya fritidshus. Sådana åtgärder enligt den gamla plan- och
bygglagen, 1987:10 ÄPBL, var inte befriade från bygganmälan. För att
anmälan ska krävas även enligt de nuvarande reglerna kompletteras
6 kap 5 § PBF med en bestämmelse om detta.
Om det vid en anmälningspliktig åtgärd kan antas uppkomma
rivningsmaterial med farligt avfall ska detta framgå av anmälan.
6 kap 6 § Boverket har påtalat tolkningsproblem med punkten 1 och
ifrågasatt om den verkligen behövs mot bakgrund av skillnaderna i
utformning av bestämmelserna i PBF om anmälningsplikt jämfört med
bestämmelserna om bygganmälan enligt ÄPBL. Avsikten med regleringen
i PBF av anmälningsplikten har inte varit att allmänt utöka eller inskränka
de situationer där anmälan krävs, i förhållande till äldre rätt. Mot den
bakgrunden bedöms att punkt 1 bör utmönstras. Detta innebär en
omnumrering av övriga punkter.
Angående punkt 1: Punkten ändras språkligt för att bättre överensstämma
med övriga punkter.
Angående punkt 2: Även 5 §första stycket 6 bör omfattas av undantag för
statens och landstingets byggnader. Vidare rättas hänvisningen till 5 §
1 st.
Angående punkt 3: Ändringen är en följd av att punkt 1 tas bort.
9 kap 2 §. Paragrafen förtydligas för att det tydl igare ska framgå att en
sanktionsavgift för en viss överträdelse dubbleras varje gång den tas ut,
fram till dess rättelse sker eller maxbeloppet 50 prisbasbelopp uppnås.
forts.
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§ 334 (forts).
Remiss angående förslag till ändringar i plan- och bygglagen samt
plan- och byggförordningen.
9 kap 6-15, 17 och 18 §§. Det väsentliga med sanktionsreglerna
avseende lovplikten är att åtgärder inte ska vidtas utan lov. Det viktiga i
sammanhanget är alltså att lov erhållits, inte att lov sökts. För att
tydliggöra detta justeras 9 kap 6 §och flera andra paragrafer i kapitlet.
Vidare har det framkommit att nuvarande nivåer på sanktionsavgifterna
har satts alltför högt. Därför sker en sänkning av nivåerna enligt denna
och flera paragrafer i kapitlet. Justeringen sker även avseende vissa
andra skrivningar, såsom till exempel att begreppet sanktionsarea
används mer frekvent.
10 a och 12 a §§ är nya. Reglering av byggsanktionsavgifterna för dessa
överträdelser finns idag i 19 §. Nuvarande 19 § ersätts i övrigt med 6 §
2 st, 7 § 2 st, 14 § 2 st samt 17 § 2 st. Anledningen är att regleringen av
sanktionsavgifterna för överträdelser avseende anmälningsplikten ska bli
tydligare. Avgiftsnivåerna har i samband med detta setts över och
justerats. Rimligen ska anmälningsfallen hanteras på liknande sätt som
lovfallen. I den mån det finns liknande sanktionsbestämmelser bör
sanktionerna i anmälningsfallen, så långt möjligt, vara jämförbara med
lovfallen.
9 kap 19-33 §§. Även bestämmelserna om sanktionsavgifter för
överträdelse avseende startbesked behöver förtydligas och justeras vad
gäller avgiftsnivåer. Nuvarande 9 kap 20 § ersätts därför med 15 nya
paragrafer, som i större utsträckning än tidigare speglar motsvarande
bestämmelser när det gäller lov- och anmälningsplikten.
9 kap 34-41 §§. På samma sätt som angående startbesked finns vid
behov av en tydligare reglering avseende sanktionsavgift vid överträdelse
angående slutavgift. Nuvarande 9 kap 21 §ersätts därför med åtta nya
paragrafer. Till skillnad från startbeskedsbestämmelserna införs här inga
bestämmelser om avgifter t ex murar, plan, markåtgärder, rivning och
skyltar. Anledningen till detta är att det inte går att ta dess i bruk.
forts.
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DIA 2012.3469

§ 334 (forts).
Remiss angående förslag till ändringar i plan- och bygglagen samt
plan- och byggförordningen.

10 kap 6 och 7 §§. Boverket har tidigare framfört att det är lämpligt att till
Trafikverket överföra föreskriftsrätten för järnvägar inklusive
järnvägstunnlar vad gäller kraven i PBF 3 kap 7-10 §§och 13 §. Rimligen
ska föreskriftsrätten angående järnvägar och järnvägstunnlar hanteras på
samma sätt som vägar och vägtunnlar. Föreskriftsrätten överförs därför till
Trafikverket när det gäller järnvägar och till Transportstyrelsen när det
gäller järnvägstunnlar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser remissunderlaget som positivt och har
inget att erinra mot förslagen.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag .

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna detta som sitt egna förslag utan erinran.

Sign.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 335
Information om Skärgårdsplanen.
Planchef Ola Swärdh informerar i ärendet.
Planprocessen är framme i ett samrådsskede.
Arbetet med medborgardialogen är viktigt och arbetas aktivt med i
dagsläget.
Ledorden för arbetet med en Levande skärgård är:
•
•
•
•
•
•

Attraktiva skärgårdssamhällen.
Rikt näringsliv.
Utveckla båtliv och turism.
Naturskön skärgård.
Förbättrad kollektivtrafik.
Effektiv infrastruktur.

Antagande av fördjupning av översiktsplanen för skärgården, FÖP,
förväntas i juni 2014.

Informationen tas till dagens protokoll.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 336
Information om LIS-projektet. Landsbygdsutveckling i sjönära lägen.

Naturvårdshandläggare Malin Sjöstedt informerar i ärendet.
Information gavs om :
•
•
•
•
•

Vad strandskydd är.
Vilka förbud som råder inom strandskyddet.
Möjligheter att lämna dispens och vilka särskilda skäl som kan
åberopas.
Vilka LIS-områden som kommunen har pekat ut i Översiktsplanen.
Att ansökan om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen skall arbetas fram.

Informationen tas till dagens protokoll.

Sign.

~

Beslut fattade med stöd av delegation
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2012-11-01 .

1. Aspö 5:312, Färjelägret. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

§ 306

2. Mjövik 2:14, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

§ 307

3. Skällenäs 28:38, Sturkö. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

§ 308

4. Nämndens lista inför sammanträdet 8 november 2012.

§ 309

5. Övriga frågor.

§ 310
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§ 337
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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§338
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

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

Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen .

Sign .
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§ 339
Meddelanden, skrivelser och rapporter.

1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-04. Blekinges miljömål.
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-15. Beslut med anledning av
förändring av, i Länsstyrelsens beslut 2012-04-18, Dnr 575-808-12,
beaktade förutsättningar för efterbehandling på Gullbernadeponin i
Karlskrona kommun.
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-15. Dispens från
strandskyddsbestämmelserna samt anmälan om vattenverksamhet
avseende nybyggnation av bryggor på fastigheterna Lyckeby 3:7 och
3:32 i Karlskrona kommun.
4. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Slutligt beslut 2012-10-16,
mål nr P 2800-12. Avser bygglov för inglasning av befintlig balkong och
altan på fastigheten Spindeln 17 i Karlskrona kommun.
5. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2012-10-16, mål nr M
1947-12. Avser strandskyddsdispens för ändrad användning av
försvarsbyggnad på fastigheten Olsäng 20:4 i Karlskrona kommun.
6. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2012-10-16, mål nr M
3004-12. Avser underhåll av vattenanläggning på fastigheten Sillhövda
Beseboda 1:8 i Karlskrona kommun.
7. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-10-17. Strandskyddsdispens för
enbostadshus på fastigheten Hasslö 1:256 i Karlskrona kommun.
8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-17. Överprövning av beviljad
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Frändatorp 26:22 i Karlskrona kommun.
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-19. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om avslag för tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheten Tjurkö 8:30, Karlskrona kommun.
10. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2012-10-24, mål nr P
3471-12. Avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Torstäva 14:1, tomt 18.
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11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-25. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för
nybyggnad av fritidshus, fastigheterna Aspö 5:15 och 5:16 i Karlskrona
kommun.
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-25. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om användning av avfall i anläggningsändamål på fastigheten Mölletorp 2:7 i Karlskrona kommun.
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-26. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om planavgift, fastigheten Verkö 3:40,
Karlskrona kommun.
14. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen . Deldom 2012-10-26, mål nr
M 863-12. Ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för
befintlig och utökad verksamhet, grundvattenbortledning samt
lagligförklaring av befintliga anordningar för bortledande av grundvatten
vid ABB :s anläggning för tillverkning av högspänningsledning på Verkö i
Karlskrona kommun, Blekinge län; nu fråga om den sökta
verksamhetens tillåtlighet och tillstånd till vissa erforderliga arbeten.
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Delbeslut 2012-10-26. Överklagande av
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om byggsanktionsavgift gällande
fastigheten Wattrang 21 i Karlskrona kommun, nu fråga om inhibition.
16. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-11-05. Yttrande över Emmaboda
kommuns översiktsplan - utställning.
17. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-11 -07. Yttrande över översiktsplan
för Kalmar kommun - utställning.
18. Kommunfullmäktige 2012-10-18 § 146. Sammanträdesplan år 2013 för
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och utskott.
19. Kommunfullmäktige 2012-10-18 § 148. Delårsrapport per den 31 augusti
2012 för hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
20. Kommunfullmäktige 2012-10-18 § 149. Balansförteckning över
obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september 2012 .
21 . Kommunfullmäktige 2012-10-18 § 160. Svar på medborgarförslag om att
djurcirkusar blir förbjudet inom Karlskrona kommun .
22. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-25. Samråd enligt 9 kap 15 §
PBL avseende rivning av byggnader på fastigheten Aspö 6:40 i
Karlskrona kommun.
23. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-26. Tillstånd till nedgrävning
av häst.
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24. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-31. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om marklov, fastigheten Verkö 3:4 i
Karlskrona kommun; nu fråga om avskrivning.
25. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2012-11-01 . Avser
bygglov för enbostadshus m m på fastigheten Grönadal 15:30 i
Karlskrona kommun.
26. Länsstyrelsen Blekinge län . Beslut 2012-11-05. Strandskyddsdispens för
uppförande av brygga på fastigheten Sanda 1:135 i Karlskrona kommun.
27. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11 -05. Strandskyddsdispens för
nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd på fastigheten
Storskraken 9 i Karlskrona kommun .
28. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11-05. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut avseende föreläggande om
försiktighetsmått vid Karlskrona-Ronneby Modellflygklubbs flygfält på
fastigheten Bråstorp 3:4 i Karlskrona kommun.
29. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11-06. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om slamtömning vartannat år på
fastigheten Bredäng 1:4 i Karlskrona kommun.
30. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11-07. Överprövning av beviljad
strandskyddsdispens för markåtgärder på fastigheten Stora Hammar
2:49 i Karlskrona kommun.
31 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-20 . Angående borttagning av
träd inom byggnadsminnet Södööska gården, fastigheten Rådmannen
10 och 17, Karlskrona kommun.
32. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-09-20. Angående rivning av
staket inom byggnadsminne Köpmangården, fastigheten Kristianopel
10:14 i Kristianopel, Karlskrona kommun .
33. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-10-09. Ändring av Skärva
herrgård, byggnadsminne nr 14, fastigheten Skärva 1 :6, Karlskrona
kommun.
34. Länsstyrelsen Blekinge län. Tilläggsbeslut 2012-11-02. Bidrag till
kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av byggnadsminne på
fastigheten Trolle 4 m fl, Karlskrona kommun.
35. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11 -06. Ändring av detaljplan för
Skavkulla 1:2, 1:3 och 1 :7 m fl, Nättraby i Karlskrona kommun.
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36 . Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11-09. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad
av enbostadshus och garage på fastigheten Mölletorp 5:1 i Karlskrona
kommun .
37. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11-09. Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sandhamn 5:4 i Karlskrona
kommun.
38. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012-11-12. Detaljplan fö r del av
Karlskrona 5:12 m fl , Bergåsa - Blå Port i Karlskrona kommun.
39. Kommunstyrelsen 2012-10-30 § 250 . Förslag till förändrade mål för god
ekonomisk hushållning för Miljö- och byggnadsnämnden.

Sign .
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PLAN 2012.2468

§340
Samråd för detaljplan för Staren 6, Saltö.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 september 2012 § 269 att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för Staren 6 på Saltö.
Planområdet innefattas enbart av fastigheten Staren 6 som ligger precis
norr om gamla Saltöbron. Planen hanteras med enkelt planförfarande.
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för huvudbyggnaden på
fastigheten Staren 6 på Saltö. Då planområdet ingår i ett område
tidstypiskt för egnahemsbebyggelsen under tidigt 1900-tal, är syftet att
ändring och tillbyggnad ska tillgodose den befintliga byggnadens
kulturhistoriska värden . Byggrätten föreslås utökas åt söder längs
Trossögatan, avskild från bostadshuset. Även uppförandet av en öppen
terrass i anslutning till bostadshuset ska vara möjligt.
Den nya tillbyggnaden ges samma tillåtna våningsantal och nockhöjd som
befintlig huvudbyggnad. Huvudbyggnaden har idag en byggnadsyta på 85
kvm och uthus/förråd på 12 kvm. Planförslaget innebär att totalt 18 % av
fastighetsarean får bebyggas vilket innebär att en tillbyggnad får uppta
cirka 85 kvm. Planförslaget lägger stor vikt på att den befintliga
bebyggelsens kulturhistoriska värden inte ska förvanskas .
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att låta förslag till detaljplan för Staren 6, Saltö bli föremål för samråd,
samt
2. att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande
miljöpåverkan.

Sign.
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PLAN 2012.1304

§ 341
Detaljplan för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25, Lyckeby.
Avskrivning av planuppdrag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2012-05-10 § 175 att inleda
planläggningsarbete för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25. Syftet var att
ge möjlighet till att öka tillåten högsta byggnadshöjd i en ny detaljplan.
2012-07-12 § 207 beslutades att låta ett planförslag bli föremål för samråd,
vilket genomfördes från 2012-06-15 till 2012-08-03. 2012-09-13 § 271
beslutades att detaljplanen ställs ut för granskning. Därefter har
planarbetet vilat.
Nya förutsättningar för användning av platsen har framkommit då
detaljplanen för Verkö 3:4 m fl har vunnit laga kraft. Ett återtagande av
planuppdraget har inkommit från ABB AB. Samhällsbyggnadsförvaltningen
föreslår därför att planarbetet avbryts och avskrivs.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att planläggningsarbetet för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25 avbryts
och avskrivs.

På grund av jäv deltar ej Anna Ottosson (M) och Marcus Degerskär (S)
i beredning och beslut i detta ärende.

Sign.
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BYGG 2012.4377

§ 342
Frihulten 26, Hästö. Upphävande av tomtindelning.
Handlingar: Ansökan och kartor 2012-11-08.
Förslaget gäller att överföra mark från den västra delen av fastigheten
Frihulten 26 till Frihulten 5. Åtgärden strider mot gällande tomtindelning.
Förändringen är av mindre omfattning och stämmer med gällande
detaljplan.
För Frihulten 5 är tomtindelningen redan upphävd genom ett tidigare
beslut. Tomtindelningen föreslås nu bli upphävd för Frihulten 26.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd tillstyrkt att gällande
tomtindelning upphävs.
Förslag till upphävande har upprättats av Lantmäterimyndigheten och
handlagts genom enkelt planförfarande enligt 5 kap 7 § plan- och
bygg lagen.
Samtliga berörda fastighetsägare har skriftligen godkänt förslaget.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

att anta förslaget till upphävande av tomtindelning för Frihulten 26.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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RENH 2012.4042

§343
Alvarsmåla 1 :9, Holmsjö. Ansökan om dispens från sophämtning.
Ägaren till fastigheten Alvarsmåla 1 :9 har inkommit med ansökan om
dispens från sophämtning.
Enligt ansökan nyttjas fritidsfastigheten endast på helgerna. De sopor som
uppstår tar sökande med sig hem till fin fasta bostadsadress efter varje
besök, alternativt sorterar för återvinning.
Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för
varje kommun som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall
som gäller i kommunen.
Enligt Karlskrona kommuns Renhållningsordning, Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun 8 § kan Miljö- och
byggnadsnämnden medge befrielse från hämtning av hushållsavfall om:
8.8.1 Fastigheten ej utnyttjas som permanent- eller fritidsbostad, men
hålls i beboligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll. Tillfällig
vistelse under dagtid samt enstaka övernattning i samband med tillsyn av
fastigheten är tillåtet.
8.8.2 Fastighetsinnehavare/nyttjanderättsinnehavare själv kan ta hand om
sitt avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön.
8.8.3 Om fastigheten ej utnyttjas som permanent eller fritidsbostad och
om bostadshus kan betecknas som ödehus.
Sökanden har angivit som skäl till dispens är att han bara nyttjar
fastigheten på helgerna samt sorterar och återvinner hushållsavfallet.
Utifrån ovanstående uppgifter bedömer Miljö- och byggnadsnämnden att
man vistas på fastigheten i en sådan omfattning att den får anses vara
mer än tillfällig. Avfall får därför anses uppkomma på fastigheten.
Sökanden har inte i sin ansökan angivit några särskilda skäl för dispens.
forts.

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN
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RENH 2012.4042

§ 343 (forts).
Alvarsmåla 1 :9, Holmsjö. Ansökan om dispens från sophämtning.
I 15 kap 21 §miljöbalken står att om avfall ska transporteras genom
kommunens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar för ändamålet ta befattning med transporten.
Detta innebär att sökanden ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt
brännbara hushållsavfall till avfallsanläggningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att avslå ansökan om dispens från kommunal sophämtning vid
fastigheten Alvarsmåla 1:9 med stöd av 15 kap 11 § miljöbalken och 8 §
Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun och med
hänvisning till 15 kap 21 §, samt
2. att detta innebär att sökandens brännbara hushållssopor skall hämtas
genom kommunens försorg.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum

~KOMMUN

6 december 2012

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten
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RENH 2012.4372

§ 344
Jakobstorp 1:11 och 1; 15, Tving. Ansökan om dispens från
sophämtning.

Ägaren till fastigheterna Jakobstorp 1: 11 och 1:15 har inkommit med
ansökan om att få tillstånd att på egen hand hantera hushållsavfall som
uppkommer på ovannämnda fastigheter.
Enligt ansökan används fastigheterna som permanentbostad och bebos
av två personer. Av ansökan framkommer att avfallshanteringen inom
fastigheten sker genom att återvinningsbart avfall såsom förpackningar,
glas och metall lämnas till återvinning, det komposterbara avfallet dels ges
till hobbyhönsen samt komposteras tillsammans med djurspillning i
befintlig gödselstack, detta är ett godtagbart sätt ur miljösynpunkt.
Resterande avfall som ej kan lämnas på återvinningsstationerna
transporteras till avfallsanläggningen.
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.
Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för
varje kommun som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall
som gäller i kommunen.
Enligt Karlskrona kommuns Renhållningsordning, Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun 8 § kan Miljö- och
byggnadsnämnden medge befrielse från hämtning av hushållsavfall om:
8.8.1 Fastigheten ej utnyttjas som permanent- eller fritidsbostad , men
hålls i beboligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll. Tillfällig
vistelse under dagtid samt enstaka övernattning i samband med tillsyn av
fastigheten är tillåtet.
forts.

Sign .

~
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§ 344 (forts).
Jakobstorp 1:11och1;15, Tving. Ansökan om dispens från
sophämtning.
8.8.2 Fastighetsinnehavare/nyttjanderättsinnehavare själv kan ta hand om
sitt avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön .
8.8.3 Om fastigheten ej utnyttjas som permanent eller fritidsbostad och
om bostadshus kan betecknas som ödehus.
Sökanden har angivit som skäl till dispens är att fastigheterna idag bara
bebos av två personer. Utifrån ovanstående uppgifter bedömer Miljö- och
byggnadsnämnden att man vistas på fastigheten i en sådan omfattning att
den får anses vara mer än tillfällig. Avfall får därför anses uppkomma på
fastigheten .
Sökanden har ej angett något särskilt skäl för att bli befriad från kommunal
sophämtning.
Det sökanden angivit som skäl till dispens är att han själv tar hand om
avfallet genom att återvinna de fraktioner som kan lämnas till återvinning
och transporterar själv det brännbara avfallet till avfallsanläggningen, detta
är ej ett särskilt skäl för dispens.

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastigheter skulle vara
så belägna att man inte kan komma fram till fastigheterna med renhållningsfordon.
I 15 kap 21 § miljöbalken står att om avfall ska transporteras genom
kommunens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar för ändamålet ta befattning med transporten.
Detta innebär att sökanden ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt
brännbara hushållsavfall till avfallsanläggningen.
Om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall sker på fastigheten
skall en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden lämnas in där samtliga
förutsättningar för hemkompostering ska vara uppfyllda, vilka
förutsättningar som ska uppfyllas finns specificerade i Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun § 8.1.

CL Is;,,

I

forts.

~KARLSKRONA
~KOMMUN
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RENH 2012.4372

§ 344 (forts).
Jakobstorp 1:11och1;15, Tving. Ansökan om dispens från
sophämtning.
8.1 Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall.
Abonnent som avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt
åteNinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, t ex
kompostering av matavfall, skall skriftligen anmäla om detta till Miljö- och
byggnadsnämnden. Det får ske på den egna fastigheten under följande
förutsättningar:
• Att kompostering sker i en sluten behållare om annat avfall än enbart
vegetabiliskt avfall skall komposteras.
•
Kompost för matavfall skall vara försedd med ändamålsenligt skydd
mot gnagare, det skall vara en skadedjurssäker behållare.
• Att den som komposterar sitt matavfall själv också tar hand om den
färdiga komposten utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.
• Att komposteringen sker utan sanitär och visuell olägenhet för
omgivningen .
Samtliga förutsättningar enligt ovan skall vara uppfyllda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att avslå ansökan om dispens från kommunal sophämtning vid
fastigheterna Jakobstorp 1: 11 och 1: 15 med stöd av 15 kap 11 §
miljöbalken och 8 § Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona
kommun och med hänvisning till 15 kap 21 §, samt

2. att detta innebär att sökandens brännbara hushållssopor skall hämtas
genom kommunens försorg .

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign .

~
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§345
Tvings-Måstad 3:36, Tving. Ansökan om dispens från kommunal
sophämtning.

Sökanden har genom ombud ansökt om dispens från sophämtning vid
fastigheten Tvings-Måstad 3:36.
Enligt ansökan är fastigheten en fritidsfastighet som används sporadiskt.
Stugan användes under två veckor 2007. Sommaren 2012 skulle
fastigheten enligt den ursprungliga ansökan utnyttjas under några dagar
av en familj . Eventuellt så skulle fastigheten även utnyttjas under några
veckor 2014.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 juni 2012, § 210, att avslå
ansökan om sopdispens med hänvisning till att fastigheten utnyttjades
sporadiskt.
Nämndens beslut överklagades av sökanden till Länsstyrelsen. Sökanden
uppgav i sitt överklagande att fastigheten inte kommer att utnyttjas åren
2012 och 2013, inte heller under delar av 2014.
Länsstyrelsen beslutade den 13 september 2012 att upphäva Miljö- och
byggnadsnämndens beslut och att återförvisa ärendet tillbaka till Miljöoch byggnadsnämnden med hänvisning till att fastigheten inte skulle
nyttjas 20 12, 2013 eller delar av 2014.
Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för
varje kommun som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall
som gäller i kommunen .
Enligt Karlskrona kommuns Renhållningsordning, Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun 8 § kan Miljö- och
byggnadsnämnden medge befrielse från hämtning av hushållsavfall om:
forts.
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§ 345 (forts).
Tvings-Måstad 3:36, Tving. Ansökan om dispens från kommunal
sophämtning.

8.8.1 Fastigheten ej utnyttjas som permanent- eller fritidsbostad, men
hålls i beboligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll. Tillfällig
vistelse under dagtid samt enstaka övernattning i samband med tillsyn av
fastigheten är tillåtet.

8 .8.2 Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare själv kan ta hand om sitt
avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön.
8.8.3 Om fastigheten ej utnyttjas som permanent eller fritidsbostad och
om bostadshus kan betecknas som ödehus.
Sökanden har inkommit med nya uppgifter om hur mycket fastigheten
kommer att nyttjas. Med hänvisning till att fastigheten kommer att stå tom
under hela 2013 gör nämnden bedömningen att en tidsbegränsad dispens
kan beviljas på fastigheten.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja sopdispens till och med den 31 december 2013 vid fastigheten
Tvings-Måstad 3:35 med stöd av 15 kap 11 § miljöbalken och med
hänvisning till 8 § Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~
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Sammanträdesdatum
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Sökanden
Försvarsmakten
Länsstyrelsen
Grannar
Akten

BYGG 2012.627

§ 346
Aspö 6:54, Ällenabben. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus.
Ansökan avser nybyggnad av totalt tre stycken enbostadshus vid
Ällenabben på sydöstra Aspö där detaljplan och områdesbestämmelser
saknas.
Vid prövning av bygglov på fastigheten som inte omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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, 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 bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vid bedömningen gäller
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen.
Platsens förutsättningar
Platsen är bevuxen med relativt tät och delvis något snårig vegetation, i
huvudsak bestående av mindre träd samt en del buskar. Området ligger i
anslutning till sammanhållen bebyggelse och bedöms inte inrymma några
allmänna intressen. Befintlig anslutning till väg 705 går att använda och
anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Långbensgrodan
Strax norr om den föreslagna byggnationen finns en våtmark som utgör
lekplats för långbensgrodan . Långbensgrodan är en fridlyst art enligt 4 §
artskyddsförordningen.

forts .
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§ 346 (forts).
Aspö 6:54, Ällenabben. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus.
Enligt nämnda lagrum är det bland annat förbjudet att skada eller förstöra
djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Med anledning av detta
har Länsstyrelsen hörts i ärendet för att bedöma huruvida långbensgrodan
skulle påverkas av en byggnation enligt ansökan. Länsstyrelsen har
inkommit med ett yttrande där bedömningen är - under förutsättning att
det aktuella lekvattnet inte påverkas - att ett ianspråktagande av
tomtmark enligt ansökan inte påverkar bevarandet av populationen av
långbensgrodan i området.
Riksintressen
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret - havsområde.
Försvarsmakten har getts möjlighet att yttra sig över ansökan och
meddelar att man inte har någonting att erinra.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande
har inkommit som endast avser utformning och placering av uthus.

Utformning och placering av uthus regleras inte i förhandsbeskedet utan
hanteras i den kommande bygglovprövningen.
Skäl till beslut
En byggnation enligt ansökan bedöms inte påverka bevarandet av
långbensgrodan i området. Tre enbostadshus på platsen får anses vara
en lämplig komplettering av den befintliga bebyggelsen. Den föreslagna
åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och
8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet.

Sig~ I ~

ISigo

forts.
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§ 346 (forts).
Aspö 6:54, Ällenabben. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus.
Tillstånd från Trafikverket att anordna utfart mot väg 705 ska föreligga
före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av totalt tre
enbostadshus till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen med hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 448 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

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

Sigo~
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§ 347
Fäjö 1:75, Fäjö. Förhandsbesked för nybyggnad av tre en bostadshus.

Ansökan avser nybyggnad av tre bostadshus i en våning i område där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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 områden 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 en 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 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.

Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.
En utredningsplan för Fäjö antogs av byggnadsnämnden 1987-03-18. I
utredningen framhålls att den allmänna tillgängligheten och naturvården
bör prioriteras på Fäjö. Ytterligare bebyggelse bör därför i princip inte
tillåtas. Undantag är bebyggelse på redan avstyckade obebyggda
fastigheter inom byggnadsplan och vissa redan ianspråktagna större
fastigheter kan avstyckas för fritidshus.

forts.
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§ 347 (forts).
Fäjö 1 :75, Fäjö. Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.

Platsens förutsättningar
Vid besök på platsen den 9 mars 2012 konstaterades att platsen för de tre
tomterna ligger cirka 30 meter in från befintlig väg och är en lövskogsbevuxen hagmark med en kraftig brant längs norra och östra gränsen ner
mot en beteshage.
Naturvärden
Platsen är klassat som ekologiskt känsligt.
Skäl till beslut
Ansökan uppfyller inte kriterierna för att tillåta byggnation enligt
utredningsplanen för Fäjö, som antogs av byggnadsnämnden 1987-03-18.
De tre föreslagna tomternas placering skiljer sig från den befintliga
bebyggelsestrukturen då de ligger indragna från vägen med en egen
tillfart medan övrig bebyggelse i området ligger längs befintlig väg.
Tomterna är mellan cirka 1 375 kvm och 1 475 kvm men enbart cirka en
tredjedel av vardera tomt är byggbar i sin föreslagna utformning. Det krävs
extraordinära åtgärder för att få lämpliga och tillgängliga tomter för
byggnation enligt ansökan. En sådan åtgärd är ti ll exempel utfyllnad av
föreslagna tomter vilket medför att vegetation i branten försvinner och
landskapsbilden kraftigt förändras, framför allt norrifrån från Öljersjöviken.
Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed inte kraven enligt 2 kap 4-5 §
PBL om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är
mest lämpade samt 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. Inget
yttrande har inkommit.
forts.

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.427

§ 347 (forts).
Fäjö 1:75, Fäjö. Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
stöd av 9 kap 30 §plan- och bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor, i enlighet med taxa
fastställda av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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Sökanden
Försvarsmakten
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.2913

§ 348
Hasslö 1 :203, Södra Horn. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och fritidshus.
Ansökan avser avstyckning av befintlig fastighet Hasslö 1:203 samt
nybyggnad av ett fritidshus i område på den östra delen av Hasslö där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas. 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 PBL gäller. I PBL 2
kap sägs bland annat 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 bland annat
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om
skydd av riksintressen. Enligt MB 3 kap 9 § ska mark- och vattenområden
som har betydelse för totalförsvaret så långt som 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.

Platsens förutsättningar
Platsen utgörs av en ungefär 4 000 kvm stor fastighet på den östra delen
av Hasslö strax norr om Garpahamnen . Området ligger inom sammanhållen bebyggelse och vid besök på platsen den 24 oktober 2012
konstaterades att fastigheten är bebyggd med ett mindre fritidshus och
komplementbyggnad.
forts.
Sign.
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BYGG 2012.2913

§ 348 (forts).
Hasslö 1 :203, Södra Horn. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och fritidshus.

Området utgörs av en öppen gräsyta som sluttar svagt mot vattenlinjen i
öster. På fastigheten finns ett fåtal träd, en rad björkar i öster och ett större
gran i anslutning till det befintliga fritidshuset. I den östra delen av
fastigheten finns en grusväg som fungerar som tillfart för fastigheten
Hasslö 4:129. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden.
Området närmast strandlinjen, cirka 40 meter, är klassat som ekologiskt
känsligt område. Hela området som ansökan avser ligger inom
strand skydd .
VA
Sökanden har i sin ansökan uppgett att den nya fastigheten/byggnationen
ska anslutas till den befintliga vatten- och avloppsanläggningen. Den
befintliga enskilda va-anläggningen på fastigheten är föråldrad och
enskilda va-lösningar på den aktuella platsen är inte lämpliga. Samtliga
fastigheter i omgivningen är idag anslutna till det kommunala va-nätet.
·Enligt kommunens VA-avdelning finns det möjlighet att ansluta fler
fastigheter till det kommunala va-nätet i området.
Riksintresse för totalförsvaret
Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret då Bollö skjutfält/
övningsområde ligger strax öster om platsen. Försvarsmakten har yttrat
sig i ärendet och framför att skjutfältet har en omgivningspåverkan dels i
form av buller och dels i form av krav på hinderfrihet. Rubricerad fastighet
ligger inom bullerpåverat område från skjutfältet. Beräknad ljudnivå vid
den sökta byggplatsen överskrider gällande riktvärde för nyetablering av
bostäder (90 dbCLx för grovkalibriga vapen eller 65 dBAI för finkalibriga
vapen). Det föreligger därmed risk för att etablering i kombination med
efterkommande bygglovansökningar i berör område kan innebära påtaglig
skada på riksintresset. Försvarsmakten motsätter sig därför att förhandsbesked om bygglov ges enligt ansökan på rubricerad fastighet.
Skäl till beslut
Platsen har betydelse för riksintresset för totalförsvaret och lokaliseringen
strider därmed mot MB 3 kap 9 §. Den föreslagna åtgärden uppfyller inte
kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.

forts.

Sign.
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BYGG 2012.2913

§ 348 (forts).
Hasslö 1 :203, Södra Horn. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och fritidshus.

Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Inget
yttrande har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna negativt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till
den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden inte kan påräknas med
hänvisning till att det strider mot MB 3 kap 9 §, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 280 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sigo~

I C~ lsgo.

~KARLSKRONA
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Sökanden
E.ON Elnät Sverige AB
Hasslö Vägars Samfällighetsförening
Grannar
Akten

Sammanträdesdatum

6 december 2012

41

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.3651

§ 349
Hasslö 5:40, Hallarna. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
fritidshus.
Ansökan avser nybyggnad i området där detaljplan saknas. Ansökan
avser förhandsbesked för lokalisering av tre fritidshus i en våning med
inredd vind i ett område vid Hallarna på nordvästra Hasslö där detaljplan
och områdesbestämmelser saknas.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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, 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 en 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.
Enligt PBL 2 kap 6 § ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt
bland annat med hänsyn till I andskapsbilden och natur- och kulturvärden
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vid bedömningen gäller
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen.

Platsens förutsättningar
Platsen som ansökan avser är en lucka i bebyggelsegruppen och utgörs
av ett område bevuxet med ung skog och en del sly som exempelvis
björnbär- och hallonsnår. Området är omgivet av befintlig samlad
bebyggelse och bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen.

forts .

Sign .
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BYGG 2012.3651

§ 349 (forts).
Hasslö 5:40, Hallarna. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
fritidshus.

En lågspänningsledning korsar fastigheten i nord-sydlig riktning. E.ON
Elnät har yttrat sig över ansökan och har inget att erinra.
Enligt kommunens VA-avdelning finns det kapacitet för att kunna ansluta
de tre planerade fritidshusen till det kommunala va-nätet.
Tillfart
Det finns två alternativa möjligheter till tillfart till de två föreslagna tomterna
i norr. Ett alternativ är att befintlig väg över fastigheterna Hasslö 5:42 och
5:45 (4) i norr nyttjas genom tillskapande av servitut i den kommande
fastighetsregleringen. Det är även möjligt att anordna en gemensam tillfart
till samtliga fyra tomter söderut via Hasslö 5:40 med en anslutning till
Tvistvägen som går söder om fastigheten . Huvudmannen för Tvistvägen,
Hasslö Vägars Samfällighetsförening har hörts i ärendet och har inkommit
med ett yttrande där man inte motsätter sig en byggnation enligt ansökan
men man önskar delta i det kommande arbetet med exploateringen.
Riksintressen
Del av fastigheten omfattas av riksintresse för friluftslivet. Platsen bedöms
inte vara av större betydelse för riksintresset och riksintresset bedöms
därför inte påverkas negativt av en byggnation enligt ansökan.

Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Det har
inkommit fyra yttranden, varav inget är negativt till lokaliseringen som
sådan. Två yttranden berör hur tillfarten till de två norra tomterna ska
säkerställas. Ett yttrande berör placeringen av det föreslagna fritidshuset
närmast deras fastighet som föreslås flyttas något längre västerut. Ett
yttrande uppmärksammar på att fastighetsreglering har genomförts i närtid
och kartan som sökanden bifogat är ute uppdaterad med de nya
gränserna.
forts.

Sign.
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BYGG 2012.3651

§ 349 (forts).
Hasslö 5:40, Hallarna. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
fritidshus.
Skäl till beslut
Området är omgivet av befintlig samlad bebyggelse och bedöms inte
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Samtliga tomter som föreslås är över 1 100 kvm och det finns möjlighet att
tillgodose synpunkterna från ägaren till 5:239 om att huvudbyggnaden
flyttas något längre västerut. Det finns två alternativ till tillfart som båda
bedöms vara lämpliga och det finns möjlighet att ansluta till kommunalt vanät. En byggnation enligt ansökan uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen .
Anslutning ska ske till det kommunala va-nätet.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av totalt tre fritidshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 § plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 11 616 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

forts .

Sign.
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BYGG 2012 .3651

§ 349 (forts).
Hasslö 5:40, Hallarna. Förhandsbesked för nybyggnad av tre
fritidshus.
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 §.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .

Sign.

Dit
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BYGG 2009.751

§ 350
Kristianopels-Bredavik 1 :5, Brömsebro. Förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus.

Handlingar: Ansökan och situationsplan 2009-03-18.
Då ansökan inkom före 2011-05-02 när den nya plan- och bygglagen
trädde i kraft, ska den behandlas enligt den äldre plan- och bygglagen
(ÄPBL).
Platsen är belägen i kommunens nordöstra hörn, ostnordost om
Brömsebro ute vid kusten.
Marken ligger inom område där de generella reglerna i ÄPBL gäller.
I ÄPBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska
prövas om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras
tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att
ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt ÄPBL 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 och ekologiskt känsliga områden. Platsen ligger
inom ett område som är av riksintresse för naturvården och som är särskilt
känsligt ur ekologisk synpunkt.
Platsen ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, i den västra
änden av ett område med betesmark. Den bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Förslaget bedöms
inte innebära någon skada på riksintresset.
forts.

Sign.
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BYGG 2009. 751

§ 350 (forts).
Kristianopels-Bredavik 1 :5, Brömsebro. Förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus.

Lagakraftvunnen dispens från strandskyddsförordnandet föreligger, där
tomtavgränsningen stämmer med ansökan om förhandsbesked.
Infart kan anordnas från befintlig väg och miljöavdelningen har bedömt att
enskild avloppsanläggning gör att anordna.
Den föreslagna byggnaden får anses utgöra en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
skrivelser har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen med villkor,

2. att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen,

3. att tillståndsbevis för anordnande av enskild avloppsanläggning ska
föreligga innan bygglov kan beviljas, samt
4. att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden .

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.
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BYGG 2012.463

§ 351
Tjurkö 3:54 och 3:10, Tjurkö. Bygglov för om- och tillbyggnad av
fritidshus samt nybyggnad av pumphus.

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad utanför planlagt område.
Fastigheten omfattas inte av områdesbestämmelser. På platsen finns ett
mindre fritidshus av enkel karaktär som avses bevaras i del och vidbyggas
med ett komplett bostadshus om 4 7 kvm.
Sedan ansökan om bygglov inkommit till förvaltningen har fastighetsreglering skett varvid fastighetsbeteckningen ändrats och bygglovet för
huvudbyggnaden uppförs på fastigheten Tjurkö 3:54 och pumphuset på
fastigheten Tjurkö 3:10.
Strandskyddsdispens som överensstämmer med de avsedda
byggnadsåtgärderna föreligger enligt nämndens beslut 2012-06-16 § 719.
Tillstånd att anordna enskilt avlopp föreligger likaså.
Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts
tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap 25 §plan- och bygglagen). Ägare av
Tjurkö 3:29, 3:32, 3:35, 3:43 och samfälligheten har bedömts vara
berörda. Inga yttranden har inkommit från berörda grannar.
Skäl till beslut
Ansökan bedöms uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 §. Trots de
krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 1O kap 9 § får, enligt
övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsett till
kvalitetsansvarig enligt 9 kap 14 § i den upphävda plan- och bygglagen
utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012 , om det finns
särskilda skäl för det. I detta fall bedömer bygglovavdelningen att den
föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs
enligt de nya reglerna. Någon certifierad kontrollansvarig finns inte heller
inom rimligt avstånd.

forts.

Sign.
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BYGG 2012.463

§ 351 (forts).
Tjurkö 3:54 och 3:10, Tjurkö. Bygglov för om- och tillbyggnad av
fritidshus samt nybyggnad av pumphus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen, PBL,
2. att godta byggherrens förslag till kontrollansvarig, Leif Pettersson, samt
3. att ta ut avgift om 20 064 kronor, i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Åtgärden kräver dispens från strandskyddsförordningen.
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat
ett startbesked, enligt 10 kap 3 § PBL.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Efter samråd med kontrollansvarig
kontaktar ni lämpligen nedanstående om när och hur samrådsmöte kan
hållas.
Bygglovchef Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14.
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71.
Innan byggnaden 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.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2012.1243

§ 352
Tockatorp 17:37, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
en bostadshus.
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i en våning i område där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas.
Den ursprungliga ansökan innehöll två tomter (tomt A och B), där tomt B
låg söder om tomt A. Efter yttrande från grannar har sökanden reviderat
ansökan till att gälla tomt A.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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, 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 en 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 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.

Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Vid besök på platsen
2012-05-23 konstaterades att platsen utgörs av plan gräsyta.
Riksintresse för totalförsvaret (havsområde)
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten har
yttrat sig över ansökan och har inget att erinra.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.1243

§ 352 (forts).
Tockatorp 17:37, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Grannar
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden
berörde inte tomt A.
Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Infart kan anordnas från Tockatorpsvägen och
anslutning kan göras till det kommunala va-nätet. Byggnation av ett
enbostadshus får anses vara en lämplig komplettering. Den föreslagna
åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och
8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 448 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
forts.

Sign.
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BYGG 2012.1243

§ 352 (forts).
Tockatorp 17:37, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

s;g~

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Grannar
Akten

Sammanträdesd atu m

6 december 2012

52

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.3982

§ 353
Tockatorp 17:55, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i område på Sturkö där
detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Miljö- och
byggnadsnämnden lämnade 2008-12-11 § 48 positivt förhandsbesked för
lokalisering av två enbostadshus på fastigheten Tockatorp 17:21 skifte 2,
som nu styckats i enlighet med det förhandsbeskedet och fått
beteckningarna Tockatorp 17:55 och 17:56. Miljö- och byggnadsnämnden
lämnade därefter 2011-01-20 § 42 positivt förhandsbesked för ett
enbostadshus på fastigheten Tockatorp 17:55. Gällande ansökan är i
enlighet med det tidigare lämnade förhandsbeskedet.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § plan- och bygglagen (PBL)
tillämpas.
Platsen ligger inom område där de generella i PBL gäller. I PBL 2 kap
sägs bland annat 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 en 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.

Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men i direkt anslutning
till sammanhållen bebyggelse. Platsen bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas
från befintlig väg och anslutning kan göras till det kommunala va-nätet.
Grannar
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga
yttranden har inkommit.
forts.
Sign.
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BYGG 2012.3982

§ 353 (forts).
Tockatorp 17:55, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
Skäl till beslut
En byggnation enligt ansökan får anses vara en lämplig komplettering.
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning.
Byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anslutning ska ske till det kommunala va-nätet.
Tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1.att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus
till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med
hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 5 632 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt
PBL 9 kap 39 §.
forts.

Sign.

jdfej KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

6 december 2012

54

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.3982

§ 353 (forts).
Tockatorp 17:55, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus.
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 §.
Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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BYGG 2012.2958

§ 354
Västra Nättraby 6:67, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Handlingar: Ansökan och ritningar 2012-08-09 samt situationsplan
2012-09-03.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område, dp 474.
Teknikboden blir placerad på mark som i gällande detaljplan inte får
bebyggas, så kallad prickmark. Detta utgår en awikelse från detaljplanen.
Då teknikboden kommer att användas för den allmänna nyttan får
awikelsen anses vara förenlig med planens syfte.
Berörda grannar är hörda och har ej haft något att erinra.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att medge avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov,
2. att startbesked och fastställande av kontrol lplanen för att påbörja
åtgärden godkänns med stöd av 23-25 §§i plan- och bygglagen. Tekniskt
samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, samt

3. att avgift för bygglovet är 7 814 kronor i enlighet med taxa fastställd av
Kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat.

Upplysningar
Innan utfärdande av slutbesked kan meddelas skall verifierad kontrollplan
inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt
10 kap 4 § PBL.
forts.

Sign.
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BYGG 2012.2958

§ 354 (forts.)
Västra Nättraby 6:67, Nättraby. Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

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.
Anmälan skall inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet
påbörjas och då det avslutats.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

Sign.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sökanden
Akten

Sammanträdesdatum

6 december 2012

57

Sammanträdesprotokoll

BYGG 2012.3715

§ 355
Västra Nättraby 9:54, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
en bostadshus.
Fastigheten är belägen inom detaljplaneras område. Enligt gällande
detaljplan får huvudbyggnaden inte uppta större areal än 125 kvm samt
uthus eller andra gårdsbyggnader inte större areal än 40 kvm.
Befintlig huvudbyggnad inklusive garage/förråd uppgår till 164 kvm.
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med ett inbyggt uterum om
21,4 kvm. Totalt 185,4 kvm. En avvikelse mot gällande detaljplan får större
byggnadsyta än vad planen medger med 48,3 %.
Enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 § skall ansökningar om bygglov ges
för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider
mot gällande detaljplan.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan
omfattning att den inte kan anses vara en liten awikelse förenlig med
planens syfte.
Sökanden har beretts möjlighet till yttrande. Yttrande inkom
15 november 2012 .
Yrkande
Förvaltningens förslag är avslag.

Carl-Göran Svensson (M) yrkar på återremiss för hörande av
berörda grannar.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran
Svenssons (M) yrkande och finner att Miljö- och byggnadsnämnden
beslutar enligt Carl-Göran Svenssons (M) yrkande.

forts.
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§ 355 (forts).
Västra Nättraby 9:54, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
en bostadshus.
Därefter ställer ordförande proposition på om ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde och finner att ärendet skall återremitteras.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet för hörande av berörda grannar.

Sign.
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§ 356
Ytterön 1:3, Ytterön. Strandskyddsdispens för uppsättande av
friggebod.
Ärendet utgår då sökanden har återkallat sin ansökan.

Sign .
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BYGG 2012 .3908

§ 357
Öljersjö 2:28, Öljersj ö. Förhandsbesked för nybyggnad av sex
enbostadshus.
Ansökan avser nybyggnad av sex stycken enbostadshus i en till två
våningar med en ny väg för de sex tomterna som ansluts till befintlig väg.
Området saknar detaljplan och områdesbestämmelser.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om ett negativt förhandsbesked
på platsen 2010-12-09 § 504 med hänvisning till att ny sammanhållen
bebyggelse ska prövas genom detaljplaneläggning. Ett planarbete för ett
större område, där den nu aktuella platsen ingick, påbörjades. Vid
prövningen av detaljplanen bedömdes enbart platsen enligt nu gällande
ansökan lämplig för byggnation.
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser ska 9 kap 17 § 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 områden 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 en 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 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.
Platsens förutsättningar
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Platsen utgörs av ett
öppet fält.
forts.
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BYGG 2012.3908

§ 357 (forts).
Öljersjö 2:28, Öljersjö. Förhandsbesked för nybyggnad av sex
en bostadshus.
Grannar
Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ägarna till
fastigheten Öljersjö 3:18 anser att det är olämpligt att anlägga sex
fastigheter i området på grund av att det finns dräneringsproblem och att
det problemet skulle öka med fler fastigheter. Både ägarna till Ö ljersjö
3:18 och Öljersjö 3:20 anser att vägen är smal och inte klarar en ökad
trafik då den även är en cykelväg. I ansökan anges att de nya husen ska
anslutas till kommunalt VA men fastighetsägarna till Öljersjö 3: 18 och 3:20
menar att kommunalt VA inte finns. Utsikten och landskapsbilden skulle
avsevärt försämras vid en byggnation enligt ansökan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att eventuella dräneringsproblem i
området inte kommer att öka med fler fastigheter då varje fastighet ska
lösa sitt dagvatten inom den egna fastigheten . De tillkommande
fastigheterna alstrar inte tillräckligt mycket trafik för att motivera en höjning
av vägstandarden. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att
Östra Öljersjövägen klarar den ökade trafikbelastningen. Det finns
möjlighet att ansluta till det kommunala VA-nätet, vilket även är en
förutsättning för att tillåta byggnation enligt ansökan. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att påverkan på grannars utsikt och
landskapsbilden inte är av sådan olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL.

Skäl till beslut
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen. Det tidigare påbörjade planarbetet visade att
tillkommande bebyggelse enligt ansökan inte aktualiserar sådana
frågeställningar som måste lösas i ett större sammanhang. Däremot är det
en fördel om samtliga tomter markplaneras/projekteras i ett sammanhang.
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL.
Villkor
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak
utformning .
forts.
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~.!~-!

:t KARLSKRONA

62

~KOMMUN

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Sa mman trädesprotokoll

BYGG 2012.3908

§ 357 (forts).
Öljersjö 2:28, Öljersjö. Förhandsbesked för nybyggnad av sex
en bostadshus.

Fastigheterna ska anslutas till kommunalt VA.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokaliseringen av totalt sex
enbostadshus till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och
bygglagen med hänvisning till,
2. att bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 30 § plan- och
bygglagen, samt
3. att avgiften för förhandsbeskedet är 8 448 kronor, i enlighet med taxa
fastställd av Kommunfullmäktige.

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap 39 §
plan- och bygglagen.
Byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten samt utvändigt
färg- och materialval ska bestämmas i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen .
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen .
På grund av jäv deltar ej Michael Ryge (S) i beredning och beslut i
detta ärende.
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BYGG 2012.4076

§ 358
Östra Nättraby 2:15, Nättraby. Bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus med ett uterum.
·

Handlingar: Ansökan, ritningar och situationsplan 2012-10-23.
Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum på
22 kvm. Enligt gällande detaljplan får huvudbyggnad inte uppta större
areal än 120 kvm. Befintlig byggnad har en yta på 124 kvm. Tillsammans
med den föreslagna tillbyggnaden på 22 kvm blir den sammanlagda
byggnadsytan 146 kvm. Detta överskrider tillåten byggnadsyta med
26 kvm, vilket ger en överyta på 22 %.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att den inte
kan anses vara en mindre awikelse förenlig med planens syfte.
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget.
Yrkande
Förvaltningens förslag är avslag.

Carl-Göran Svensson (M) yrkar på återremiss för hörande av
berörda grannar.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran
Svenssons (M) yrkande och finner att Miljö- och byggnadsnämnden
beslutar enligt Carl-Göran Svenssons (M) yrkande.

Därefter ställer ordförande proposition på om ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde och finner att ärendet skall återremitteras.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet för hörande av berörda grannar.
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§ 359
Övriga frågor

Internbudget
Ordföranden vill att internbudgeten presenteras på november mötena i
fortsättningen.
Skyltpolicy
Lena Tvede-Jensen (S) undrar hur långt skyltpolicyarbetet kommit.
Bygglovchef Micael Sandberg svarar att inventeringen pågår och arbetet
räknas bli klart under våren - sommaren 2013.

Tryckning av handlingar
Lena Tvede-Jensen (S) påpekar att handlingarna måste tryckas så att
handlingarna blir lättlästa och inte behöver vändas fram och tillbaka vid
läsning.
Nämndsekreteraren tar med sig påpekandet till tryckeriet.
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§360
Tack och avslutning
Ordföranden Sofia Bothorp (MP) tackar Miljö- och byggnadsnämndens
ledamöter, ersättare och tjänstemän för 2012 och önskar samtliga en God Jul
och Ett Gott Nytt Ar.
Ledamot Michael Ryge (S) tackar Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter,
ersättare och tjänstemän för 2012 och önskar samtliga en God Jul och
Ett Gott Nytt Ar.
1:e vice ordförande Carl-Göran Svensson (M) tackar ordföranden för 2012
och önskar en God Jul och Ett Gott Nytt Ar.
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