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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den  
9 januari 2014. 
 

 
 § 7 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag  
  1 juli – 31 december 2013. 
 
 § 8 Information. Fastighetsbildning – avstyckning. Utgår. 
 
 § 9 Information. Blandstad som visuell och estetisk upplevelse. 
 
 § 10 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 § 11 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän. 
 
 § 12 Meddelanden. 
 
 § 13 Detaljplan för Frihulten 19, Hästö. 
 
 § 14 Planprogram för Mölletorp 6:13 m fl. Utgår. 
 
 § 15 Begäran om planbesked för ändring av detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl. 
 
 § 16 Tving 1:22. Begäran om planbesked. 
 
 § 17 Tockatorp 17:16 och 17:17, Sturkö. Ansökan om strandskyddsdispens för 

uppförande av två enbostadshus samt stall och uppförande av stängsel kring 
betesmark. AU-besök. Utgår. 

 
 § 18 Mjövik 2:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
 
 § 19 Skällenäs 27:4, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
 
 § 20 Sturkö-Bredavik 21:33, Sturkö. Bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus 

samt nybyggnad av gäststuga/förråd. Utgår. 
 
 § 21 Tving 1:22, Tving. Tillsyn, vitesföreläggande avseende olovlig instängsling av 

allmän platsmark. 
 
 § 22 Internbudget 2014, verksamhetsplan 2014 – 2016. 
 
 § 23 Övriga frågor/Information. 
  
 § 24 Kursinbjudan. Workshop om klimatförändringarnas påverkan på naturmiljö och 

areella näringar, sårbarheter, möjligheter och åtgärder den 15 januari 2014. 
 

_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 torsdagen den 9 januari 2014, klockan 08.30 – 10.50 
 
 
 
Beslutande Ordförande Sofia Bothorp (MP) 
 1:e vice ordf Carl-Göran Svensson (M) 
 Ledamöter Katarina Möller (S) 
  Morgan Mattsson (S) 
  Per Löfvander(S) 
  Anna Ottosson (M) 
  Arnstein Njåstad (M) 
  Björn Tenland(SD) 
  Stefan Lundin (FP)    
 
Tjänstgörande ersättare Susanne Johansson (S) 
  Tommy Brolin (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Julia Johansson (C) 
   
Övriga närvarande ersättare Peter Bäckström (M) 
  Paul Cederholm (SD) 
  Eva Röder (FP) 
  Johan Eriksson (V)   
    
 Tjänstemän Förvaltningschef Hans Juhlin 
   Planchef Ola Swärdh 
   Miljöchef Robert Johannesson 
   Utvecklingschef Tina Tidhammar 
   Bygglovchef Kristina Stark 
   Planarkitekt Emma Gren, klockan 08.30- 10.05 
   Planarkitekt Malin Sjöstrand, klockan 09.00-10.05 
   Controller Ann-Christin Östbergh, klockan 09.00-09.30 
 
        
  Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera Carl-Göran Svensson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf 7 - 24 
  Marie-Louise Bescher  

 
Ordförande  ___________________ 
  Sofia Bothorp 

 
Justerare  ___________________ 

 Carl-Göran Svensson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         januari 2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Akten  DIA 2013.2053 
 
 
 
 
 
 
 
 § 7 
 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag  
 1 juli – 31 december 2013. 

  
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 redovisas 
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 juli till och med december 2013 har det inkommit fyra synpunkter, 
klagomål eller förslag till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Inkomna synpunkter, klagomål eller förslag har handlagts enligt de 
riktlinjer som är tagna. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av inkomna 
synpunkter, klagomål eller förslag perioden 1 juli – 31 december 2013. 
 
___________________ 
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 § 8 
 Information. Fastighetsbildning – Avstyckning. 
 
 Informationen utgår. 
 
 __________________ 
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 § 9 
 Information. Blandstad som visuell och estetisk upplevelse. 
 

Planarkitekt Emma Gren informerar om sitt examensarbete som handlar 
om blandstad som visuell och estetisk upplevelse. 
 
Syftet med uppsatsen är att nå en djupare förståelse för hur människor 
visuellt värderar och upplever blandstadsområden. För att nå denna 
förståelse analyseras de estetiska preferenser som planerare, boende och 
andra brukare upplever i blandstadsområdet Sörbyängen i Örebro. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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 § 10 
 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 Se förteckning över fattade beslut. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att  ta redovisningen till dagens protokoll. 
 
 
 __________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Beslut fattade med stöd av delegation 
 
 
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-01-07. 
 
 
1. Hammarby 5:144, Jämjö. Bygglov för om- och tillbyggnad av § 1 
 enbostadshus. Utgår. 
 
2. Pärllöken 1, Lyckeby. Ansökan om tillbyggnav enbostadshus § 2 
 med carport/förråd. 
 
3. Sandhamn 3:77, Sandhamn. Bygglov för tillbyggnad av  § 3 
 enbostadshus. 
 
4. Torstäva 16:8, Ramdala. Bygglov för tillbyggnad av garage § 4 
 på enbostadshus samt dispens för utökad byggarea. 
 
5. Nämndens lista inför sammanträdet den 9 januari 2014. § 5 
 
6. Övriga frågor/Information. § 6 
 
___________________   
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 § 11 
 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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 § 12 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2013-11-21. Inställd 
förrättning avseende avstyckning från Sanda 1:8, Karlskrona kommun. 

2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-11-21. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten Färmanstorp 4:1 i 
Karlskrona kommun. 

3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-11-26. Detaljplan för del av 
Aspö 5:64, Drottningskär i Karlskrona kommun, Blekinge län. 

4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-02. Tidsbegränsat tillstånd 
för att använda metallsökare i hobbysyfte inom begränsat område i 
Karlskrona kommun. Dnr 431-3362-13. 

5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-02. Tidsbegränsat tillstånd 
för att använda metallsökare i hobbysyfte inom begränsat område i 
Karlskrona kommun. Dnr 431-3362-13. 

6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-02. Tidsbegränsat tillstånd 
för att använda metallsökare i hobbysyfte inom begränsat område i 
Karlskrona kommun. Dnr 431-3364-13. 

7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-03. Dispens från 
strandskyddsbestämmelserna m m avseende brygga, parkeringsplats, 
gångstig samt grillplats vid sjön Sillhövden i Holmsjö, Karlskrona 
kommun. 

8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-02. Fråga om vatten-
verksamhet för borttagning av vass m m på fastigheten Senoren 6:9. 

9. Kommunfullmäktige 2013-11-20 -- 21 § 143. Resepolicy för Karlskrona 
kommun. 

10. Kommunfullmäktige 2013-11-20 -- 21 § 144. Miljöbokslut 2012. 
11. Kommunfullmäktige 2013-11-20 -- 21 § 141. Revidering av finanspolicy 

samt finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun. 
12. Kommunfullmäktige 2013-11-20 --21 § 145. Budget 2014 och planer 

2015-2016 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet. 
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13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-09. Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av en återvinningscentral på fastigheten Staffansbygd 
1:21 i Karlskrona kommun. 

14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-10. Strandskyddsdispens 
för uppförande av nytt bostadshus och garage på fastigheten Verkö 
3:72 i Karlskrona kommun. 

15. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-13. Attesträtt vid 
kundfakturering. 

16. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-12-13. Attesträtt vid 
kundfakturering. 

 
 __________________ 
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Sökanden   PLAN 2013.3503 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 13 
 Detaljplan för Frihulten 19, Hästö. 
 
 Planarkitekt Malin Sjöstrand föredrar ärendet. 
 

Detaljplanen för Frihulten 19 har varit föremål för samråd. Under 
samrådstiden, 25 november – 15 december, har samrådshandlingarna 
funnits tillgängliga på Karlskrona kommun, stadsbiblioteket samt på 
Karlskrona kommuns webbplats karlskrona.se. Samrådet har annonserats 
i lokalpressen fredagen den 22 november 2013. Ärendet har bedrivits med 
enkelt planförfarande. 
 
Syftet med detaljplanen är att ändra användningen av kvartersmark från 
allmänt ändamål (A) till bostäder på fastigheten Frihulten 19 på Hästö. 
Fastigheten är redan idag ianspråktagen till bostadsändamål och för att 
bygglov ska kunna beviljas behöver gällande plan ändras. 
 
Förslaget till detaljplan medger friliggande bostadsbebyggelse (B1) i högst 
två våningar och högst 6,2 meter i byggnadshöjd. En zon på sex meter 
från Alebrunnsvägen och en på fyra meter från Lekattsvägen prick-
markeras, det vill säga att inga byggnader får uppföras. Befintlig 
bebyggelse undantas från prickmarken. Genomförandetiden föreslås till 
fem år. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 1. att  anta detaljplanen Frihulten 19, Hästö, Karlskrona kommun,  
 Blekinge län, samt 
 

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

 
 __________________ 
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Sökanden   PLAN 2012.775 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 14 
 Planprogram för Mölletorp 6:13 m fl. 
 

Ärendet utgår för ytterligare komplettering. 
 
 __________________ 
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Sökanden   PLAN 2013.3093 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 15 
 Begäran om planbesked för ändring av detaljplan för  
 Gängletorp 15:20 m fl. 
 
 Planarkitekt Emma Gren föredrar ärendet. 
 

En begäran om planbesked för ändring av detaljplan för Gängletorp 15:20 
m fl kom in till Miljö- och byggnadsnämnden den 17 september 2013. 
Syftet med begäran är att aktualisera gällande detaljplan J64/1972 och 
därmed möjliggöra fler ändamålsenliga fastigheter för bostäder. 
Planområdet ligger i Ramdala och gränsar i söder till Trummenäs 
golfbana, i norr till landsväg 738 och i väst till Trummenäsvägen. 

 
Gällande detaljplan har ingen genomförandetid och anger användning 
bostäder samt parkmark. Intention med gällande plan var att skapa ett 
fritidshusområde med smala gångvägar in i området. Meningen var att 
bilen skulle parkeras utanför bostadsområdet på de för området 
gemensamma parkeringsplatserna. Det som från början var tänkt fungera 
som gångstigar in i området med användning parkmark har idag blivit 
mindre bilvägar. Sökande efterfrågar en mindre planändring där dessa 
områden med användning parkmark ändras till lokalgata. På så sätt kan 
plansökande stycka fler fastigheter. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom förslaget att göra en ny 
detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl då det bedöms skapa fler fastigheter i 
området och på så sätt främja en förtätning ute i Trummenäs. 
Huvudsakliga frågor att behandla under planarbetet är befintlig 
bebyggelse och trafiksituationen. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 1. att  inleda planläggningsarbete för Gängletorp 15:20 m fl, samt 
 
 2. att  detaljplanen bedöms vara antagen före 2015-01-01. 
 
 
 __________________ 
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Sökanden   PLAN 2013.3086 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 16 
 Tving 1:22. Begäran om planbesked. 
 

En ansökan om planbesked inkom 2013-09-25 från sökanden. Syftet med 
ansökan är att genom detaljplan ändra användningen för del av 
fastigheten Tving 1:22 från allmän plats ”Gata” samt ”Park” till 
kvartersmark med samma ändamål som Tving 1:29, som också ägs av 
sökanden. 
 
Över parkmarken har tidigare funnits en väganslutning från Tors väg till  
lv 122. Denna anslutning är nu med Trafikverkets godkännande stängd, 
vilket framgår av ansökan. 
 
Genom området löper också allmänna ledningar. Åtkomst till dessa måste 
vid en eventuell planläggning säkerställas. På grund av detta bedömer 
förvaltningen att gällande detaljplan med ett släpp för allmän plats 
park/gata, utgör en resurs som passage och reservat för allmänna 
ledningar samt vändplan på Tors väg. Ansökan bör därför avslås. 

 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

att  meddela negativt planbesked för fastigheten Tving 1:22 m fl och inte 
inleda ett detaljplanearbete för densamma. 

 
 __________________ 
 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden   MALM 2013.2034 
Akten 

 
 
 
 
 

 
§ 17 
Tockatorp 17:16 och 17:17, Sturkö. Strandskyddsdispens för 
uppförande av två enbostadshus samt stall och uppförande av 
stängsel kring betesmark. 

 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har gjort besök på  
platsen 2014-01-07. 
 
Ärendet utgår för ytterligare beredning. Ska tas upp på Miljö- och 
byggnadsnämndens möte den 13 februari 2014. 
 

 __________________ 
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Sökanden  BYGG 2013.1867 
Grannar 
Nättraby vägars samfällighetsförening 
Skanova 
Trafikverket 
Akten 
 
 
 § 18 

Mjövik 2:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i två 
våningar i Mjövik utanför Nättraby där detaljplan och områdes-
bestämmelser 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. 

 
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 
Vid besök på platsen den 25 juni 2013 konstaterades att marken sluttar 
svagt neråt från Måsvägen och västerut. Den västra delen består av odlad 
mark och den östra delen består av hagmark med enstaka större träd av 
ek och björk. 
 
 forts. 
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 BYGG 2013.1867 
 
 
 
 

 § 18 (forts). 
Mjövik 2:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
Vatten och avlopp 
Kommunal anslutning är föreslagen. 
 
Grannar 
Berörda myndigheter och grannar har getts möjlighet att yttra sig över 
ansökan. 
 
Nättraby vägars samfällighetsförening meddelar att de inte har något att 
erinra i ärendet. 
 
Skanova framför att Skanova har en luftledning över berörd fastighet. 
Ledningen är i drift och måste även vara det i framtiden. Eventuella 
åtgärder för att flytta ledningen kommer att debiteras fastighetsägaren. 
 
Trafikverket framför att för väg 678 råder 12 meter byggnadsfritt avstånd 
från vägens vägområde. Eftergivliga anordningar så som staket kan 
tillåtas. Bostadshus och garage i ansökan är placerade utanför det 
byggnadsfria avståndet. Trafikverket förutsätter att inga anslutningar sker 
mot statlig väg. På Måsvägen, från en punkt fem meter in från vägkant, 
ska det säkerställas en fri sikt på 165 meter i båda ritningarna längs väg 
678. Inom detta siktområde får fastighetsägaren inte uppföra plank, 
buskar eller andra föremål som överstiger en höjd om 60 cm. 
 
Vid nybyggnad är det fastighetsägaren eller exploatören som ansvarar för 
att de av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överstigs. 
För att säkerställa att riktvärdena för trafikbuller klaras krävs att sökanden 
låter upprätta en bullerutredning. Utredningen ska utgå från 
prognostiserad trafikökning minst 20 år framåt i tiden och ta hänsyn till 
ekvivalent och maximal ljudnivå vid fasad samt vid planerad uteplats. De 
nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av 
exploatören eller fastighetsägaren. Kommunen bör inte bevilja positivt 
förhandsbesked innan det är säkerställt att bullerriktvärdena kan klaras. 
Trafikverket förutsätter att de får möjligheten att yttra sig igen vid eventuell 
ansökan om bygglov. 
 
  forts. 
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 BYGG 2013.1867 
 
 
 
 

 § 18 (forts). 
Mjövik 2:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
Skäl till beslut 
Sökanden har kompletterat ansökan med en bullerberäkning framställd av 
Tekniska förvaltningen. Av beräkningen framgår att utan bullerskärm blir 
bullret 47 dB (A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB (A) maximal ljudnivå vid ett 
mottagaravstånd på 25 meter från vägmitt. Med en 1,5 meter hög buller-
skärm blir bullret 45 dB (A) ekvivalent ljudnivå och 68 dB (A) maximal ljud-
nivå vid ett mottagaravstånd på 15 meter från vägmitt. Enbostadshuset är 
enligt ansökan placerat cirka 30 meter från vägmitt och det finns därmed 
utrymme att säkerställa att de av riksdagen fastställda riktvärdena för 
trafikbuller klaras. 
 
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra 
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och 
infart kan anordnas från Måsvägen. 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. 
 
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet. 
 
Utfart från fastigheten ska ske mot Måsvägen. 
 
Fri sikt ska hållas längs väg 678 med fem meter in från vägkant. Med fri 
sikt menas att inga föremål (plank, buskar eller dylikt) får överstiga en höjd 
av 60 cm. 
 
De av riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller får inte överstigas. 
Eventuella nödvändiga åtgärder bekostas av fastighetsägaren. 
 
 forts. 
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 BYGG 2013.1867 
 
 
 
 

 § 18 (forts). 
Mjövik 2:2, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
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 8 544 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 beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt  
PBL 9 kap 39 §. 
 
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.



  9 januari 2014 20 

 
Sökanden  BYGG 2013.3231 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 19 

Skällenäs 27:4, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en 
våning, samt avstyckning för bostadsändamål om cirka 1 500 kvm, 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 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 
Vid besök på platsen 2013-10-24 konstaterades att marken är högt 
belägen och består huvudsakligen av hällmark med vegetation i form av 
enar och enstaka lövträd. Platsen belastas av flera korsande luftledningar. 
 
Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvarets havsområde, 
riksintresse för friluftsliv samt riksintresse för kust och skärgård. 
Riksintressena bedöms inte påtagligt skadas av aktuella åtgärder. 
 
  forts. 
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  BYGG 2013.3231 
 
 
 
 

 § 19 (forts). 
Skällenäs 27:4, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
Strandskydd 
Området omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. Syftet med 
strandskyddet är att långsiktigt säkra allmänhetens tillträde till 
strandområden samt att bevara goda livsmiljöer för växter och djur. 
Dispens från strandskyddslagen kan lämnas endast om växt- och djurliv 
inte påtagligt skadas eller att allmänhetens tillträde till området inte 
försämras. Dessutom ska särskilda skäl föreligga enligt 7 kap 18 c § 
miljöbalken. 
 
Skäl till beslut 
Den avsedda tomtplatsen är belägen inom ett naturområde med en 
dramatisk topografi. Nybyggnation av enbostadshus samt anordning av 
tillfartsväg på aktuell plats innebär stora ingrepp i naturen. Med hänsyn till 
vad som sägs ovan bedöms den föreslagna lokaliseringen vara olämplig. 
De föreslagna åtgärderna uppfyller därmed inte kraven enligt 2 kap 4-5 § 
plan- och bygglagen om att markområden ska användas för de ändamål 
för vilka de är mest lämpade samt 8 kap 9 § plan- och bygglagen. 
 
Sökanden gavs möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. Ett yttrande 
inkom 2013-12-06. De uppgifter som sökanden framför i sitt yttrande 
behandlar kommunalt vatten- och avlopp, tillfartsväg, tänkt husplacering 
samt kraftledningar. Yttrandet bemöts nedan. 
 
Det finns möjlighet att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet, 
dock bedöms andra faktorer vara av avgörande betydelse i bedömningen 
att föreslagen åtgärd inte är lämplig. 
 
Den föreslagna tillfartsvägen till avstyckningen anses inte var möjlig då 
lutningen, cirka 10-12 %, blir olämpligt brant från Runstensvägen till den 
föreslagna avstyckningen. Vid vinterväglag menar Trafikverket att 
lutningar över 10 % innebär stora svårigheter för stopp och start. 
Räddningstjänsten Östra Blekinge ger rekommendationer om att vid 
tillfartsväg som lutar över 8 % bör avståndet till huset inte vara längre än 
50 meter för att insatstiden ska klaras. 
 
  forts. 
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  BYGG 2013.3231 
 
 
 
 

 § 19 (forts). 
Skällenäs 27:4, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
Området ingår ej i utpekat område för samlad bebyggelse och då det är 
det enskilda fallet som prövas vägs inte beviljade förhandsbesked för 
grannfastigheter in i bedömningen. 
 
I Karlskrona kommuns fördjupning av översiktsplan för skärgården, som är 
föremål för allmän granskning fram till våren 2014, föreslås flera 
utvecklingsområden för bebyggelse och verksamheter i skärgården och 
på Sturkö. Skällenäs är ej markeras som ett sådant område. 
 
De uppgifter som har framförts av sökanden ändrar inte förvaltningens 
bedömning att planerad tillfartsväg är olämplig. 
 
Yrkande 
Stefan Lundin (FP) yrkar på att arbetsutskottet gör ett platsbesök den  
6 februari 2014. Carl-Göran Svensson (M) bifaller Stefan Lundins 
yrkande. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 
att  Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott gör ett platsbesök den  
6 februari 2014. 
 
___________________ 
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Sökanden   BYGG 2013.3176 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 20 

Sturkö-Bredavik 21:33, Sturkö. Bygglov för om- och tillbyggnad av 
fritidshus samt nybyggnad av gäststuga/förråd. 
 
Ärendet utgår för ytterligare beredning. 

 
___________________ 
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Fastighetsägare  BYGG 2013.2659 
Inskrivningsmyndigheten 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 21 

Tving 1:22, Tving. Tillsyn, vitesföreläggande avseende olovlig 
instängsling av allmän platsmark. 

 
Ärendet avser olovlig instängsling av allmän platsmark på del av 
fastigheten Tving 1:22. Marken är i aktuell detaljplan avsatt som allmän 
platsmark. Allmän platsmark skall vara tillgänglig för allmänhet och får inte 
stängslas in. 
 
Fastighetsägaren har informerats i skrivelse om att vidtagen instängsling 
är otillåten. Fastighetsägaren har inkommit med synpunkter. Synpunkterna 
ger dock inte anledning att bedöma ärendet annorlunda. 
 
Tillsynsmyndigheten är skyldig att pröva om det finns anledning att anta 
att en åtgärd strider mot plan- och bygglagen (PBL), 11 kap 5 § PBL. 
 
Detaljplanen reglerar med bindande verkan markens indelning i kvarters-
mark och allmän platsmark, 4 kap 1 § och 5 § PBL. Detaljplanen, F6/1956, 
anger för aktuell fastighet, allmän plats gata/plantering. Detta innebär att 
marken inte får privatiseras då detta strider mot planens syfte. Den 
stängsel som uppförts runt del av fastigheten Tving 1:22 avhåller 
allmänheten från att vistas inom eller passera genom det berörda 
området. Stängslet syftar till att skydda egen egendom på mark där 
fastighetsägaren inte är huvudman enligt detaljplanen. 
 
Vid kommunicering av ärendet har framkommit att fastighetsägaren avser 
att öppna en gånggrind och på detta sätt göra marken tillgänglig under 
tiden då ärendet prövas. Tillsynsmyndigheten gör bedömningen att 
inhägnaden av området har en privatiserande effekt för allmänheten även 
om en grind står öppen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare beslutat (26 september 2013,  
§ 233) att förelägga fastighetsägaren att senast den 7 november 2013, ta 
bort stängslet från fastigheten. Samtidigt beslutades, om man underlåter 
detta, att utge ett vite om 25 000 kronor för varje månad under vilket 
stängslet står kvar.  
 
  forts. 
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  BYGG 2013.2659 
 
 
 
 

 § 21 (forts). 
Tving 1:22, Tving. Tillsyn, vitesföreläggande avseende olovlig 
instängsling av allmän platsmark. 

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som 
upphävde nämndens beslut då man bedömde att vitesföreläggandet inte 
tillräckligt tydligt var riktat mot en namngiven person (fastighetsägaren). 
 
Förutsättningarna på platsen är oförändrade. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  med stöd av 11 kap 20 § och 37 § plan- och bygglagen förelägga 
fastighetsägaren Karl Jonas Hultgren (19790920-3312) att senast den  
6 februari 2014 ta bort stängslet från fastigheten Tving 1:22, samt 
 
2. att  om fastighetsägaren Karl Jonas Hultgren (19790920-3312) 
underlåter att vidta rättelsen enligt punkt 1 ovan senast den 6 februari 
2014, förpliktas han att utge ett vite om 25 000 kronor. Han förpliktas 
vidare att utge samma belopp för varje period om en månad, räknat från 
den 6 februari 2014, under vilket stängslet står kvar. 
 
___________________ 
 
Upplysningar 
Beslutet sänds till Inskrivningsmyndigheten för anteckning om det i 
fastighetsregistrets inskrivningsdel, enligt 11 kap 40 § plan- och 
bygglagen. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Kommunledningsförvaltningen  DIA 2013.3693 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 22 
 Internbudget 2014, verksamhetsplan 2014 – 2016. 
 
 Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet. 
 

Miljö- och byggnadsnämndens budgetram 2014 uppgår till 10,6 mnkr, 
2015 till 10,3 mnkr och 2016 till 10,3 mnkr. 
 
Förhandling enligt 11 § MBL gällande Samhällsbyggnadsförvaltningens 
internbudget 2014 har skett 2014-01-08. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till sifferbudget 
2014 och plan 2015 – 2016. 
 
___________________ 
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 § 23 
 Övriga frågor/Information 
 
 Tomt nedanför Bryggareberget 

Per Löfvander (S) undrar om det finns några planer för tomten nedanför 
Bryggareberget. 
 
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att tomten enligt bygglov är parkering. 
 
Hamnmagasinet 
Per Löfander (S) undrar hur det har gått med ärendet om 
Hamnmagasinet. 
 
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att ärendet är överklagat av 
fastighetsägaren och beslut har ännu ej fattats. 
 
Husvagnsparkering 
Per Löfvander (S) undrar om det är någonting ordnat för 
husvagnsparkering inför sommaren 2014. 
 
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att ett förslag har tagits fram att till 
sommaren 2014 skall en del av handelshamnen användas. 
 
Laga kraft 
Lena Tvede Jensen (S) undrar hur besluten om rivningslov skrivs vad 
gäller vilka regler som gäller innan ett beslut har vunnit laga kraft. Finns 
det några rutiner som förklarar för sökanden vad som gäller. 
 
Bygglovchef Kristina Stark kommer att svara vid Miljö- och byggnads-
nämndens möte den 13 februari 2014. 
 
Reningsverket, metallen silver 
Björn Tenland (SD) undrar om det kontrolleras om det finns förekomster 
av metallen silver och hur det kontrolleras i reningsverken. 
 
Miljöchef Robert Johannesson informerar om att Tekniska förvaltningen 
kontrollerar och att silver inte är en metall som uppmärksammas i den 
rutinmässiga tillsynen. 
 
  forts.



  9 januari 2014 28 

 
 
 
 
 
 
 § 23 (forts). 
 Övriga frågor/Information 
 
 Samrådsmöte om Östra skärgården och Torhamn 

Planchef Ola Swärdh påminner om samrådsmötet som äger rum i 
Torhamnsgården den 9 januari klockan 18.30. 

 
 __________________ 
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Lena Tvede Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 § 24 

Kursinbjudan. Workshop om klimatförändringarnas påverkan på  
naturmiljö och areella näringar, sårbarheter, möjligheter och åtgärder 
den 15 januari 2014. 
 
Lena Tvede Jensen (S) framför önskemål om att få delta i rubricerad 
workshop. Workshopen arrangeras av Länsstyrelsen i Blekinge och är 
kostnadsfri. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  godkänna att Lena Tvede Jensen (S) deltar i workshopen om 
klimatförändringarnas påverkan på naturmiljö- och areella näringar, sårbarhet, 
möjligheter och åtgärder den 15 januari 2014 i Bräkne-Hoby. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den  
13 februari 2014. 
 
 

 § 29 Presentation av nya medarbetare på miljöavdelningen. 
 

§ 30 Målbeskrivning. Internbudget 2014, verksamhetsplan 2014-2016. 
 
§ 31 Allergikommitténs verksamhetsplan 2014. 
 
§ 32 Medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför förbud mot att inneha 

exotiska djur/ormar inom stadsbebyggt/detaljplanerat område på Trossö. 
 
§ 33 Information. Fastighetsbildning – Avstyckning. Utgår. 
 
§ 34 Information. Översyn av det utvidgade strandskyddet i Karlskrona kommun. 

 
 § 35 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 § 36 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän. 
 
 § 37 Meddelanden. 
 
 § 38 VA-plan för Karlskrona kommun. Remissförfarande. 
 
 § 39 Lampan 2 och 3, Torskors. Begäran om planbesked. 
 
 § 40 Olsäng 20:4, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av två 

vindkraftverk. Utgår. 
 
 § 41 Torstäva 10:2, Ramdala. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av två 

vindkraftverk. Utgår. 
 
 § 42 Aspö 4:121, Drottningskär. Nybyggnad av enbostadshus och garage. 
 
 § 43 Karlskrona 5:11, Oscarsvärn. Förhandsbesked för nybyggnad av brandstation. 
 
 § 44 Olsäng 20:4, Fågelmara. Ansökan om bygglov för två vindkraftverk. Utgår. 
 
 § 45 Torstäva 10:2, Ramdala. Bygglov och bygganmälan för uppsättande av två 

vindkraftverk samt transformatorkiosker. Utgår. 
 
 § 46 Skällenäs 27:4, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

Utgår. 
 
 § 47 Övriga frågor/Information. 
 
 § 48 Kursinbjudan. 
 

_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 torsdagen den 13 februari 2014, klockan 08.30 – 11.15 
 
Beslutande Ordförande Sofia Bothorp (MP) 
 1:e vice ordf Carl-Göran Svensson (M) 
 2:e vice ordf Eva Öhman (S) 
 Ledamöter Michael Ryge (S) 
  Katarina Möller (S), jäv § 42 
  Morgan Mattsson (S) 
  Lotta Holgersson (S) 
  Per Löfvander (S) 
  Anna Ottosson (M) 
  Björn Tenland (SD) 
  Stefan Lundin (FP) 
  Lars Karlsson (C)    
 
Tjänstgörande ersättare Bengt Andersson (M) 
  Susanne Johansson (S), kl 11.05-11.06  
   
Övriga närvarande ersättare Susanne Johansson (S), kl 08.30-11.05, kl 11.07-11.15 
  Tommy Brolin (S) 
  Marcus Degerskär (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Peter Bäckström (-) 
  Eva Röder (FP) 

    
 Tjänstemän Förvaltningschef Hans Juhlin 
   Planchef Ola Swärdh 
   Miljöchef Robert Johannesson 
   Bygglovchef Kristina Stark 
   Allergisamordnare Evy Sareklint, kl 08.30-09.15 
   Planarkitekt Emma Gren  
   Naturvårdshandläggare Åsa Olofsson, kl 08.30-10.45 
   Kommunekolog Anders Klar 
   Miljöinspektör Jenni Gröning 
   Miljöinspektör Eric Tollander 
   Controller Ann-Christin Östbergh, kl 08.30-10.10 
  
 Övriga Claes Lindell, Lantmäteriet 
   Åsa Nilsson, Länsstyrelsen Blekinge, kl 09.15-10.15 
   Lars Olsson, Länsstyrelsen Blekinge, kl 09.15-10.15 
   Carina Burelius, Länsstyrelsen Blekinge, kl 09.15-10.15 
      
 Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
 
 
 
 
 
 



  13 februari 2014 3 

 
 
 
 
 
   
Utses att justera Eva Öhman 
 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf 29 - 48 
  Marie-Louise Bescher  

 
Ordförande  ___________________ 
  Sofia Bothorp 

 
Justerare  ___________________ 

 Eva Öhman 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den         februari 2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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 § 29 
 Presentation av nya medarbetare på miljöavdelningen. 
 

En presentation görs av nya medarbetare på Samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
 
Jenni Gröning, miljöinspektör och Eric Torkelsson, miljöinspektör. 
 
Ordföranden hälsar de nya medarbetarna hjärtligt välkomna. 
 
Informationens tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Kommunledningsförvaltningen DIA 2013.3693 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 30 
 Målbeskrivning. Internbudget 2014, verksamhetsplan 2014-2016. 
 
 Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet. 
 
 Miljö- och byggnadsnämndens budgetram uppgår till 10,6 mnkr, 
 2015 till 10,3 mnkr och 2016 till 10,3 mnkr. 
 

Förhandling enligt 11 § MBL gällande Samhällsbyggnadsförvaltningens 
mål i internbudget 2014 har skett 2014-02-11. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

att  godkänna förvaltningens förslag till målformuleringar 2014 och 
verksamhetsplan 2014-2016. 

 
 __________________ 
 



  13 februari 2014 6 

 
Allergikommittén DIA 2014.523 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 31 
 Allergikommitténs verksamhetsplan 2014. 
 
 Allergisamordnare Evy Sareklint föredrar ärendet. 
 

Förslag till Allergikommitténs verksamhet under innevarande år omfattar 
fortsatta satsningar under Barnallergiåret 2013-2014 i form av 
föreläsningar och prioritering av projekt med inriktning på kemikalier i 
barns vardag och utvecklingsprojekt inom området födoämnes-
överkänslighet. 
 
Föreläsningar 
 
Digital allergirond 
Föreläsning om den digitala allergiroden med fördjupad information om  
bl a städning och ventilation arrangeras för allergiombud, 
rektor/arbetsledare, skyddsombud och miljöinspektörer. Allergiroden kan 
vara en del i miljöbalkens krav på egenkontrollprogram, och är ett verktyg 
för att identifiera risker och genomföra åtgärder i skolor och förskolor. 
 
Rökning på skolor 
Om det finns intresse från skolornas sida av en föreläsning med exempel 
på framgångsrika koncept att arbeta med insatser mot rökning kan en 
föreläsning arrangeras i samarbete med skolorna. Möjligheter att få 
tillgång till samt finansiering av föreläsare för informationsinsatser riktade 
till elever i årskurs fem undersöks för att kunna erbjudas skolorna. 
 
Projekt 
 
Barnens giftfria vardag 
Våra barn utsätts för mängder av produkter, varor och material som är 
tillverkade av farliga kemikalier samtidigt som barn är de som mest 
känsliga för påverkan under sin utveckling. 
 
Genom att anordna en föreläsning med fokus på en giftfri förskola sprids 
information och kunskap om vilka insatser som kan göras för att minska 
riskerna för att barn drabbas av bl a astma och allergi, fetma och cancer. 
 
 forts. 
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  DIA 2014.523 
 
 
 
 
 § 31 (forts). 
 Allergikommitténs verksamhetsplan 2014. 
 

Föreläsningen är en del i arbetet med att sprida information men även 
utdelning av informationsmaterial till t ex Mödravårdscentraler-
/Barnavårdscentraler ingår i satsningen varför Landstinget involveras i 
arbetet. Även studieförbunden kan engageras för att anordna studiecirklar 
i ämnet för föräldrar. 
 
”Mat för alla” 
”Mat för alla” är en satsning som har initierats och leds av Centrum för 
allergiforskning vid Karolinska institutet med stöd av ekonomiskt bidrag 
från Vinnova. Projektet är ett samarbete mellan aktörer från forskning, 
hälso- och sjukvård, offentlig sektor, näringsliv och yrkes- och 
patientföreningar. Målsättningen är att utarbeta en nationell sektors-
övergripande innovationsstrategi för födoämnesallergi och annan 
överkänslighet. Allergikommittén har blivit inbjuden att delta i projektet. 
Delområdet som berör kommunikations- och utbildningsplan riktad mot t 
ex skolor år det område som mest berör Allergikommitténs arbete. 
 
Övrigt 
 
Allergi i arbetslivet 
Astma- och Allergiförbundets satsning angående ”Allergi i arbetslivet” 
omfattar bl a hur man kan utveckla och förbättra arbetslivet så att det 
också fungerar för människor med allergi/överkänslighet. Allergikommittén 
har tidigare lämnat förslag i arbetet med kommunens folkhälsoplan 
gällande allergianpassning av kommunens kontorsarbetsplatser. 
Kommunledningsförvaltningen i samarbete med Allergikommittén föreslås 
genomföra insatser för allergianpassning. Folkhälsoplanen har ännu inte 
fastställts. 
 
Ridskolor 
För att minska riskerna med indirekt spridning av hästallergen till 
exempelvis förskole- och skolmiljöer utarbetas ett informationsmaterial till 
ridskolorna. 
 
 forts. 
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 DIA 2014.523 

 
 
 
 
 § 31 (forts). 
 Allergikommitténs verksamhetsplan 2014. 
 
 Gäster 

Till Allergikommitténs möten under året kommer gäster att inbjudas för att 
informera och diskutera rök- och djurfria lägenheter och om astma och 
allergi med koppling till idrottsundervisning. Även representanter från 
kommunens upphandlingsavdelning och kostenhet bjuds in för att 
diskutera upphandling av livsmedel speciellt gällande råvaror för tillagning 
av specialkost. Landstinget kommer att delta i ett kommittémöte för att 
redovisa hälso- och sjukvårdskostnader för astma, allergi och annan 
överkänslighet. 
 
Bevakning 
Kommittén bör följa utvecklingen inom folkhälsoområdet och Folkhälso-
rådets verksamhet för att bevaka allergifrågorna. Samarbetsformer 
utvecklas även med allergikonsulent/arbetsterapeuter under förutsättning 
att Landstinget inrättar sådana tjänster. Vidare bevakas utvecklingen inom 
vedeldningsområdet. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att  godkänna Allergikommitténs förslag till verksamhetsplan 2014. 
 
 __________________ 
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Kommunstyrelsen DIA 2013.3668 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 32 

Medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför förbud mot att 
inneha exotiska djur/ormar inom stadsbebyggt/detaljplanerat område 
på Trossö. 
 
Miljöchef Robert Johannesson fördrar ärendet. 
 
Förslagsställaren har 2013-09-30 inkommit med ett medborgarförslag till 
Kommunstyrelsen i Karlskrona kommun. Förslagsställaren föreslår att 
Karlskrona kommun inför ett förbud mot att inneha exotiska djur/ormar 
inom stadsbebyggt/detaljplanerat område på Trossö. Förslagsställaren 
anför att närmaste granne har införskaffat en större orm som förslags-
ställaren känner stort obehag och skräck för, oavsett om den är giftig eller 
ej. Förslagsställaren anför också att det enligt dennes uppfattning är svårt 
att kontrollera eventuella grannars innehav av exotiska djur och att de 
hålls inlåsta samt hanteras på ett säkert sätt. Förslagsställaren anser inte 
heller att ett tillståndskrav för ormar/exotiska djur förändrar grundtanken 
om att stora ormar orsakar extremt stort obehag för boende. 
 
Enligt miljöbalken och dess förordningar ska husdjur och andra djur som 
hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors 
hälsa inte uppkommer. En kommun får om det behövs för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa föreskriva att orm inte får hållas inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser utan särskilt tillstånd 
från den kommunala nämnden. Karlskrona kommun kan alltså förbjuda att 
hålla orm utan tillstånd. Skulle en olägenhet för människors hälsa 
uppkomma hanterar Samhällsbyggnadsförvaltningen detta som en 
olägenhetsanmälan. Denna möjlighet finns emellertid redan utan att ett 
tillståndsförfarande införs.  
 
Enligt flera domar har klagomål om psykiskt obehag orsakat av en 
grannes ormhållning inte bedömts som en olägenhet för människors 
hälsa, utom när det handlat om ett stort antal ormar. 
 
Karlskrona kommun har inte föreskrivit om något tillståndskrav för ormar. 
Något sådant tillstånd anses inte heller behövas då det sällan rapporteras 
några problem med ormar. 
 
 forts. 
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 DIA 2013.3668 
 
 
 
 

 § 32 (forts). 
Medborgarförslag om att Karlskrona kommun inför förbud mot att 
inneha exotiska djur/ormar inom stadsbebyggt/detaljplanerat område 
på Trossö. 
 
Djurskyddslagstiftningen som Länsstyrelsen har tillsyn över bedöms även 
hålla en så hög skyddsnivå att det ger ett betryggande skydd även över 
Miljöbalkens område. 
 
Angående andra exotiska djur finns det inte något lagstöd enligt 
miljöbalken och dess förordningar att förbjuda dessa om de inte orsakar 
olägenhet för människors hälsa. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
att  med beaktande av vad som anförts, anse medborgarförslaget vara 
besvarat. 
 
___________________ 
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 § 33 
 Information. Fastighetsbildning – Avstyckning. 
 

Informationen utgår och tas upp vid ett annat tillfälle. 
 

 
___________________ 
 
 



  13 februari 2014 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 § 34  
 Information. Översyn av det utvidgade strandskyddet i  
 Karlskrona kommun. 
 

Åsa Nilsson, Lars Olsson och Carina Burelius från Länsstyrelsen Blekinge 
informerar om det utvidgade strandskyddet. 
 
Informationen handlar om strandskyddets avgränsningar och vilka 
områden som avses. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott inbjuder Länsstyrelsen till mer 
ingående information till ett extra arbetsutskott den 5 mars 2014. 

 
 
 Informationens tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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 § 35 
 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 Se förteckning över fattade beslut. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att  ta redovisningen till dagens protokoll. 
 
 
 __________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Beslut fattade med stöd av delegation 
 
 
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-02-06. 
 
 
1. Rönnen 26, Långö. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. § 25 
 
2. Torhamn 5:63, Torhamn. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus § 26 
 samt installation av eldstad. 
 
3. Nämndens lista inför sammanträdet den 9 januari 2014. § 27 
 
4. Övriga frågor/Information. § 28 
 
___________________   
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 § 36 
 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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 § 37 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-12. Detaljplan för 
Nordstjärnan 32 m fl på Trossö i Karlskrona kommun, Blekinge län. 

2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-11. Överprövning av 
beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av ett bostadshus på 
fastigheterna Sanda 1:16 och 1:17 i Karlskrona kommun. 

3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-13. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut i tillsynsärende, fastigheten Fäjö 1:6 i 
Karlskrona kommun. 

4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-13. Anmälan enligt 11 kap 
9a § miljöbalken om vattenverksamhet för muddring av södra delen av 
Mjuasjö på fastigheten Gnetteryd 1:100 i Karlskrona kommun. 

5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-16. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut angående bygglov för tillbyggnad av 
föreningslokal, fastigheten Sillhövda-Älmtamåla 1:30 i Karlskrona 
kommun. 

6. Kommunfullmäktige 2013-12-12 § 158. Uppräkning av politiska 
förtroendemäns arvoden m m för år 2014. 

7. Kommunfullmäktige 2013-12-12 § 159. Uppföljningsrapport per den 31 
oktober 2013 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet. 

8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-17. Betydande miljö-
påverkan enligt 6 kap 5 § miljöbalken avseende fastigheten Verkö 
3:127 i Karlskrona kommun. 

9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-20. Bidrag till kultur-
historiskt motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnet Kruthuset 
på Ljungskär på fastigheten Karlskrona 2:12, Karlskrona kommun. 

10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-17. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut avseende ansökan om enskild avlopps-
anläggning på fastigheten Klakebäck 1:31 i Karlskrona kommun. 

     
   forts. 
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11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-17. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus, fastigheten Fredriksdal 8:210 i Karlskrona kommun. 

12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-17. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut om avslag på 
ansökan om bygglov för tak- och fasadändring samt inglasning av 
balkonger på fastigheten Pantarholmen 13, Karlskrona kommun. 

13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-19. Beslut om statsbidrag 
för biologisk återställning i kalkade vatten för projektet: Biologisk 
återställning av vandringshinder i Silletorpsån. 

14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-11-29. Förprövning enligt 
djurskyddsförordningen. Godkännande av ansökan angående 
nybyggnation av stall för nötkreatur på fastigheten Augerums Björsmåla 
1:3, Augerums socken, Karlskrona kommun. 

15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-11-29. Förprövning enligt 
djurskyddsförordningen, besiktning. Godkännande av nybyggnation av 
stall för nötkreatur på fastigheten Huckelen 1:6, Karlskrona kommun. 

16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2012(3)-11-29. Förprövning enligt 
djurskyddsförordningen. Godkännande av ansökan angående till- och 
ombyggnad av stall för nötkreatur på fastigheten Uddabygd 1:49, 
Fridlevstad socken, Karlskrona kommun. 

17. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-12. Förprövning enligt 
djurskyddsförordningen. Godkännande av ansökan angående 
tillbyggnation av stall för nötkreatur på fastigheten Konungshamn 3:1, 
Torhamn socken, Karlskrona kommun. 

18. Lantmäteriet 2013-12-30. Avstyckning av Sanda 1:8. 

19. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-09. Överklagande av miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om årlig tillsynsavgift för frisörsalong. 

20. Kommunstyrelsen 2014-01-08 § 2. Remiss avseende Naturvårds-
verkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en 
utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya 
strandskyddsreglerna (M2012/3437Nm). 

21. Kommunstyrelsen 2014-01-08 § 6. Förslags till beslut angående 
ansökan om tillstånd att fälla träd i naturreservatet på Knösö. 
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22. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-14. Överprövning av 
beviljad strandskyddsdispens för markutfyllnad, ändring av gäststuga 
samt uppförande av förråd/garage på fastigheten Sturkö-Bredavik 19:9 
i Karlskrona kommun. 

23. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-17. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut i ärende rörande fastigheten Gredeby 
9:1 i Karlskrona kommun om anmälan om privat soptipp. 

24. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-13. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad, fastigheten Mo 1:122 i Karlskrona kommun. 

25. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-16. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage, fastigheten Verkö 3:114 i Karlskrona 
kommun. 

26. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-01-17. Avser 
strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheterna 
Sanda 1:16 och 1:17 i Karlskrona kommun. 

27. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-17. Anmälan enligt 11 kap 
9a § miljöbalken om vattenverksamhet samt för ny bank och vågbrytare 
samt rivning av betongbrygga på fastigheten Stumholmen 1:2 i 
Karlskrona kommun. 

28. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-01-23. Beslut om 
att inte ge rivningslov för två magasinsbyggnader på fastigheten 
Karlskrona Gulin 1 i Karlskrona kommun. 

 
 __________________ 
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Remissinstanser  PLAN 2013.2144 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 38 
 VA-plan för Karlskrona kommun. Remissförfarande. 
 
 Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet. 
 

VA-utbyggnadsplan, del av VA-plan för Karlskrona kommun har varit 
föremål för samråd. Under samrådstiden, 29 juni – 30 september 2013, 
har samrådshandlingarna funnits tillgängliga på Karlskrona kommun samt 
på kommunens webbplats karlskrona.se. 
 
Samrådshandlingar för VA-utbyggnadsplan, del av VA-plan för Karlskrona 
kommun, och missiv har översänts till remissinstanser. 
 
Tillägg 
Ordförande Sofia Bothorp (KD) vill att ett tillägg ska göras i VA-planen 
med formulering som förvaltningen utformar om kommunalt VA i området 
Sturkö. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 
 1. att  VA-planen för Karlskrona kommun sänds ut på remiss, samt 
 

2. att  ett tillägg ska göras i VA-planen med en formulering som 
förvaltningen utformar om kommunalt VA i området Sturkö. 

 
 __________________ 
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Sökanden   PLAN 2013.4783 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 39 
 Lampan 2 och 3, Torskors. Begäran om planbesked. 
 
 Planarkitekt Emma Gren föredrar ärendet. 
 

En begäran om planbesked för ändring av detaljplan för Lampan 2 m fl 
kom in till Miljö- och byggnadsnämnden den 23 december 2013. Syftet 
med begäran är att ändra gällande detaljplan som enbart medger 
användning industri till att även medge användning för handel. 
Planområdet ligger vid Torskors och gränsar i söder till E22, i öst till 
Österleden och i väst till bostadsområdet Torskors. 
 
För Lampan 2 m fl medger gällande plan industri och industripark för 
mindre störande verksamheter. Befintlig verksamhet i området är bland 
annat Aura Light vilken kräver ett visst skyddsavstånd till övrig bebyggelse. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig bakom förslaget att ändra 
gällande detaljplan för Lampan 2 m fl då förslaget stämmer väl överens 
med översiktsplanens riktlinjer och intentioner. Huvudsakliga frågor att 
behandla under planarbetet är trafiksituationen in till området och risk för 
eventuella störningar för omkringliggande bostadsbebyggelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  inleda planläggningsarbete för Lampan 2 m fl, Torskors och att 
detaljplanen bedöms vara antagen för 2015-01-01, samt 
 
2. att  planläggningsarbetet bedrivs med normalt förfarande. 
 
 
___________________ 
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Eolus Vind AB   MMM 2007.3206 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 40 

Olsäng 20:4, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande 
av två vindkraftverk. 

 
 Ärendet utgår för ytterligare beredning. 
 
 __________________ 
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Eolus Vind AB   MMM 2010.4154 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 41 

Torstäva 10:2, Ramdala. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande 
av två vindkraftverk. 

 
 Ärendet utgår för ytterligare beredning. 
 
 __________________ 
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Sökanden   BYGG 2013.3054 
Berörda grannar 
Kontrollansvarig 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 § 42 
 Aspö 4:121, Drottningskär. Nybyggnad av enbostadshus och garage. 
 

Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus samt fristående garage. 
Huset är med suterräng våning i vinkel och ett mindre loft. 

 
 Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse. 
 

Vid besök på platsen 2013-12-04 konstaterades att marken utgörs av 
kuperad hällmark med en ängsliknande natur. Platsen omfattas av 
riksintresse för totalförsvarets havsområde. 

 
Platsen är belägen i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och 
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna 
intressen. Riksintresset för totalförsvarets havsområde bedöms inte 
påtagligt skadas av aktuella åtgärder. Anslutning till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet är möjlig. Infart kan anordnas via befintlig väg. 

 
En byggnation enligt ansökan får anses vara en lämplig komplettering av 
befintlig bebyggelse och uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § plan- och 
bygglagen – om markens lämplighet, och 8 kap 9 § plan- och bygglagen. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. En skrivelse har 
inkommit. Sökanden har efter grannes yttrande reviderat sin ansökan. 
Grannen har fått ta del av revideringen och har därefter inget att erinra. 
 
Ansökan uppfyller kraven i 9 kap 31 § plan- och bygglagen för att bevilja 
bygglov. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

1. att  bevilja ansökan med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen för 
nybyggnad av enbostadshus och garage, 

 
2. att avgiften för bygglovet är 35 244 kronor, i enlighet med taxa fastställd 
av Kommunfullmäktige, samt 

 
3. att  för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig och som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag. 

  
 __________________ 
 
 Katarina Möller (S) anmäler jäv och deltar inte i beslut i ärendet. 
   
    forts. 
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   BYGG 2013.3054 
 
 
 
 
 § 42 (forts). 
 Aspö 4:121, Drottningskär. Nybyggnad av enbostadshus och garage. 
 
 Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnar 
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Efter samråd med er 
kontrollansvarig kontaktar ni lämpligen nedanstående om när och hur 
samrådsmöte kan hållas. 
 
Byggnadsinspektör Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14 
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71 
Byggnadsinspektör Elnes Aljija, telefon 0455-30 50 66 
 
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 bygglagen). 
 
Utsättning ska ske av person med dokumenterad mätningskompetens. 
Mätningskompetensen skall redovisas senast vid byggsamrådet och 
godkännas lokalt av Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden   BYGG 2013.3821 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 43 

Karlskrona 5:11, Oscarsvärn. Förhandsbesked för nybyggnad  
av brandstation. 
 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ny brandstation i 
Oscarsvärn. Området är cirka 2,5 hektar stort och beläget mellan 
Oscarsvärnsvägen och Sunna Kanal öster om påfarten norrut till 
Österleden. För fastigheten gäller en detaljplan som anger Garage-, 
motorservice och upplagsändamål. 
 
Den nuvarande brandstationen är belägen på Pottholmen och sedan den 
byggdes har den demografiska tyngdpunkten förskjutits norrut. Det 
innebär att insatstiden har förlängts till en större del av befolkningen i 
kommunen. I kommunens översiktsplaner från 2002 och 2010 föreslås 
Pottholmen få en riktning mot bostadsändamål, kontor och handel samt 
kollektivtrafik. Det sammantaget medför att en ny lokalisering av 
brandstationen är aktuell. 
 
I samband med arbetet med Karlskrona kommuns översiktsplan i början 
av 2000-talet togs en Brandstationsutredning, 2010-10-04, fram i 
samarbete mellan kommunen och Räddningstjänsten Östra Blekinge. 
Enligt Brandstationsutredningen är den mest optimala placeringen av en 
brandstation i höjd med Vedebykrysset längs Österleden för att få en så 
kort insatstid som möjligt till störst antal människor. I utredningen 
undersöktes nio alternativa platser för en ny brandstationsplacering och 
Oscarsvärn placerade sig på andra plats i rangordningen om lämpligast 
plats för ny brandstation efter Stadsträdgården. En brandstation i 
Oscarsvärn förutsätter att en ny påfart i södergående riktning på 
Österleden, vilket bedöms inrymmas i gällande detaljplan. 
 
Platsens förutsättningar 
Området är beläget mellan Oscarsvärnsvägen och Sunna Kanal öster om 
påfarten norrut till Österleden och nyttjas av Tekniska förvaltningens Gata- 
och parkavdelning med garage och verkstad med tillhörande kontor. 
 
Gällande detaljplan anger garage-, motorservice och upplagsändamål för 
aktuell fastighet. 
 
  forts. 
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  BYGG 2013.3821 
 
 
 
 

 § 43 (forts). 
Karlskrona 5:11, Oscarsvärn. Förhandsbesked för nybyggnad  
av brandstation. 
 
Vatten och avlopp 
Kommunal anslutning finns. 
 
Skäl till beslut 
Den aktuella åtgärden om lokalisering av en brandstation bedöms vara 
förenlig med gällande detaljplan. Fastigheten används i dagsläget för 
garage och motorservice och kommer även med placering av en 
brandstation på fastigheten att i huvudsak ha samma användning. 
Fastigheten uppfyller även de krav på brandstationstomt som omnämns i 
Brandstationsutredningen. 
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 30 § plan- och 
bygglagen. 
 
Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. 
 
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av en brandstation 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 5 340 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
  forts. 
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  BYGG 2013.3821 
 
 
 
 

 § 43 (forts). 
Karlskrona 5:11, Oscarsvärn. Förhandsbesked för nybyggnad  
av brandstation. 
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt plan- och 
bygglagen 9 kap 39 §. 
 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och 
bygglagen 9 kap 39 §. 
 
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden   Bygg 2007.2463 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 44 
 Olsäng 20:4, Fågelmara. Uppförande av två vindkraftverk. 
 

Ärendet utgår för ytterligare beredning. 
 
 __________________ 
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Sökanden   BYGG 2010.4153 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 45 

Torstäva 10:2, Ramdala. Bygglov och bygganmälan för uppsättande 
av två stycken vindkraftverk samt transformatorkiosker. 

 
 Ärendet utgår för ytterligare beredning. 
 
 __________________ 
 
  
 



  13 februari 2014 29 

 
Sökanden   BYGG 2013.3231 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 46 

Skällenäs 27:4, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
Ärendet utgår då Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott ska göra ett 
platsbesök den 6 mars 2014. 
 
___________________ 
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 § 47 
 Övriga frågor/Information. 
 

Magasinsbyggnader på fastigheten Gulin 1 
Ordföranden Sofia Bothorp (KD) undrar hur det har gått med 
överklagandet för magasinsbyggnaderna, Gulin 1. 
 
Förvaltningschef Hans Juhlin informerar om den dom som kommit från 
Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen den 23 januari 2014. 

 
 __________________ 
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Sofia Bothorp 
 
 
 
 
 
 
 
 § 48  

Kursinbjudan. Nytt om miljöbalken. 
 

Sofia Bothorp (MP) framför önskemål om att delta i rubricerat seminarium 
Seminariet anordnas av Miljörapporten i Stockholm 2014-03-19 med en 
deltagaravgift på 3 900 kronor. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  godkänna att Sofia Bothorp deltar i seminariet ”Nytt om miljöbalken” i 
Stockholm den 19 mars med en kostnad av 3 900 kronor. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den  
13 mars 2014. 

 
 
 
 § 57 Årsredovisning samt personalbokslut för år 2013. 
 
 § 58 Revidering av regler för Karlskrona kommuns tomtkö. 
 
 § 59 Motion om inrättande av kommunal tjänst som marinbiolog. 
 
 § 60 Information om servicetjänster på webben. 
 
 § 61 Information om Karlskrona kommuns tomtkö. 
 
 § 62 Information. Fastighetsbildning – Avstyckning. 
 
 § 63 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 § 64 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän. 
 
 § 65 Meddelanden. 
 
 § 66 Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde. 
 
 § 67 Detaljplan Sparre 3, 5 och 7, Trossö. 
 
 § 68 Olsäng 20:4, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av två 

vindkraftverk. 
 
 § 69 Torstäva 10:2, Ramdala. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av två 

vindkraftverk. 
 
 § 70 Tjurkö 8:30, Tjurkö. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning. 
 
 § 71 Olsäng 20:4, Fågelmara. Ansökan om bygglov för två vindkraftverk. 
 
 § 72 Torstäva 10:2, Ramdala. Bygglov och bygganmälan för uppsättande av två 

vindkraftverk samt transformatorstation. 
 
 § 73 Sanda 2:8, Sturkö. Förhandsbesked för en avstyckning. 
 
 § 74 Skällenäs 27:4, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

Utgår. 
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 § 75 Tvings-Måstad 3:43, Alnaryd. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 
 
 § 76 Östra Rödeby 1:7, Rödeby. Förhandsbesked för nybyggnad av tre 

enbostadshus. 
 
 § 77 Övriga frågor/Information. 
 
 § 78 Ändring av datum för Miljö- och byggnadsnämndens möte i maj och  
  december 2014. 
 
 § 79 Ekeby 1:23, Jämjö. Yttrande med anledning av överklagan av Länsstyrelsen 

Blekinge län beslut angående föreläggande om försiktighetsmått för Jämjö 
Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet. 

 
_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 torsdagen den 13 mars 2014, klockan 08.30 – 11.35 
 
 
Beslutande Ordförande Carl-Göran Svensson (M), kl 08.30-10.45, 10.55 - 11.15,

  11.20 - 11.35, jäv §§ 69 och 72 
   Eva Öhman (S), kl 10.45 – 10.55 
   Anna Ottosson (M), kl 11.15 - 11.20 
 2:e vice ordf Eva Öhman (S), kl 08.30-10.45 
 Ledamöter Morgan Mattsson (S) 
  Lotta Holgersson (S) 
  Per Löfvander (S) 
  Anna Ottosson (M), kl 08.30-11.15, kl 11.20 - 11.35 
  Arnstein Njåstad (-), jäv §§ 67 
  Björn Tenland (SD) 
  Lars Karlsson (C)    
 
Tjänstgörande ersättare Susanne Johansson (S) 
  Tommy Brolin (S) 
  Marcus Degerskär (S), kl 10.45 – 11.35 
  Bengt Andersson (M), kl 10.45 – 10.55, 11.15 – 11.20 
  Eva Röder (FP) 
  Ingmarie Söderblom (MP) 
   
Övriga närvarande ersättare Marcus Degerskär (S), kl 08.30 – 10.45 
  Peter Bäckström (-) 
  Bengt Andersson (M), kl 08.30-10.45, 10.55-11.15,  
  11.20 - 11.35 
  Johan Eriksson (V)    
    
 Tjänstemän Förvaltningschef Hans Juhlin 
   Planchef Ola Swärdh 
   Miljöchef Robert Johannesson 
   Utvecklingschef Tina Tidhammar 
   Bygglovchef Kristina Stark 
   Planarkitekt Emma Gren, kl 08.30 – 10.40 
   Kommunekolog Anders Klar, kl 09.00 – 10.50 
   Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 10.45 – 10.50 
   Handläggare Leena Johansson, kl 08.30 – 09.25 
   Controller Ann-Christin Östbergh, kl 08.30 – 09.45 
 
 Övriga Claes Lindell, Lantmäteriet 
       
 Sekreterare Marie-Louise Bescher 
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Utses att justera Morgan Mattsson 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf 57 - 79 
  Marie-Louise Bescher  

 
 
Ordförande _________________ _______________ ________________
 Carl-Göran Svensson Eva Öhman  Anna Ottosson 
 §§ 57-68, 70-71, 73-79  §§ 69 och 72 §§ 69 och 72 
    Föredragning Beslut 
   
 
Justerare  ___________________ 

 Morgan Mattsson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 19 mars 2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Kommunrevisionen DIA 2014.673 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 57 
 Årsredovisning samt personalbokslut för år 2013. 
 
 Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet. 
 

Förvaltningsledning, nämndadministration och planavdelning följer i 
huvudsak budget. Bygglovavdelning visar ett positivt resultat då ett flertal 
större bygglov behandlats inom bygglovavdelningens verksamhet under 
2013, vilket tillsammans med vakanser har genererat det positiva utfallet. 
 
Miljöavdelningen har en negativ avvikelse bland annat med anledning 
beroende av vakanser som inneburit utebliven tillsynsverksamhet. Miljö- 
och byggnadsnämndens reserv om 0,1 mnkr har utnyttjats för att 
kompensera sparbeting. 

 
 Redovisning i tusentals kronor 

Verksamhet Budget Utfall Avvikelse 
 2013 2013 2013 
Miljö- och byggnadsnämnden 806,4 685,6 120,8 
Nämndadministration 571,1 554,7 16,4 
Förvaltningsledning 500,3 533,5 -33,2 
Planavdelning 3 317,0 3 217,8        99,2 
Byggavdelning 901,5 325,1 576,4 
Miljöavdelning 4 612,7 5 051,5 -438,8 
Reserv 0,0 0,0 0,0 
Totalt: 10 709,0 10 368,2 340,8 

 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 1. att  godkänna årsredovisning samt personalbokslut för 2013, samt 
 

2. att  överlämna årsredovisningen till Kommunrevisionen för hand-
läggning. 

 
 __________________ 
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Akten  DIA 2014.585 
 
 
 
 
 
 
 
 § 58 
 Revidering av regler för Karlskrona kommuns tomtkö. 
 

Utvecklingschef Tina Tidhammar föredrar ärendet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden fastställde den 8 december 2004 regler för 
Karlskrona kommuns tomtkö, en revidering gjordes den 14 juni 2006,  
§ 239. 

 
Vid införande av självservicetjänster på karlskrona.se den 29 januari 2014, 
kommer, förutom små redaktionella ändringar, nedanstående förändringar 
att göras för att passa den digitala tjänsten. 

 
 Under rubriken Avgifter kommer texten att vara följande: 
 

”I samband med anmälan till tomtkön ska sökanden erlägga en 
anmälningsavgift på 300 SEK till kommunen. För att kö-platsen ska 
bibehållas ska sökanden erlägga en årlig avgift om 300 SEK. Om den 
årliga avgiften inte erläggs inom föreskriven tid, avregistreras sökanden. 
Påminnelse om nu årlig avgift meddelas sökanden”. 
 
Under rubriken Avregistrering kommer sista punkten ”Om varaktig 
adressändring ej anmäls” tas bort. 
 
Under rubriken Fördelning av tomter kommer första meningen vara: 
 
”Fördelning av tomter sker i turordning efter registreringsdatum”. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  ändra reglerna avseende fördelning av tomter enligt förslaget, samt 
 
2. att  den nya regeln ska gälla från och med den 1 april 2014. 
 
___________________ 
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Kommunstyrelsen KS 2014.31.023 
Kommunfullmäktige DIA 2014.686 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 59 
 Motion om inrättande av en kommunal tjänst som marinbiolog. 
 

En motion har inkommit till Kommunstyrelsen angående önskemål att 
tillsätta en tjänst som marinbiolog. Förslagsställaren menar att tjänsten 
skulle komma tillrätta med nedsmutsning och det växande problemet med 
föroreningar i vår unika skärgård. Tjänsten skulle kunna delas med 
Ronneby kommun. 

 
En ökad kompetens inom myndigheten är alltid välkommen men 
problemen i samband med nedsmutsning av skärgården löses enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i första hand inte av en marinbiolog då 
orsakerna till de problem förslagsställaren påvisar är knutna till luft- och 
vattenutsläpp från landbaserad verksamhet. Vad som krävs är att minska 
på utsläppen från de verksamheter som är ansvariga för situationen i 
skärgårdsmiljön såsom tillverkningsindustri, trafik, avloppsreningsverk, 
enskilda avlopp och lantbruk samt allmänhetens användande av produkter 
som påverkar miljön. 

 
I de fall en marinbiologisk expertis kan krävas är det billigare för 
kommunen att anlita en för ändamålet specialiserad konsult. För de 
allmänna marinbiologiska frågorna finns egen ekologisk kompetens och 
dessutom flera marinbiologer på Länsstyrelsen som kan tillfrågas. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att behovet av en marinbiolog för 
tillfället är begränsat. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen 
hemställa hos Kommunfullmäktige 

 
 att  avslå motionen. 
 
 __________________ 
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 § 60 
 Information om servicetjänster på webben. 
 

Utvecklingschef Tina Tidhammar informerar om införande av 
servicetjänster på karlskrona.se. 
 
E-utvecklingsplan med övergripande mål är: 
 

• Enklare vardag för privatpersoner och företag 
• Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet 
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 

 
 ”En enklare vardag” 
 

• Alltid öppet 
• Enklare för medborgaren 
• Enklare för kommunens medarbetare 

 
På karlskrona.se finns idag ett trettiotal tjänster varav 12 stycken tillhör 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i dagsläget. 
 
Kommande självservicetjänster 
 

• Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
• Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd 
• Lov för skylt och ljusanordning 
• Ansökan om förhandsbesked 
• Anmälan om försäljning av tobaksvaror 
• Ansökan om planbesked 
• Anmälan om hygienlokaler 
• Anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel 
• Ansökan om strandskyddsdispens 
• Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område 

 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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 § 61 
 Information om Karlskrona kommuns tomtkö. 
 

Handläggare Leena Johansson informerar om Karlskrona 
kommuns tomtkö och visar hur den nya servicetjänsten till kommunens 
tomtkö fungerar idag. 
 
Karlskrona kommuns tomtkö infördes år 1999. 
 
Efterfrågan på havsnära och nya tomter är stor idag.  
 
231 personer står i dagsläget i kommunens tomtkö. 
 
En snabb överblick görs om vilka områden som visas på kommunens 
webbplats. 
 
 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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 § 62 
 Information. Fastighetsbildning – Avstyckning. 
 
 Claes Lindell från Lantmäteriet informerar om rubricerat. 
 

År 1970 kom gällande fastighetsbildningslag och 1 januari 2010 kom 
särskild gränsutmärkning. 
 
En snabb genomgång görs om  
 

• Villkoren för fastighetsbildning 
• Fastighetsreglering 
• Planbildning 
• Arbetsgången i ett förrättningsärende 

 
 
 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. 
 
 
 __________________ 
 
 



Beslut fattade med stöd av delegation 

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-02-06. 

1. Rönnen 26, Långö. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. § 25 

2. Torhamn 5:63, Torhamn. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus § 26 
samt installation av eldstad. 

3. Nämndens lista inför sammanträdet den 9 januari 2014. § 27 

4. Övriga frågor/Information. § 28 
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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. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2014-01-23. 
Avvisad talan avseende tillstånd att uppföra ekonomibyggnad på 
fastigheten Verstorp 2:22 inom Skärva naturreservat; nu fråga om 
prövningstillstånd. 
2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-28. Strandskyddsdispens 
för fyra nya komplementbyggnader på fastigheten Verstorp 3:67 i 
Karlskrona kommun. 
3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-28. Strandskyddsdispens 
för anläggande av ny flytbrygga på fastigheten Dragsö 1:2 i Karlskrona 
kommun. 
4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-28. Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av ett enbostadshus och en komplementbyggnad på 
fastigheten Sanda 2:40 i Karlskrona kommun. 
5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-28. Tillstånd för fångst av 
fladdermöss i naturskyddade områden i Blekinge län. 
6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-31. Detaljplan för Frihulten 
19, Hästö, Karlskrona kommun. 
7. Kommunstyrelsen 2014-01-28 § 33. Ansökan om investeringstillstånd 
Bastionsgatan. 
8. Kommunfullmäktige 2014-01-23 § 12. Förslag om ändrad tidpunkt för 
fastställande av budget/plan för år 2015 – 2017. 
9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-28. Anmälan enligt 11 kap 
9a § miljöbalken om vattenverksamhet för anläggande av brygga, 
anläggning av stödmur invid strandlinjen, muddring samt borttagande av 
vassrötter på fastigheten Arnö 26 i Karlskrona kommun. 
10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-04. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om vitesföreläggande avseende 
olovlig instängsling av allmän platsmark på fastigheten Tving 1:22 ii 
Karlskrona kommun. 
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11.Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-04. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för fasadändring av 
enbostadshus på fastigheten Ymer 7 i Karlskrona kommun. 
12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-04. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avskrivning av tillsynsärende 
(altan), fastigheten Ymer 7 i Karlskrona kommun. 
13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-04. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avskrivning av tillsynsärende 
(plank), fastigheten Ymer 7 i Karlskrona kommun. 
14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-05. Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av en servicebyggnad på fastigheten Hallarum 1:29 i 
Karlskrona kommun. 
15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-04. Förprövning enligt 
djurskydds-förordningen Besiktning. Fastigheten Helgarum 5:1, Jämjö 
socken. 
16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-09. Förprövning enligt 
djurskydds-förordningen. Ansökan angående tillbyggnad av stall på 
fastigheten Alvarsmåla 1:3, Tvings socken. 
17. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-02-07. Mål nr 
M4799-13. 
18. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Protokoll 2014-02-10. 
Tillstånd till verksamheten vid Bubbetorps avfallsanläggning, Karlskrona 
kommun. 
19. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-06. Tillstånd till transport 
av avfall. 
20. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-06. Tillstånd till transport 
av avfall. 
21. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-12-10. Tillstånd till transport 
av avfall. 
22. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-17. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om att lämna negativt 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Västra 
Nättraby 9:128. 
23. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-17. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om att inte ge bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gullbernahult 67 i Karlskrona 
kommun. 
24. Samhällsbyggnadsförvaltningens attestlista 2014-02-20 

 
 __________________ 
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Sökanden   PLAN 2011.105 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 66 
 Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde. 
 
 Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet. 
 

Detaljplanen för Fäjö 1:110, Säljö udde, har varit utställd för granskning 
under tiden 18 oktober – 15 november 2013. Kungörelse om utställning 
har anslagits på kommunens anslagstavla och införts i lokalpressen 
fredagen den 18 oktober 2013. 
 
Turism och besöksnäring är en av de mest betydande och starkt växande 
näringarna i Karlskrona kommun och är ett stort allmänt intresse. Säljö 
udde är en del i Karlskrona kommuns strategiska satsning i att utveckla 
skärgården och dess biosfärsområde. För att styra skärgårdsutvecklingen 
i önskad riktning och omfattning avser kommunen särskild prioritera stora 
områden för natur- och kulturmiljövården i skärgården och vara restriktiv 
med exploatering i de områdena. Härutöver väljer kommunen att särskilt 
fokusera på strategiskt väl valda platser för etablering av nya 
verksamheter för turism- och besöksnäring. Säljö udde är en sådan 
strategiskt vald plats. Valet grundar sig på både det strategiska läget i 
innerskärgården längs med en av de större farlederna, och på att 
fastigheten redan är ianspråktagen och påverkad i och med den tidigare 
militära användningen. Dessa resonemang framgår tydligt i det pågående 
arbetet med Fördjupning av översiktsplan för skärgården. 
 
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra utvecklandet av ett 
område för turism, konferens och friluftsändamål med gästhamn som kan 
erbjuda service till båtburna besökare, konferens- och kursverksamhet 
med övernattning samt en mindre del fritidshusbebyggelse. Syftet är därtill 
att ny bebyggelse ska utformas och ges en karaktär i enlighet med 
gestaltningsprogrammets illustrationer och fotoexempel. 
 
Planområdet är beläget på den sydvästra delen av ön Säljö i Karlskrona 
skärgård. På Säljö finns idag en barnkoloni, enstaka åretruntboende och 
en del sommarstugor. 
 
  forts. 
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   PLAN 2011.105 
 
 
 
 
 § 66 (forts). 
 Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde. 
 
 Planområdet omfattar cirka 4,2 hektar. Marken är privatägd. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

1. att  godkänna detaljplanen för Fäjö 1:110, Säljö udde, daterad 13 mars 
2014 samt att överlämna den till Kommunfullmäktige för antagande, samt 

 
2. att  godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms 
innebära betydande miljöpåverkan. 

 
 
 __________________ 
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Sökanden   PLAN 2013.3755 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 67 
 Detaljplan för Sparre 3, 5 och 7, Trossö. 
 
 Planarkitekt Emma Gren föredrar ärendet. 
 

Detaljplan för del av Sparre 3 m fl, har varit föremål för samråd. Under 
samrådstiden, 7 februari – 7 mars 2014, har samrådshandlingar funnits 
tillgängliga på Karlskrona kommun och stadsbiblioteket samt på 
Karlskrona kommuns webbplats: karlskrona.se. Samrådet har 
annonserats i lokalpressen fredagen den 7 februari 2014.  
 
Planområdet, som utgör större delen av kvarteret Sparre, är beläget inom 
den östra delen av Trossö. Planområdet avgränsas i söder av Östra 
Prinsgatan och till mindre del av bostadsfastigheten Sparre 11, i öster av 
Stumholmssundet, i norr av Kyrkogatan och i väster Drottninggatan. 
 
Örlogsstaden Karlskrona finns upptagen på Unescos lista över omistliga 
världsarv. Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård, Karlskrona 
stad och befästningar. Kvarteret som helhet utgör en kulturhistorisk miljö 
av stort intresse. Gällande detaljplan innehåller särskilda bestämmelser 
om miljöhänsyn. 
 
Karlskrona Örlogsskolor hade verksamhet i kvarteret fram till 1983. 
Planområdet innehåller bebyggelse som är uppförd i etapper från 1790-tal 
till 1940-tal. En byggnad återuppfördes efter en brand 1988. Kvarterets 
inre utgörs av en stor öppen yta som sluttar svagt mot söder. Den gamla 
exercisplanen omgärdas av lindar. 
 
Planområdet omfattar tre fastigheter och en gemensamhetsanläggning. 
Ytterligare en fastighet, Sparre 11, ligger inom kvarteret men ingår inte i 
planområdet. Den f d kaserngården utnyttjas främst till bilparkering. 
Sparre 11 inrymmer bostäder, källargarage samt markparkering. 
 
Gällande detaljplan medger användningarna KSqE, kontor, skola, 
idrott/fritid, kultur – kulturhistoriskt värdefull miljö samt teknisk anläggning. 
 
  forts. 
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   PLAN 2013.3755 
 
 
 
 
 § 67 (forts). 
 Detaljplan för Sparre 3, 5 och 7, Trossö. 
 

Maximalt 225 parkeringsplatser får anordnas på kvarteret Sparres gård. 
Planförslaget syftar till att ge möjlighet till att en större del av kvarteret kan 
tas i anspråk för parkering. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  anta ändring av detaljplan för Sparre 3 m fl, Trossö, Karlskrona 
kommun, Blekinge län, daterad 2013-11-19, samt 
 
2. att  anta ställningstagande om att ett genomförande av detaljplanen 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

 
 
 __________________ 
 
 Arnstein Njåstad (-) anmäler jäv och deltar inte i beslutet av ärendet.
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Sökanden, rek mb   MMM 2007.3206 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Försvarsmakten 
Akten 
 
 
 
 
 § 68 

Olsäng 20:4, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande 
av två vindkraftverk. 
 
Miljöschef Robert Johannesson föredrar ärendet. 
 
Sökanden har inkommit med en anmälan om uppförande av två 
vindkraftverk på fastigheten Olsäng 20:4 enligt 9 kap 6 § miljöbalken 
(1998:808). Enligt anmälan planeras varje verk att få en effekt på 
maximalt 1 MW. Verkens totalhöjd uppgår till maximalt 89 meter. På 
fastigheten finns sedan tidigare ett vindkraftverk med totalhöjden 74 meter 
med tillstånd enligt miljöskyddslagen. Bolaget ansökte 2002 om tillstånd till 
ytterligare ett verk på fastigheten. Ansökan avslogs av Länsstyrelsen och 
därefter inlämnad överklagande avslogs av Miljödomstolen. 
 
Enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 12 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251) är den planerade verksamheten anmälningspliktig med 
verksamhetskoden 40.100. Till anmälan har bland annat fogats ljudanalys, 
skugganalys och fotomontage. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län, Försvarsmakten, Trafikverket, Karlskrona 
Naturskyddsförening och Karlskrona Ornitologiska Klubb har getts 
möjlighet att yttra sig över anmälan. 
 
Länsstyrelsen anser att de planerade vindkraftverken skulle komma att 
påtagligt skada naturmiljön i området och att Miljö- och byggnadsnämnden 
därför bör förbjuda sökanden att uppföra verken med hänvisning till att 
platsen inte uppfyller kraven i 2 kap 6 § miljöbalken. I övrigt påtalar 
Länsstyrelsen bland annat att de planerade vindkraftverken är placerade 
inom område med förordnande om strandskydd enligt miljöbalken och att 
uppförandet av dem därför kräver dispens. Länsstyrelsen redogör också 
för att bolaget 2002 sökte tillstånd för att uppföra ytterligare ett verk med 
samma lokalisering som ett av de nu anmälda verken och att 
Länsstyrelsen då avslog ansökan samt att sökanden överklagade till 
Miljödomstolen som i sin tur avslog överklagandet. 
 
  forts. 
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  MMM 2007.3206 
 
 
 
 

 § 68 (forts). 
Olsäng 20:4, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande 
av två vindkraftverk. 
 
Försvarsmakten har inget att erinra mot vindkraftsetableringen. 
 
Trafikverket har ur vägsynpunkt inget att invända mot vindkraftverken. 
Verken berör inte järnvägen och kommer inte i konflikt med järnvägens 
radio- eller telesystem. Av tillhandahållna handlingar går det inte att 
bedöma om projektet står i konflikt med luftfartens intressen. Trafikverket 
anför också att Sjöfartsverket bör ges möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 
Ronneby Airport har intet att erinra mot vindkraftverken. 
 
Sjöfartsverket har meddelat att verkens position efter uppförande ska 
rapporteras till verket. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter och 
anför att Länsstyrelsens uttalande om strandskyddet står i 
motsatsförhållande till vad Miljödomstolen hävdar i dom M 3028-03, 2003-
11-18. I övrigt har sökanden inga synpunkter. 
 
Ärendet har inte kungjorts då det bedöms som tillräckligt utrett för att 
beslut enligt förslag ska kunna fattas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 24 januari 2014 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Yrkande 
Förvaltningens förslag är förbud. 
 
Lars Karlsson (C) yrkar på att bifalla ansökan om att uppföra två 
vindkraftverk på fastigheten Olsäng 20:4. Motiveringen är att vindkraften 
har en ökande betydelse för Sveriges energiproduktion och bidrar till att 
uppnå det nationella målet för ren och förnybar elproduktion. De två 
planerade nya vindkraftverken i Olsäng beräknas producera 3400 MWh 
per år, vilket motsvarar hushållsel till ca 340 hushåll. Att planerad 
byggplats har goda vindförhållanden är visat genom det befintliga 
vindkraftverk som byggdes år 2000 och som är tänkt att kompletteras med 
ytterligare två verk. 
 
  forts. 
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 § 68 (forts). 
Olsäng 20:4, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande 
av två vindkraftverk. 
 
Vindkraften har också stor betydelse för att hålla landsbygden levande 
och bidra till att folk kan få sin utkomst på landsbygden. Karlskrona 
kommun har antagit en vindkraftsstrategi där det, i punkt 1.6, bl a skrivs 
att ”Karlskrona kommun är positivt inställd till utbyggnad av vindkraft….. 
nya vindkraftverk bör bemötas på ett sätt så att nya verk om möjligt 
kompletteras till befintlig lokalisering….” Etablering av vindkraftverk har 
den fördelen, jämfört med många andra etableringar, att anläggningen 
inte ger några bestående ingrepp i naturen. När ett vindkraftverk inte 
längre ska användas kan platsen återställas till ursprungligt skick. 
 
I Karlskrona kommun har Försvaret stor inverkan på beslut om var 
vindkraft kan etableras. På många platser i kommunen motsätter sig 
Försvaret etablering. Fastigheten Olsäng 20:4 är en av få platser där 
Försvaret godkänner vindkraftsetablering enligt aktuell bygglovansökan. 
 
Fastigheten Olsäng 20:4 har höga naturvärden med de strandängar som 
under lång tid har nyttjats för betesdrift och därmed bevarats från igen-
växning. Att säkerställa att dessa höga naturvärden bevaras är vår 
skyldighet, men det ansvaret kan inte läggas på en enskild markägare 
utan får ses mer som ett samhällsansvar. I dessa tider med minskat antal 
betesdjur och försämrad lönsamhet i traditionell lantbruksdrift så får 
brukaren hitta nya inkomstmöjligheter där vindkraften kan vara ett 
alternativ att upprätthålla lönsamheten och skapa förutsättningar att 
bibehålla den biologiska mångfalden. På många platser i Sverige, där 
vindkraftverk har byggts, har man sett att nya mikrolokaler har skapats 
runt verken, vilket har gynnat den biologiska mångfalden. 
 
På fastigheten Olsäng 20:4 planeras vindkraftverken att byggas på 
åkermark, vilket även gäller tillfartsvägar och elledningar. Strandängarna 
kommer inte på något sätt att påverkas. Det måste ligga i kommunens 
intresse att hitta lösningar för att kombinera olika riksintressen, i det här 
fallet riksintresse för vindkraft respektive naturvård.  
 
  forts. 
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 § 68 (forts). 
Olsäng 20:4, Fågelmara. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande 
av två vindkraftverk. 
 
Etableringen av vindkraft på berörd fastighet gör också att tillgängligheten 
till de artrika strandängarna ökar i och med att det anläggs väg fram till 
vindkraftverken som kommer att bli allmänrättslig vilket ökar 
tillgängligheten. 
 
Arnstein Njåstad (-) och Marcus Degerskär (S) yrkar bifall till  
Lars Karlssons bifallsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden sammanfattar yrkandena och finner att det finns två förslag 
till beslut, Lars Karlssons (C) med fleras bifallsyrkande samt 
förvaltningens förslag till förbud. 
 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där båda förslagen ställs 
emot varandra. Propositionsordningen godkänns av nämnden. 
 
Efter att ha ställt proposition på förslagen finner ordföranden att nämnden 
beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 
 
Lars Karlsson (C) och Arnstein Njåstad (-) reserverar sig mot beslutet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 
att  förbjuda Eolus Vind AB, med organisationsnummer 556389-3956, att 
uppföra de två anmälda vindkraftverken på Fastigheten Olsäng 20:4. 
Beslutet fattas med stöd av 27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd och 26 kap 9 § miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap 
6 §, 3 kap 1, 3 och 6 §§ samt 4 kap 1 och 4 §§ miljöbalken. 
 
___________________ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökanden, rek mb  MMM 2010.4154 
Enligt sändlista 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 69 

Torstäva 10:3, Ramdala. 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 Torstäva 
10:2. Enligt anmälan har verken en effekt på max 1 MW vardera. Dess 
totalhöjd uppgår till maximalt 100 meter. Vindkraftverken ska placeras på 
jordbruksmark intill väg E22. Bullerberäkningar visar att bullergränsen  
40 db (A) klaras vid näraliggande bostadshus. Vid fyra hus överskrider 
beräknad skuggtid riktvärdet åtta timmar per år; ett överskridande av 
riktvärdet kan undvikas genom att man stannar verken under vissa tider 
på dygnet. Verken är förberedda med utrustning för skuggoptimering. 
Påverkan på flora är ringa. Vindkraftverken kommer att ha små effekter på 
fåglar och fladdermöss. När vindkraftverken tas ur drift och monteras ner 
kan marken återställas till ursprungligt skick. 
 
Enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 21 kap 12 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251) är den planerade verksamheten anmälningspliktig med 
verksamhetskoden 40.100. Till anmälan har bland annat fogats ljudanalys, 
skugganalys, fotomontage, fågelundersökning och analys av effekterna på 
fladdermusfaunan; näraliggande vindkraftverk, befintliga och planerade, 
har beaktats. 
 
Länsstyrelsen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Försvarsmakten, Ronneby 
Airport, Karlskrona Naturskyddsförening och Karlskrona Ornitologiska 
klubb har getts möjlighet att yttra sig. Anmälan har kungjorts i 
ortstidningarna. Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, Trafikverket, 
Sjöfartsverket, Försvarsmakten, Ronneby Airport, fastighetsägarna till 
Torstäva 10:6, Berntorp 1:7 m fl, Torstäva 7:8 m fl, Torstäva 5:1 samt en 
privatperson. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 23 januari 2014 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
  forts. 
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 § 69 (forts). 
Torstäva 10:3, Ramdala. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande 
av två vindkraftverk. 
 
Yrkande 
Förvaltningens förslag är föreläggande. 
 
Anna Ottosson (M) yrkar på avslag med motivering att de inte ingår i 
Karlskrona kommuns vindstrategi. 
 
Bengt Andersson (M), Arnstein Njåstad (-) och Björn Tenland (SD) bifaller 
Anna Ottossons avslagsyrkande. 
 
Lars Karlsson (C) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden sammanfattar yrkandena och finner att det finns två förslag 
till beslut, Anna Ottosson (M) med fleras avslagsyrkande samt 
förvaltningens förslag till förbud. 
 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där båda förslagen ställs 
emot varandra. Propositionsordningen godkänns av nämnden. 
 
Efter att ha ställt proposition på förslagen finner ordföranden att nämnden 
beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 
 
Anna Ottosson (M) och Bengt Andersson (M) reserverar sig för eget 
yttrande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 
att  förelägga Eolus Vind AB, med organisationsnummer 556389-3956, att 
i samband med uppförande, drift och avveckling av två vindkraftverk på 
fastigheten Torstäva 10:2 i Karlskrona kommun, iaktta följande 
försiktighetsmått och begränsningar. Beslutet fattas med stöd av 27 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 26 kap 9 § 
miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap 2, 3 och 7 §§ miljöbalken. 
 
  forts. 
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 § 69 (forts). 
Torstäva 10:3, Ramdala. Anmälan enligt miljöbalken om uppförande 
av två vindkraftverk. 
 
1. Verksamheten ska utformas, anläggas och drivas i huvudsaklig 
överensstämmelse med vad bolaget angivit i anmälningshandlingarna och 
i övrigt åtagit sig i ärendet, om inte något annat framgår av nedanstående 
punkter. 
 
2. Markytor som tas i anspråk vid byggnationen av vindkraftverken, men 
som inte behövs vid dess drift, ska återställas till så nära ursprungligt skick 
som möjligt senast sex månader efter det att vindkraftverken uppförts. 
 
3. Den faktiska rörliga skuggtiden från vindkraftverken får inte överstiga 
åtta timmar per kalenderår, mätt vid störningskänslig plats intill bostäder. 
Som störningskänslig plats avses uteplatser eller, om sådan saknas, ett 
område på 5x5 meter i anslutning till bostäder. 
 
4. Buller från vindkraftverken ska begränsas så att det inte ger upphov till 
högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 40 db (A). 
 
5. Behållare och anläggningsdelar innehållande olja ska förses med 
läckageskydd som är utformade på sådant sätt att spill eller läckage inte 
kan nå omgivande mark. Farligt avfall får inte förvaras i eller vid 
vindkraftverken. 
 
6. När verksamheten vid vindkraftverken läggs ner ska verken avlägsnas 
från platsen senast ett år efter det att elproduktionen från verket upphört 

 
7. Ett förslag till kontrollprogram ska inlämnas till Miljö- och 
byggnadsnämnden senast tre månader innan anläggningsarbetet 
påbörjas. 
 
___________________ 
 
Carl-Göran Svensson (M) anmäler jäv och är ej närvarande vid 
föredragning och beslut. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 



Reservation 

Ärende nr 14 och 1 7 
Miljö o Byggnadsnämndens sammanträde den 13 mars 2014 
Karlskrona kommun 

Karlskrona kommun har antagit en vindkraftsplan på hur vindkraften ska byggas 
ut i kommunen. Enligt denna ska det inte byggas vindkraftverk på den aktuella 
platsen. Vidare konstaterar vi att avståndet till ett antal fastigheter ligger precis 
på acceptabelt avstånd till buller. De senaste veckorna har det framkommit att 
buller kring vindkraftverk är betydligt allvarligare än vad man tidigare har haft 
kännedom om. Tidigare har det sökts bygglov på nästan samma plats som 
dagens ansökan, dessa har inte bifallits. Blekinge museum hade vid fårra 
ansökan synpunkter på denna placering. Detta är vår motivering för ett avslag. 

Anna Ottosson (M) 

~ @46Jc/n_ 
Ledamot (tjänstgörande ordförande i detta ärende) 

Bengt Andersson (M) 
Ersättare (tjänstgörande i detta ärende) 
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Sökanden, rek mb  MHA 2014.74 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 70 

Tjurkö 8:30, Tjurkö. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning. 

 
Sökanden har ansökt om tillstånd enligt 13 § förordningen om miljövarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) för en liten tank (6 kubikmeter) för 
avloppsvatten på fastigheten Tjurkö 8:30. Enligt ansökan används 
fastigheten för permanentboende. Till den slutna tanken ska allt 
avloppsvatten från bostadshuset på fastigheten ledas. Vattentoalett ska 
nyinstalleras. 
 
Enligt Miljö- och byggnadsnämndens policy för slutna tankar, 2006-12-13 
§ 435, måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att tillstånd till sluten 
tank ska kunna beviljas: 
 

• allt avloppsvatten ska ledas till den slutna tanken, 
• fastigheten ska bebos permanent, 
• fastigheten får inte ligga inom ett område där Miljö- och   

byggnadsnämnden bedömer att gemensamma avloppslösningar 
bör komma till stånd. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att förhållanden på 
platsen där avloppsanläggningen ska byggas är sådana att hög 
skyddsnivå, i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd om små 
avloppsanläggningar (NFS 2006:7) ska gälla för avloppsanläggningen. 
Bedömningen grundar sig på närheten till havet och andra bebyggda 
fastigheter samt de geohydrologiska förutsättningarna på platsen. 
 
Den planerade avloppsanläggningen uppfyller miljöbalkens (1998:808) 
krav avseende lokalisering, utformning och funktion. Genom att 
avloppsvattnet ska avledas till en sluten tank kommer inget utsläpp att ske 
på platsen; avloppsvattnet kommer istället att genomgå en lång gående 
rening i kommunens avloppsreningsverk. På så sätt uppfylls kraven för 
hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd. Avståndet mellan den slutna 
tanken och fastighetens borrade vattenbrunn är litet, endast cirka fem 
meter. Med tanke på markförhållandena på fastigheten får det lilla 
avståndet godtas. 
  forts. 
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 § 70 (forts). 

Tjurkö 8:30, Tjurkö. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning. 
 
Det ligger i fastighetsägarens intresse att se till att avloppsvattnet inte 
läcker från tanken eller avloppsledningar, eftersom ett sådant läckage 
skulle kunna förorena det egna dricksvattnet. 

 
Ur resurssynpunkt är det normalt inte lämpligt att avleda bad-, disk- och 
tvättvatten (BDT) till en sluten tank, på grund av den miljöbelastning som 
transporterna av detta vatten utgör. Förhållandena på platsen där 
fastigheten ligger är dock sådana att det inte finns någon möjlighet att 
omhänderta BDT-vattnet i en enskild avloppsanläggning med utsläpp av 
renat avloppsvatten på eller i närheten av fastigheten. Fastigheten är liten, 
det ligger andra bostadshus mycket nära och marken utgörs av berg med 
mycket tunt jordtäcke. Avståndet till havet är cirka 200 meter, varför 
utsläpp till havet efter tät markbädd eller minireningsverk inte är 
genomförbart. 
 
Om Miljö- och byggnadsnämndens policy för slutna tankar ska tillämpas 
kan tillstånd till sluten tank på fastigheten Tjurkö 8:30 inte ges. 
Fastigheten ligger inom ett område där en gemensam avloppslösning bör 
komma till stånd. Med tanke på de extrema förhållandena på platsen bör 
tillstånd till sluten tank, som omhändertar allt avloppsvatten på 
fastigheten, beviljas. 
 
Eftersom det ur resurssynpunkt är olämpligt att avleda BDT-vatten till en 
sluten tank bör tillståndet tidsbegränsas till att gälla i 20 år. Området där 
fastigheten ligger är utpekat i kommunens förslag till VA-plan, som ett 
område där VA-situationen behöver utredas; en eventuell utbyggnad av 
kommunalt VA på platsen kommer att kunna ske först om mer än 10 år. 
 
Motivering till föreslagna villkor 
För tillståndet bör föreskrivas villkor för att förebygga oacceptabel 
miljöpåverkan från anläggningen. 
 
Endast avloppsvatten från toalett samt bad, disk och tvätt får avledas till 
den slutna tanken. För att minimera den mängd avloppsvatten som leds 
till tanken ska den toalett som kopplas till tanken vara en vakuumtoalett 
eller en snålspolande toalett. 
 
  forts. 
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 § 70 (forts). 
Tjurkö 8:30, Tjurkö. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning. 
 
Kran- och duschmunstycken i bostadshuset ska vara snålspolande av 
samma skäl. Enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är 
sådana installationer en rimlig försiktighetsåtgärd att vidta, för att 
minimera miljöpåverkan i samband med tömning av tanken och transport 
av avloppsvattnet till kommunens reningsverk. 
 
Fastighetsägarna bör dock få viss tid på sig att installera snålspolande 
teknik. 
 
Den slutna tanken ska vara P-märkt, byggproduktcertifierad, typgodkänd 
eller godkänd vid motsvarande prövningsförfarande, vilket garanterar att 
den har bland annat tillräcklig hållbarhet. Tanken kommer att placeras 
mycket nära den egna vattenbrunnen på fastigheten, varför det är 
synnerligen viktigt att tanken är tät och hållbar. 
 
Installation av den slutna tanken ska ske enligt tillverkarens/leverantörens 
anvisningar. På så sätt minimeras risken för att tanken ska skadas och 
läcka avloppsvatten. Särskilt viktigt är att tanken förankras väl så att den 
inte lyfts av grundvattnet, vilket skulle kunna orsaka ledningsbrott och 
utläckage av avloppsvatten. 
 
Tanken och eventuell pumpbrunn ska förses med överfyllnadslarm för att 
säkerställa att avloppsvatten inte rinner ur till följd av överfyllnad eller 
tekniskt fel. 
 
Ett skriftligt intyg om att avloppsanläggningen har byggts i enlighet med 
detta tillstånd ska skickas till Miljö- och byggnadsnämnden så snart den 
färdigställts. Genom intyget dokumenteras vilken typ av 
avloppsanläggningen som finns på fastigheten. 
 
För att en avloppsanläggning ska fungera optimalt måste den fortlöpande 
skötas och underhållas. För en sluten tank rör det sig framför allt om att 
kontrollera pumpen i pumpbrunnen, funktionen på larmen och att se till att 
tanken töms när den är full. 
 
  forts. 
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   MHA 2014.74 
 
 
 
 
 § 70 (forts). 

Tjurkö 8:30, Tjurkö. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

1. att  lämna sökanden tillstånd till en sluten tank på 6 kubikmeter för 
fastigheten Tjurkö 8:30, enligt 2 kap 3 §, 9 kap 7 § och 16 kap 2 § 
miljöbalken samt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd, 

 
2. att  tillståndet tidsbegränsas till att gälla 20 år från datumet för beslutet, 
enligt 16 kap 2 § miljöbalken, 

 
3. att  för tillståndet gäller följande villkor, enligt 2 kap 3 och 5 §§ och kap 
2 § miljöbalken, 

 
4. att  avloppsanläggningen ska utformas och anläggas i överens-
stämmelse med vad som angivits i ansökningshandlingarna och vad som i 
övrigt framkommit i ärendet, om inte något annat framgår av nedan-
stående villkor. Eventuella avvikelser från detta tillstånd ska föregås av 
kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 
5. att  till den slutna tanken får endast ledas avloppsvatten som härrör 
från toalett samt bad, disk och tvätt. Till tanken får endast ledas vatten 
från snålspolande toalett eller vakuumtoalett, samt från och med den 1 
april 2015 från snålspolande kran- och duschmunstycken. Med 
snålspolande toalett avses en totalett där förbrukningen av spolvatten 
uppgår till maximalt 0,6 liter per spolning. Annat vatten får inte ledas till 
tanken, 

 
6. att  den slutna tanken ska vara P-märkt, byggproduktcertifierad, 
typgodkänd eller godkänd vid motsvarande prövningsförfarande, 

 
7. att  den slutna tanken ska installeras enligt tillverkarens/leverantörens 
anvisningar. Om tanken helt eller delvis placeras under högsta 
grundvattenyta ska den förankras i betongplatta eller berg, 
 
  forts. 
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   MHA 2014.74 
 
 
 
 
 § 70 (forts). 

Tjurkö 8:30, Tjurkö. Ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för avloppsanläggning. 

 
8. att den slutna tanken samt eventuell pumpbrunn ska förses med 
överfyllnadslarm, 

 
9. att  skriftligt intyg om att avloppsanläggningen har byggts i enlighet med 
detta tillstånd ska skickas in till Miljö- och byggnadsnämnden så snart den 
färdigställts, samt 

 
10. att  anläggningen ska fortlöpande skötas och underhållas så att 
driftstörning och/eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. 
 
___________________ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökanden, rek mb  BYGG 2007.2463 
Enligt sändlista 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 71 
 Olsäng 20:4, Fågelmara. Ansökan om bygglov för två vindkraftverk. 
 

Ansökan avser bygglov för byggande av två vindkraftverk, max 89 meter i 
totalhöjd. Enligt ansökan planeras varje verk att få en effekt på maximalt 1 
MW. En transformatorkiosk på 6,6 kvm ska sättas upp i direkt anslutning 
till varje verk. Bygglov söks även för el-ledningar i mark. Vägen fram till 
befintligt vindkraftverk kommer att förlängas fram till planerade verk, vilket 
innebär att en förlängning av befintlig väg kommer att anläggas på 
åkermark cirka fyra meter bred och cirka 600 meter lång. Vägen kommer i 
huvudsak att förläggas längs en stenmur i kanten av åkern. Till ansökan 
har också fogats bland annat en ljudanalys, en skugganalys och 
fotomontage. 
 
Länsstyrelsen Blekinge län, Försvarsmakten, Trafikverket, Sjöfartsverket, 
Ronneby Flygplats och Kalmar Flygplats har getts möjlighet at yttra sig 
över ansökan. 
 
Länsstyrelsen anser att de planerade vindkraftverken påtagligt skulle 
skada naturmiljön i området. Verken är placerade inom område med 
förordnande om strandskydd enligt miljöbalken och att uppförandet av 
dem därför kräver dispens. Ingrepp i stenmurar belägna på 
jordbruksmark, eller andra biotopskyddsobjekt kräver dispens från 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen redogör också för att bolaget 2002 sökte 
tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra ytterligare ett verk med samma 
lokalisering som ett av de nu ansökta verken och att Länsstyrelsen då 
avslog ansökan samt att bolaget överklagade till Miljödomstolen som i sin 
tur avslog överklagandet. 
 
Försvarsmakten har inget att erinra mot vindkraftsetableringen. 
 
Trafikverket har ur vägsynpunkt inget att invända mot vindkraftverken. 
Verken berör inte järnvägen och kommer inte i konflikt med järnvägens 
radio- eller telesystem. Av tillhandahållna handlingar går det inte att 
bedöma om projektet står i konflikt med luftfartens intressen. Trafikverket 
anför också att Sjöfartsverket bör ges möjlighet att yttra sig i ärendet. 
 
Ronneby Airport har inget att erinra mot vindkraftverken. 
 
  forts. 
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  BYGG 2007.2463 
 
 
 

 
 
 

 § 71 (forts). 
 Olsäng 20:4, Fågelmara. Ansökan om bygglov för två vindkraftverk. 

 
Sjöfartsverket har meddelat att verkens position efter uppförande ska 
rapporteras till verket. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter och 
anför att Länsstyrelsens uttalande om strandskyddet står i motsats-
förhållande till vad Miljödomstolen hävdar i dom M 3028-03, 2003-11-18.  
I övrigt har sökanden inga synpunkter. 
 
Ärendet har inte kungjorts då det bedöms som tillräckligt utrett för att 
beslut enligt förslag ska kunna fattas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 23 januari 2014 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Yrkande 
Förvaltningens förslag är avslag. 
 
Lars Karlsson (C) yrkar på att bevilja byggnadslov för de två 
vindkraftverken. Arnstein Njåstad (-) bifaller Lars Karlssons bifallsyrkande. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden sammanfattar yrkandena och finner att det finns två förslag 
till beslut, Lars Karlssons (C) bifallsyrkande med fler bifallsyrkande samt 
förvaltningens förslag till avslag. 
 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där båda förslagen ställs 
emot varandra. Propositionsordningen godkänns av nämnden. 
 
Efter att ha ställt proposition på förslagen finner ordföranden att nämnden 
beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 
 
Lars Karlsson (C) och Arnstein Njåstad (-) reserverar sig mot beslutet. 

 
   forts. 
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 § 71 (forts). 
 Olsäng 20:4, Fågelmara. Ansökan om bygglov för två vindkraftverk. 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 
1. att  avslå ansökan om att få uppföra två vindkraftverk på fastigheten 
Olsäng 20:4. Beslutet fattas med stöd av 2 kap 1 §, 3 kap 1, 2 och 14 §§ 
ÄPBL samt med hänvisning till hushållningsbestämmelserna i 4 kap 4 § 
miljöbalken, samt 
 
2. att  avgiften för avslag är 4 500 kronor, i enlighet med taxa fastställd av 
Kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökanden, rek mb  BYGG 2010.4153 
Enligt sändlista 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 72 

Torstäva 10:2, Ramdala. Bygglov och bygganmälan för uppsättande 
av två vindkraftverk samt transformatorkiosker. 
 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerad område. 
 
Ansökan avser uppförande av två vindkraftverk med en märkeffekt på 
max 1 MW, navhöjd max 76 meter och rotordiamter max 53 meter. Total-
höjden kommer inte överstiga 100 meter. Transformatorstationer om  
6,6 kvm och med en totalhöjd av 2,4 meter. Transformatorstationerna 
placeras i direkt anslutning till verken. 
 
För att etablera vindkraftverken så behövs farbara vägar till varje tänkt 
etableringsplats. Etableringsplatserna är redan åtkomliga via mindre 
vägar. Ingen ny väg är nödvändig. De befintliga vägarna kommer dock 
troligen att behöva förstärkas/breddas på vissa ställen. Påverkan på 
marken borde vara liten. 
 
Vindkraftverken ska placeras på jordbruksmark intill väg E22. 
Bullerberäkningar visar att bullergränsen 40 db (A) klaras vid närliggande 
bostadshus. Vid fyra hus överskrider beräknad skuggtid riktvärdet åtta 
timmar per år; ett överskridande av riktvärdet kan undvikas genom att man 
stannar verken under vissa tider på dygnet. Verken är förberedda med 
utrustning för skuggoptimering. Påverkan på flora är ringa. Vindkraft-
verken kommer att ha små effekter på fåglar och fladdermöss. När vind-
kraftverken tas ur drift och monteras ner kan marken återställas till 
ursprungligt skick. 
 
Enligt plan- och bygglagens 8 kap 2 § 6a är ansökan bygg- och 
anmälningspliktig. Till ansökan har bland annat fogats ljudanalys, 
skugganalys, fotomontage, fågelundersökning och analys av effekterna på 
fladdermusfaunan; näraliggande vindkraftverk, befintliga och planerade, 
har beaktats. 
 
Länsstyrelsen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Försvarsmakten, Ronneby 
Airport samt berörda fastighetsägare inom 500 meter har getts möjlighet 
att yttra sig. 
 
  forts. 
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  BYGG 2010.4153 
 
 
 

 
 § 72 (forts). 

Torstäva 10:2, Ramdala. Bygglov och bygganmälan för uppsättande 
av två vindkraftverk samt transformatorkiosker. 
 
Anmälan har kungjorts i ortstidningarna 2013-05-03. Yttranden har 
inkommit från Länsstyrelsen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Försvarsmakten, 
Ronneby Airport, fastighetsägarna till Torstäva 10:6, Berntorp 1:7 m fl, 
Torstäva 7:8 m fl och Torstäva 5:1 samt en privatperson. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 20 januari 2014 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Yrkande 
Förvaltningens förslag är att bevilja. 
 
Anna Ottosson (M) yrkar på avslag med motivering att de inte ingår i 
Karlskrona kommuns vindstrategi. 
 
Bengt Andersson (M), Arnstein Njåstad (-) och Björn Tenland (SD) bifaller 
Anna Ottossons avslagsyrkande. 
 
Lars Karlsson (C) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden sammanfattar yrkandena och finner att det finns två förslag 
till beslut, Anna Ottosson (M) med fleras avslagsyrkande samt 
förvaltningens förslag till att bevilja. 
 
Ordföranden föreslår en propositionsordning där båda förslagen ställs 
emot varandra. Propositionsordningen godkänns av nämnden. 
 
Efter att ha ställt proposition på förslagen finner ordföranden att nämnden 
beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 
 
Anna Ottosson (M) och Bengt Andersson (M) reserverar sig för eget 
yttrande. 
 
Bengt Tenland (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
  forts. 
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  BYGG 2010.4153 
 
 
 

 § 72 (forts). 
Torstäva 10:2, Ramdala. Bygglov och bygganmälan för uppsättande 
av två vindkraftverk samt transformatorkiosker. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 
1. att  bevilja bygglov med stöd av 8 kap för uppförande av två 
vindkraftverk med en totalhöjd på högst 100 meter och två transformator-
stationer på fastigheten Torstäva 10:2, samt 
 
2. att  avgiften för bygglovet är 15 767 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
Carl-Göran Svensson (M) anmäler jäv och är ej närvarande vid 
föredragning och beslut. 
 
Upplysningar 
Bygganmälan skall inlämnas senast tre veckor före byggstart. 
 
Anmälan ska inlämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen då arbetet 
påbörjas och då det avslutas. 
 
Innan byggnadsarbeten kan påbörjas ska ett tekniskt samråd genomföras 
med Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontakt tas med: 
 
Byggnadsinspektör Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14 
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71 
Byggnadsinspektör Elnes Aljija, telefon 0455-30 50 66 
 
Vindkraftverkets position efter uppförandet ska rapporteras till 
Sjöfartsverket. 

 
Om behov av nya till- och utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, som 
berör allmän väg uppstår krävs att anslutningstillstånd söks enligt 30 § 
väglagen. 

 
Beslutet upphör att gälla om byggnadsåtgärderna inte påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. 
 
Faktura för bygglovet skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 



Reservation 

Ärende nr 14 och 1 7 
Miljö o Byggnadsnämndens sammanträde den 13 mars 2014 
Karlskrona kommun 

Karlskrona kommun har antagit en vindkraftsplan på hur vindkraften ska byggas 
ut i kommunen. Enligt denna ska det inte byggas vindkraftverk på den aktuella 
platsen. Vidare konstaterar vi att avståndet till ett antal fastigheter ligger precis 
på acceptabelt avstånd till buller. De senaste veckorna har det framkommit att 
buller kring vindkraftverk är betydligt allvarligare än vad man tidigare har haft 
kännedom om. Tidigare har det sökts bygglov på nästan samma plats som 
dagens ansökan, dessa har inte bifallits. Blekinge museum hade vid fårra 
ansökan synpunkter på denna placering. Detta är vår motivering för ett avslag. 

Anna Ottosson (M) 

~ @46Jc/n_ 
Ledamot (tjänstgörande ordförande i detta ärende) 

Bengt Andersson (M) 
Ersättare (tjänstgörande i detta ärende) 
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Sökanden   BYGG 2013.3013 
Berörda grannar 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 
 
 
 § 73 
 Sanda 2:8, Sturkö. Förhandsbesked för en avstyckning. 
 

Ansökan avser förhandsbesked för en avstyckning på en tomt på cirka 
3400 kvm i 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 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. 
 
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om 
skydd av riksintressen. 
 
Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen 2013-10-24 konstaterades att marken består av dels 
en gräsbevuxen yta, dels av växtlighet av lågväxande sly karaktär. 
 
  forts. 
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  BYGG 2013.3013 
 
 
 
 

 § 73 (forts). 
 Sanda 2:8, Sturkö. Förhandsbesked för en avstyckning. 

 
Den föreslagna tillfartens sträckning medför att en mycket grov ek kan 
bevaras. 
 
Planförutsättningar 
Sanda ingår i förslag till Fördjupning av översiktsplan för skärgården som 
ett utvecklingsområde för ny bebyggelse. Planen beräknas antas av 
Kommunfullmäktige i juni 2014. Den aktuella platsen ligger i nära 
anslutning till område som är markerat som ett utvecklingsområde i 
planen. 
 
Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret för havsområde. 
Riksintresset bedöms inte påverkas av sökt åtgärd. 
 
Vatten och avlopp 
Kommunal anslutning är föreslaget. 
 
Strandskydd 
Området omfattas av strandskydd enligt miljöbalken (MB 7 kap). Syftet 
med strandskyddet är att långsiktigt säkra allmänhetens tillträde till 
strandområden samt att bevara goda livsmiljöer för växter och djur. 
Dispens från strandskyddslagen kan lämnas endast om växt- och djurliv 
inte påtagligt skadas eller att allmänhetens tillträde till området inte 
försämras. Dessutom ska särskilda skäl föreligga enligt 7 kap 18 § MB. 
 
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. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och 
infart kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna åtgärden uppfyller 
kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL. 
 
  forts. 
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 § 73 (forts). 
 Sanda 2:8, Sturkö. Förhandsbesked för en avstyckning. 

 
Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. 
 
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  lämna positivt förhandsbesked för en avstyckning på den 
föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och bygglagen med hänvisning 
till, 
 
2. att  bygglov för den föreslagna avstyckningen kan påräknas med 
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 § plan- och 
bygglagen, samt 
 
3. att  avgiften för förhandsbeskedet är 7 476 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 Sanda 2:8 omfattas av strandskydd och därför måste en 
strandskyddsdispens finnas innan byggstart. 
 
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökanden   BYGG 2013.3231 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 74 

Skällenäs 27:4, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har gjort besök på  
platsen 2014-03-06. 
 
Ärendet utgår då sökanden skall göra ytterligare kompletteringar. 
 
___________________ 
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Sökanden   BYGG 2013.3697 
Post- och Inrikes Tidningar 
Berörda grannar 
Akten 
 
 
 
 
 § 75 

Tvings-Måstad 3:43, Alnaryd. Förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus. 

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i en våning 
utan inredd vind i Måstadtorp, tre kilometer nordost om Alnaryd, 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 ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet bland annat med 
hänsyn till möjligheter 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 kulturvärden 
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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  BYGG 2013.3697 
 
 
 
 

 § 75 (forts). 
Tvings-Måstad 3:43, Alnaryd. Förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus. 

 
Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen 2014-02-20 konstaterades att platsen består av 
hagmark md björkar och större stenblock. Platsen är avgränsad av en 
stenmur på alla fyra sidor. 
 
Vatten och avlopp 
Ansökan anger enskild lösning, vilket är möjligt att anordna enligt 
miljöavdelningen. 
 
Grannar 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande 
har inkommit från fastighetsägare till Tvings-Måstad 3:45 och  
Tvings-Måstad 3:44. De framför att de motsätter sig en utfart till väg 
genom fastigheten Tvinga-Måstad 3:45 och att avlopp ej får anordnas 
nära tomtgränserna. 
 
Skäl till beslut 
Utfart kan anordnas längs den östra fastighetsgränsen direkt mot befintlig 
väg och behöver ej belasta fastigheten Tvings-Måstad 3:45 genom den 
norra fastighetsgränsen. Enskild avloppslösning är möjlig att anordna utan 
att det medför någon risk för omgivande fastigheter. Det föreslagna 
fritidshuset är en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse och platsen 
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna 
intressen. 
 
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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  BYGG 2013.3697 
 
 
 
 

 § 75 (forts). 
Tvings-Måstad 3:43, Alnaryd. Förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus. 
 
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 8 544 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 beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt  
PBL 9 kap 39 §. 
 
Ansökan med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband 
med bygglovansökan. 
 
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökanden   BYGG 2013.3979 
Post- och Inrikes Tidningar 
Berörda grannar 
Akten 
 
 
 
 
 § 76 

Östra Rödeby 1:7, Rödeby. Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus. 

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av tre tomter för 
enbostadshus i två våningar i östra Rödeby 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 områden 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 kulturvärden 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
 
Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen 2014-02-20 konstaterades att skogen på fastigheten 
har avverkats. Marken lutar svagt mot väster och har en blockig terräng. 
Marken ligger lägre än Rödebyekvägen. 
 
  forts. 
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 § 76 (forts). 

Östra Rödeby 1:7, Rödeby. Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus. 

 
Vatten och avlopp 
Kommunal anslutning är planerad och det finns kapacitet att ansluta tre 
fastigheter till enligt kommunens VA-avdelning. 
 
Grannar 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande 
har inkommit från Rödeby Vägars Samfällighet som framför att 
anslutningen till samfällighetens vägnät ska göras på ett kvalitetsmässigt 
sätt. När lantmäteriförrättningen är gjord ska anmälan göras till Rödeby 
Vägars Samfällighet om ägare och adressuppgifter för anslutning till 
samfälligheten. 
 
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. 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. 
 
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre tomter för 
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 7 476 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
  forts. 
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 § 76 (forts). 
Östra Rödeby 1:7, Rödeby. Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus. 
 
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 beslut 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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 § 77 
 Övriga frågor/Information. 
 
 Skyltning vid Järnvägstorget 

Arnstein Njåstad (-) har en fråga om skyltning vid en affärsidkare vid 
Järnvägstorget. 
 
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att ärendet undersöks. 
 
 
Beslut från Länsstyrelsen Blekinge angående Tving 1:22 
Lotta Holgersson (S) undrar hur ärendet går vidare med anledning av ett 
beslut från Länsstyrelsen 2014-02-04. 
 
Bygglovchef Kristina Stark svarar att ärendet bereds till  nästa Miljö- och 
byggnadsnämnd.  
 
 
Pålning på kyrkogårdar 
Björn Tenland (SD) undrar om det inte fordrar byggnadslov för att påla 
gravstenar på kyrkogårdar. 
 
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att man inte behöver byggnadslov 
enligt plan- och bygglagen. 
 
Eva Röder (FP) och Johan Eriksson (V) svarar att det är en tillfällig åtgärd 
i avvaktan på en permanent lösning. 

 
 
 __________________ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 § 78 
 Ändring av datum för Miljö- och byggnadsnämndens möte i maj och 

december 2014. 
 

Miljö- och byggnadsnämndens möte den 8 maj 2014 är flyttat till den 7 maj 
2014 klockan 13.15 i Kommunstyrelsens sessionssal, Tegelhuset, 
Drottninggatan 69. 

 
Miljö- och byggnadsnämndens möte 11 december 2014 är flyttat till den  
12 december 2014 klockan 08.30 i sammanträdeslokalen Freden, 
kommunhuset Ruthensparre. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

att  flytta Miljö- och byggnadsnämndens möte den 8 maj till den 7 maj och 
den 11 december till den 12 december 2014. 

 
 __________________ 
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Mark- och miljödomstolen MH 2010.3063 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Jämjö Sportskyttklubb 
Akten 
 
 
 
 
 § 79 

Ekeryd 1:23, Jämjö. Yttrande med anledning av överklagan av 
Länsstyrelsen Blekinge län beslut angående föreläggande om 
försiktighetsmått för Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet. 
 
Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun har förelagts att avge 
yttrande över innehållet i aktbilagor 1, 4-6 i rubricerat mål. Av yttrandet ska 
framgå huruvida nämnden medger eller motsätter sig det som yrkas i 
målet. För det fall nämnden motsätter sig yrkandet ska skälen för det 
framgå. Eventuella bevis ska också anges. 
 
Nämnden motsätter sig samtliga yrkanden i målet och väljer i det följande 
att bemöta sådana yrkanden som har betydelse för nämndens beslut så 
som det fastställts efter Länsstyrelsens beslut. Frågor som rör eventuella 
formaliafel behandlas inte. Bemötandet följer den struktur som ges av 
överklagandet. 
 
Punkt 1. Jämjö Sportskytteklubb (förening) yrkar på ändring så att 50 000 
skott tillåts per år. I beräkningen av antal skott ska kaliber .22 och ljud-
dämpande skott ingå. 
 
Nämnden motsätter sig yrkandet eftersom beslutet där antalet tillåtna 
skott fastställdes grundas på en samlad bedömning av den störning 
verksamheten belastar omgivande bostäder med. Även efter buller-
reduktion kvarstår en betydande störning. Därför är det av vikt att så långt 
skäligt begränsa den störningen. Antalet skott är därvid, liksom 
begränsning av skjuttiderna, ett av få sätt som står tillbuds. 
 
Beträffande skjutning med ljuddämpande vapen kan det inte uteslutas att 
det bidrar till den samlade störningen. Nämnden saknar förvisso 
kännedom om huruvida ljuddämpning av grövre kalibrar kan reducera 
ljudtrycket till en nivå i paritet med kaliber .22 eller lägre. Skulle så vara 
fallet inställer sig emellertid ett antal andra frågor. Skjutning med kaliber 
.22 har undantagits vid reglering av maximalt antal skott. 
 
 forts. 
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  MH 2010.3063 
 
 
 
 
 § 79 (forts). 

Ekeryd 1:23, Jämjö. Yttrande med anledning av överklagan av 
Länsstyrelsen Blekinge län beslut angående föreläggande om 
försiktighetsmått för Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet. 

 
Härvid har hänsyn tagits till den vanligen använda skjutriktningen och 
omfattningen på det skyttet. Även om bullergränsvärden innehålls bidrar 
finkalibrigt skytte till den kvarvarande störningen. Skjutning med 
ljuddämpade vapen kan om det introduceras i högre utsträckning än vad 
som är brukligt idag ge upphov till påverkan på den samlade 
ljudstörningen. Nämnden ser inte heller någon uppenbar möjlighet att 
särskilja sådant ljuddämpat skytte som skulle inräknas respektive inte 
inräknas i tillåtet antal skott. Nämnden motsätter sig därför yrkandet. 
 
Punkt 3. Föreningen yrkar på en i flera avseenden annorlunda lydelse av 
försiktighetsmåttet som reglerar bullernivån. Nämnden har behandlat 
verksamheten samlat, oberoende av vilka skjutbanor som orsakar 
störning. Nämnden motsätter sig att olika banor inom anläggningen 
bedöms separat. 
 
Föreningen yrkar vidare på att störningen från hagelbanan ska få uppgå 
till 80 dB(A) Impuls. Nämnden motsätter sig det. Varken nationell 
vägledning eller praxis medger en sådan störningsnivå. 
 
Föreningen vill att mätning eller beräkning enligt Naturvårdsverkets 
allmänna råd ersätts med ”frifältsvärde utomhus vid bostäder”. Nämnden 
motsätter sig det och menar att det skulle skapa osäkerhet avseende 
metoden och därmed försvåra nämndens tillsyn. 
 
Föreningen yrkar, som det får förstås, vidare att förbudet mot skjutning för 
det fall bullergränsvärdena inte kan innehållas ska tas bort. Nämnden 
motsätter sig det och menar att det i allt väsentligt skulle göra beslutet 
verkningslöst. 
 
Slutligen yrkar föreningen att försiktighetsmåttet ska träda ikraft först ett år 
efter att beslutet vunnit laga kraft. Nämnden menar fortsatt att sex 
månader är tillräckligt för att ge föreningen möjlighet att efterkomma 
beslutet. 
 
 forts. 
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 § 79 (forts). 
Ekeryd 1:23, Jämjö. Yttrande med anledning av överklagan av 
Länsstyrelsen Blekinge län beslut angående föreläggande om 
försiktighetsmått för Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet. 
 
Punkt 4. Föreningen yrkar bland annat att skjutning inom vissa angivna 
tider ska få ske utan ytterligare begränsning för kaliber .22 och ljud-
dämpande vapen. Nämnden motsätter sig det av skäl som framgår av 
resonemang ovan, däribland att allt hörbart skytte bidrar till den samlade 
störningen. 
 
Föreningen yrkar vidare att skjutningen även ska få ske på fredagar och 
såväl tidigare som senare på dagen än vad beslutet medger. Nämnden 
motsätter sig det då det skulle öka bullerstörningen mer än skäligt. 
 
För lördagar yrkar föreningen, som det får förstås, att skjutning även ska 
få ske på lördag som är helg. Liksom för vardagarna yrkar föreningen att 
skjutning på lördagar ska få ske såväl tidigare som senare på dagen än 
vad beslutet medger. Nämnden motsätter sig detta då det skulle öka 
bullerstörningen mer än skäligt. 
 
Från juni och juli månad yrkar föreningen att skjutning, även på jaktbanan, 
ske få ske. Nämnden motsätter sig det då det skulle öka bullerstörningen 
för omgivningen mer än skäligt. 
 
Föreningen yrkar vidare att bestämmelsen om sammanhållen skjuttid tas 
bort. Nämnden motsätter sig det och menar att det är av stor betydelse att 
skjutningen hålls samman till begränsade tider. Tillsammans med 
schemaläggning ger detta stora möjligheter för närboende att förutse 
störningen. Det kan i sin tur ha stor betydelse för omfattningen av den 
skadliga verkan störningen kan ha. 
 
Föreningen yrkar på en reglering av tider för skjutning på hagelbanan. 
Nämnden motsätter sig, som framgår ovan, att en högre ljudtrycksnivå 
tillåts för hagelbanan. Något behov av separat reglering av skjuttider för 
hagelbanan uppstår inte om domstolen delar den uppfattningen. För det 
fall så inte är fallet bör störningsbegränsningar utöver ljudtryck övervägas. 
 
Punkt 6. Föreningen yrkar, som det får förstås, att nämnden ska förbjudas 
att besluta om försiktighetsmått innehållande krav på schemaläggning. 
 
 forts. 
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 § 79 (forts). 
Ekeryd 1:23, Jämjö. Yttrande med anledning av överklagan av 
Länsstyrelsen Blekinge län beslut angående föreläggande om 
försiktighetsmått för Jämjö Sportskytteklubbs skjutbaneverksamhet. 
 
Nämnden motsätter sig yrkandet även i denna del. Schemaläggning av 
skjutning kan ha stor betydelse för störningen. Nämnden har för avsikt att 
besluta om schemaläggning och därvid efter bästa förmåga efterkomma 
de krav på tydlighet Länsstyrelsen påtalat. 
 
Övrigt. Utöver yrkanden för föreningen ett resonemang om beräkning och 
mätning av buller. Liksom Länsstyrelsen har inte heller nämnden fäst 
något avseende vid ingivna bullermätningar utförda av ”Acoustic 
Solutions”. Anledningen är att mätningarna är behäftade med ett antal 
metodfel, däribland mätning med fel vindriktning, och därför inte kan 
förmodas ge trovärdiga resultat. 
 
Beträffande punkten 3 menar föreningen att gränsdragningsproblem för 
visst skytte vid vissa banor och som sker i liten omfattning skapar 
osäkerhet, får orimliga konsekvenser och därtill förefaller vara 
ogenomtänkt. Nämnden har i beslutet valt 75 dB(A) Impuls vilket är den 
högre nivån i ett av Naturvårdsverket rekommenderat intervall. Det torde 
inte vara oskäligt att reglera verksamheten så att den ska innehålla den 
absoluta maxgränsen för buller som den centrala förvaltningsmyndigheten 
fastställt. Föreningen uppger dessutom i överklagandet att de kommer att 
kunna få ner bullernivån. 
 
Vad gäller frågan om att tillåta 80 dB(A) Impuls för skytte från hagelbanan 
menar nämnden att störningen inte kan anses obetydlig. Maximalt antal 
skott från anläggningen är 40 000 och en betydande andel därav härrör 
från hagelbanan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  avge yttrandet som sitt eget. 
 
___________________ 
 
Paragrafen anses omedelbart justerad. 
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den  
10 april 2014. 

 
 
 § 90 Budgetuppföljning per februari 2014 samt personalnyckeltal. 
 
 § 91 Förslag till beslut om ändring av reglemente och delegationsordning avseende 

ansvar för ärenden enligt ”lagen om brandfarliga och explosiva varor”. 
 
 § 92 Planlista. Prioritering av planarbete. 
 
 § 93 Förslag till VA-plan för Karlskrona kommun. 
 
 § 94 Information om spridning av organiska gödselmedel och kemiska 

bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. 
 
 § 95 Information. Restaurering av Silletorpsån. Utgår. 
 
 § 96 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 § 97 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän. 
 
 § 98 Meddelanden. 
 
 § 99 Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs. 
 
 § 100 Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag 

om enskilda avlopp. Paragrafen omedelbart justerad. 
 
 § 101 Ansökan om dispens för senareläggning av PCB-sanering av byggnad. 
 
 § 102 Hasslö 10:33, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 
 
 § 103 Tving 1:22, Tving. Tillsyn, vitesföreläggande avseende olovlig instängsling av 

allmän platsmark samt utdömande av vite. Utgår. 
 
 § 104 Tving 1:29, Tving. Föreläggande avseende olovligt uppsatt skylt. Utgår. 
 
 § 105 Övriga frågor/Information. 
 
 § 106 Uppstart för digitala ärendehanteringen för Miljö- och byggnadsnämnden. 
 
 § 107 Ekeryd 1:23, Jämjö. Dispensansökan för tävling utanför ordinarie skjuttider. 
 
 

_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 torsdagen den 10 april 2014, klockan 08.30 – 11.10 
 
 
Beslutande Ordförande Sofia Bothorp (MP) 
 1:e vice ordf Carl-Göran Svensson (M) 
 Ledamöter Michael Ryge (S), kl 08.30-10.30 
  Katarina Möller (S) 
  Morgan Mattsson (S) 
  Lotta Holgersson (S) 
  Per Löfvander (S) 
  Anna Ottosson (M) 
  Arnstein Njåstad (-) 
  Björn Tenland (SD) 
  Stefan Lundin (FP) 
  Lars Karlsson (C) 
    
 
Tjänstgörande ersättare Susanne Johansson (S) 
  Tommy Brolin (S), kl 10.30-11.10 
 
   
Övriga närvarande ersättare Tommy Brolin (S), kl 08.30-10.30 
  Peter Bäckström (-) 
  Bengt Andersson (M) 
  Eva Röder (FP) 
    
 Tjänstemän Förvaltningschef Hans Juhlin 
   Planchef Ola Swärdh 
   Miljöchef Robert Johannesson 
   Utvecklingschef Tina Tidhammar 
   Bygglovchef Kristina Stark 
   Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 08.50-10.40 
   Miljöinspektör Elisabet Petersson, kl 09.15-09.30 
   Miljöinspektör Börje Ulwebäck, kl 09.15-09.30 
   Miljöinspektör Eric Torkelsson, kl 08.30-10.40 
   Controller Ann-Christin Östbergh, kl 08.30-09.30 
 
 Övriga Claes Lindell, Lantmäteriet 
       
 Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera Katarina Möller 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf 90  - 107 
  Marie-Louise Bescher  

 
Ordförande  ___________________ 
  Sofia Bothorp 

 
Justerare  ___________________ 

 Katarina Möller 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 16 april 2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Kommunledningsförvaltningen DIA 2014.1024 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 90 
 Budgetuppföljning per februari 2014 samt personalnyckeltal. 
 
 Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet. 
 

Enligt direktiv från Kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna 
upprätta en budgetuppföljningsrapport med utfall för perioden januari – 
februari 2014 samt en prognos för helåret 2014. 

 
 Redovisning i tusentals kronor 

Verksamhet Budget 
2014 

Prognos 
helår 2014 

Differens mot 
budget helår 

Miljö- och byggnadsnämnden 809,0 809,0 0,0 
Nämndadministration 247,8 247,8 0,0 
Förvaltningsledning 935,3 935,3 0,0 
Planavdelning 3 455,0 3 455,0            0,0 
Bygglovavdelning 404,5 404,5 0,0 
Miljöavdelning 4 290,4 4 290,4 0,0 
Reserv 100,0 100,0 0,0 
Totalt: 10 242,0 10 242,0 0,0 

 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

att  godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2014-02-28 med 
helårsprognos. 

 
 __________________ 
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Kommunfullmäktige DIA 2014.743 
Räddningstjänsten i Östra Blekinge 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 91 

Förslag till beslut om ändring av reglemente och delegationsordning 
avseende ansvar för ärenden enligt ”lagen om brandfarliga och  
explosiva varor”. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har sedan 2013 överlämnat ansvar för 
ärenden enligt ovanstående lagstiftning till Räddningstjänsten i Östra 
Blekinge. 
 
Räddningstjänsten innehar, för egen del, varor som är tillståndspliktiga 
enligt lagen om och brandfarliga och explosiva varor, LBE 2010:1011. 
Räddningstjänsten kan inte handha uppgiften att besluta om tillstånd för 
den egna verksamheten. 
 
Tillståndsprövning och tillsyn avseende Räddningstjänstens egen 
verksamhet och egna varor enligt lagen och brandfarliga och explosiva 
varor föreslås därför att hanteras av Miljö- och byggnadsnämnderna i 
Karlskrona eller Ronneby kommun. 
 
Förändringen kräver ändring av Miljö- och byggnadsnämndens  
delegationsordning samt ändring av Kommunfullmäktiges reglemente för 
Miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del 
 
1. att  ändra Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning genom 
tillägg där Miljö- och byggnadsnämnden övertar ansvar för tillstånds-
hantering och tillsyn avseende Räddningstjänstens egna verksamhet och 
tillståndspliktiga varor enligt LBE 2010:1011, byggnadsinspektör utses 
som delegat,  
 
  forts. 
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 DIA 2014.743 
 
 
 
 

 § 91 (forts). 
Förslag till beslut om ändring av reglemente och delegationsordning 
avseende ansvar för ärenden enligt ”lagen om brandfarliga och  
explosiva varor”. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
2. att  överta ansvar för sådan tillståndsprövning och tillsyn enligt LBE 
2010:1011 som avser Räddningstjänstens egna verksamhet och varor, 
samt 
 
3. att  ändra reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden genom tillägg 
avseende tillståndsprövning och tillsyn enligt LBE 2010:1011 för 
Räddningstjänstens egna verksamhet och varor. 
 
 
___________________ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
 § 92 
 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 2014-04-10. 
 
 __________________ 
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Kommunfullmäktige PLAN 2013.2144 
Tekniska nämnden 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 93 
 Förslag till VA-plan för Karlskrona kommun. 
 
 Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet. 
 

På uppdrag av Tekniska nämnden och Miljö- och byggnadsnämnden har 
de båda förvaltningarna gemensamat arbetat fram ett förslag till VA-plan 
för Karlskrona kommun. 

 
Styrgruppen för arbetet är presidierna i respektive nämnd. Planen har i två 
omgångar varit på remiss till myndigheter, organisationer och enskilda. 
Remisserna har samordnats med arbetet med Fördjupning av 
översiktsplanen för Skärgården. De synpunkter som inkommit ger vid 
hand att arbetet mottagits över förväntan positivt. Den senaste 
remissrundan har medfört värdefulla synpunkter. Dock har de inte medfört 
någon påverkan på planens utformning, då de istället bör hanteras i annan 
ordning. 

 
Då arbetet nu är färdigställt föreslås de båda nämnderna för egen del 
godkänna planen och vidare förslås Kommunfullmäktige att anta 
densamma. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del 
 
att  godkänna VA-plan för Karlskrona kommun. 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige 
beslutar 
 
att  anta VA-plan för Karlskrona kommun. 
 
___________________ 
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§ 94 
Information om spridning av organiska gödselmedel och kemiska 
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. 

 
Miljöinspektörer Elisabet Petersson och Börje Ulwebäck informerar om 
anmälan om spridning av organiska gödselmedel samt tillstånd för 
yrkesmässig kemisk bekämpning inom vattenskyddsområden. 
 
Stora delar av vattenskyddsområden inom kommunen består av 
jordbruksmark. 
 
Ett nytt simuleringsverktyg används som beräknar risken för att 
växtskyddsmedel läcker till yt- och grundvatten. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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 § 95 
 Information. Restaurering av Silletorpsån. 
 
 Ärendet utgår. Informationen äger rum vid ett senare tillfälle. 
 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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 § 96 
 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 Se förteckning över fattade beslut. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att  ta redovisningen till dagens protokoll. 
 
 
 __________________ 
 
 



Beslut fattade med stöd av delegation 

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-03-05. 

1. Information. Översyn av det utvidgade strandskyddet i 
Karlskrona kommun. 

§ 49 



Beslut fattade med stöd av delegation 

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-03-06. 

1. Arnö 26, Gräsvik. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus. § 50 

2. Bronset 1, Vedeby. Bygglov för nybyggnad av carport. § 51 

3. Gullbernahult 77, Gullberna Park. Bygglov för tillbyggnad av § 52 
enbostadshus med ett uterum. 

4. Hammarby 5:10, Jämjö. Bygglov för tillbyggnad av dagligvaru- § 53 
butik samt uppsättande av skylt. 

5. Torstäva 9:12, Ramdala . Bygglov för tillbyggnad av fritidshus. § 54 

6. Nämndens lista inför sammanträdet den 13 mars 2014. § 55 

7. Övriga frågor/Information. § 56 
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 § 97 
 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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 § 98 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-17. Det lokala 
naturvårdsprojektet ”Nävragöl” – återbetalning av medel. 

2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-20. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om att lämna negativt 
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 
10:33 i Karlskrona kommun. 

3. Jordbruksverket. Beslut 2014-02-17. Ansökan om dispens från 
reglerna för när man får genomföra en fortbildningskurs. 

4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-24. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglov för 
garage/förråd på fastigheten Aspö 24:23 i Karlskrona kommun. 

5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-01-24. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Mjövik 2:14 i Karlskrona kommun. 

6. Livsmedelsverket. Beslut 2014-02-06. Tillsyn över anläggningen 976 
Foodia Fisk AB (numera Foodia Nordic AB), Karlskrona, ska flyttas 
över till Karlskrona kommun, inte längre ska gälla. 

7. Kommunfullmäktige 2014-02-13 § 40. Internationellt program. 
8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-24. Tillstånd till 

nedgrävning av häst på fastigheten Hammarby 12:2 i Karlskrona 
kommun. 

9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-02-25. Tillstånd till 
nedgrävning av häst på fastigheten Milasten i Karlskrona kommun. 

10. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-02-27. Avser 
tillsyn inom strandskyddsområde beträffande fastigheten Hasslö 8:170 
i Karlskrona kommun; nu fråga om prövning av talerätt. 

11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-03. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om att meddela negativt 
planbesked för fastigheten Tving 1:22 m fl i Karlskrona kommun. 
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12. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-03-07. Avser 
avgift för strandskyddsdispens på fastigheten Tjurkö 1:17 i Karlskrona 
kommun. 

13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-06. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Trolleboda 10:1 i 
Karlskrona kommun. 

14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-07. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus, fastigheten Pärllöken 1 i Karlskrona 
kommun. 

15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-04. Tillstånd till transport 
av avfall till 2019-03-04. Dnr 562-512-2014. 

16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-04. Tillstånd till transport 
av avfall till 2019-03-04. Dnr 562-436-2014. 

17. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-14. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten på fastigheten Djäknemåla 1:28 i Karlskrona kommun. 

18. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-18. Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tvingelshed 1:37 i 
Karlskrona kommun. 

19. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-18. Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Skällenäs 27:11 i 
Karlskrona kommun. 

 
 __________________ 
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Sökanden   DIA 2000.3208 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 99 
 Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs. 
 
 Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet. 
 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse 
inom fastigheten Torstäva 13:25, i anslutning till befintlig bostads-
bebyggelse på Torsnäs. Avsikten är att skapa 21 villatomter för 
permanentbostäder och, i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för 
Trummenäsområdet, skapa förutsättningar att bygga attraktiva bostäder i 
havsnära läge. 

 
En exploatering av området möjliggör förbättrad vägstandard samt en 
gång- och cykelväg inklusive belysning längs med Torsnäsvägen inom 
planområdet. 
 
Planområdet är beläget på den nordöstra delen av Torsnäshalvön, till 
största delen på den s k Torsnäsplatån, cirka 12 km öster om Karlskrona 
centrum. 
 
Planområdets areal är cirka 23 hektar varav gång- och cykelvägen utmed 
Torsnäsvägen utgör cirka 0,6 hektar. 
 
Torstäva 13:25 ägs av MPL Förvaltnings AB. Området utmed 
Torsnäsvägen som föreslås planläggas för gång- och cykelväg ligger inom 
fastigheterna Torstäva 10:2, 10:3, 9:43, 15:1 och 6:4 som ägs av privata 
markägare. Inom planområdet finns 16 friliggande villor varav cirka sex är 
permanentboende och övriga fritidsbostäder. 
 
Miljö och byggnadsnämnden beslutade den 15 februari 2007 att uppdra åt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av Torstäva 
13:9, numera Torstäva 13:25. 
 
Detaljplanen för Torstäva 13:25 har varit utställd en gång tidigare vid 
årsskiftet 2009/2010. Med anledning av att planförslaget har ändrats 
 
  forts. 
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   PLAN 2000.3208 
 
 
 
 
 § 99 (forts). 
 Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs. 
 

väsentligt sedan förra utställningen är detaljplanen åter utställd för allmän 
granskning. 
 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

1. att  detaljplanen för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona, Blekinge län 
åter ställs ut för allmän granskning, samt 

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

 
 __________________ 
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Regeringskansliet, Miljödepartementet MMM 2014.505 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 100 

Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens redovisning av 
regeringsuppdrag om enskilda avlopp. 
 
Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet. 
 
Regeringskansliet, Miljödepartementet, har översänt Havs- och vatten-
myndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp – 
styrmedel för en hållbar åtgärdstakt – till Karlskrona kommun för 
synpunkter. Kommunen är en av 32 kommuner som fått utredningen på 
remiss. 
 
Havs- och vattenmyndigheten har utrett nödvändiga förändringar i 
regelverket kring små avloppsanläggningar, och tagit fram kostnads-
effektiva författningsförslag. Förslagen ska leda till en ambitionshöjning för 
att minska de negativa effekterna på människors hälsa och miljön och 
bidra till att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. 
 
Havs- och vattenmyndigheten har gjort bedömningen att en långsiktigt 
hållbar åtgärdstakt vad gäller små avloppsanläggningar är 5 % årligen. 
Analysen visar att en kombination av styrmedel bestående av tydligare 
regler, skatt- och avgiftssystem samt effektiv tillsyn och prövning, behövs 
för att klara en långsiktig hållbar åtgärdstakt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter 
Förvaltningen delar Havs- och vattenmyndighetens uppfattning att det 
behövs effektivare styrmedel för att åstadkomma en långsiktig hållbar 
åtgärdstakt vad gäller små avloppsanläggningar. En kombination av olika 
styrmedel är sannolikt mest effektivt för att uppnå detta. Tillsyn och 
prövning av små avloppsanläggningar är viktiga styrmedel, men 
ekonomiska styrmedel krävs också för att kunna öka åtgärdstakten. Enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är det mycket viktigt att de 
författningsförändringar som ska genomföras verkligen leder till ökad 
miljönytta, och inte endast en ökad byråkratisering av tillsyns- och 
prövningsmyndigheternas arbete. 
 
  forts. 
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  MMM 2014.505 
 
 
 
 

 § 100 (forts). 
Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens redovisning av 
regeringsuppdrag om enskilda avlopp. 
 
Författningsbestämmelser om små avloppsanläggningar ska tillämpas av 
ett stort antal myndigheter, företag och privatpersoner. Det är därför 
angeläget att författningstexterna är tydliga och lättlästa. Begrepp bör 
definieras, och krångliga ord och uttryck undvikas i möjligaste mån. Det är 
viktigt att de nya bestämmelserna ger förutsättningar för en ökad 
samordning och samsyn mellan kommunerna, och över kommun- och 
länsgränser. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  vara positiv till att regeländringar genomförs för att öka 
åtgärdstakten och minska de negativa effekterna på människors hälsa och 
miljön från små avloppsanläggningar, 
 
2. att  det är viktigt att författningstexterna är tydliga och lättlästa, och inte 
lämnar utrymme för olika tolkningar, 
 
3. att  det är angeläget att beakta konsekvenserna för enskilda 
fastighetsägare när regeländringarna genomförs, 
 
4. att  vara positiv till att en avloppsutredning tillsätts i enlighet med Havs- 
och vattenmyndighetens förslag, samt 
 
5. att  bifoga Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter daterad den  
4 april 2014 till detta beslut. 

 
 
___________________ 
 
 
Paragrafen anses omedelbart justerad. 
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Sökanden, rek mb  MMM 2014.934 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 101 
 Ansökan om dispens för senareläggning av PCB-sanering  
 av byggnad. 
 
 Miljöinspektör Eric Torkelsson föredrar ärendet. 
 

Fastighetsavdelningen, Karlskrona kommun har ansökt om dispens enligt 
17 b § förordning (2007:19) om PCB m m för senareläggning av PCB-
sanering på fastigheten Pottholmen 1, där Räddningstjänstens 
verksamhet (Karlskrona brandstation) bedrivs. Sökanden begär att 
saneringen utförs senast 31 december 2020, eller vid rivning av byggnad. 
Enligt ansökan anges skälen för dispens vara att byggnaderna är 
planerade att rivas ”Pottholmsprojektet” och att saneringsarbetet är 
omfattande och påverkar Räddningstjänstens verksamhet. Den 
genomförda PCB-inventeringen av brandstationen har visat att 220 meter 
fogmassa i golvet i garaget för utryckningsfordon överskrider halten 500 
mg/kg, vilket ställer krav på sanering. Enligt förordningen ska sanering av 
fogmassor i garagegolvet ha skett senast den 30 juni 2014. 
 
Skäl för dispens enligt förordningen (2007:19) om PCB 
Enligt 17 b § förordning (2007:19) om PCB m m får tillsynsmyndigheten 
medge att fogmassa eller halkskyddad golvmassa avlägsnas vid en 
senare tidpunkt, om 
 
1. en ombyggnad, renovering eller rivning planeras under de närmast 
följande åren, 
 
2. massan sitter mycket svåråtkomligt, 
 
3. det är nödvändigt för att en samhällsviktig verksamhet inte ska 
försvåras på ett betydande sätt, eller 
 
4. det finns andra särskilda skäl. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att skäl för dispens 
föreligger. Att brandstationen är planerad att rivas anses som troligt inom 
tidsperioden för dispensen. 
 
   forts. 
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  MMM 2014.934 
 
 
 
 

 § 101 (forts). 
 Ansökan om dispens för senareläggning av PCB-sanering  
 av byggnad. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen godtar skälet att saneringsarbetet 
påverkar Räddningstjänstens verksamhet. Detta eftersom saneringen av 
fogmassor i golvet rimligtvis skulle begränsa möjligheten att utnyttja 
garagehallen, dock under en kortare tidsperiod. 
 
Motivering till föreslaget beslut 
Av 2 kap 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser att 
bedriva en verksamhet eller vidtar eller avser vidta en åtgärd skall utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
 
Enligt skälighetsreglen, 2 kap 7 § miljöbalken, ska kraven i 3 § gälla i den 
utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna 
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra 
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Det anses 
därmed inte vara rimligt att fogmassorna ska avlägsnas innan den 30 juni 
2014 eftersom brandstationen är planerad att rivas. 

 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

1. att  lämna sökanden dispens för senareläggning av PCB-sanering av 
Karlskrona brandstation på fastigheten Pottholmen 1, enligt 17 b § 
förordningen (2007:19) om PCB m m, samt 

 
2. att  dispensen tidsbegränsas till att sanering ska vara utförd senast den 
31 december 2020, eller vid rivning av byggnad. 

 
 __________________ 
 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden   BYGG 2013.1306 
Berörda grannar 
Hasslö Vägars Samfällighetsförening 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 
 § 102 
 Hasslö 10:33, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 
 

Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i en våning 
med inredd vind i ett område på sydvästra Hasslö där detaljplan och 
områdesbestämmelser saknas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade negativt förhandsbesked  
2013-12-11 § 315 på grund av att tillfartsväg inte var ordnad. Sökanden 
överklagade ärendet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut med motiveringen att det finns möjlighet att 
ordna tillfartsväg och visade ärendet åter till Miljö- och byggnadsnämnden 
för bedömning om övriga förutsättningar är uppfyllda för att lämna ett 
positivt förhandsbesked. 
 
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. 
 
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. 
 
  forts. 



  10 april 2014 22 

 
   BYGG 2013.1306 
 
 
 
 
 § 102 (forts). 
 Hasslö 10:33, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 
 

Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om 
skydd av riksintressen. 
 
Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen 2013-04-22 konstaterades att marken består av 
slyskog med enstaka unga ekar och äldre björkar. Stenmur finns på tre 
sidor av den föreslagna tomten. Promenadstig finns längs den västra 
fastighetsgränsen. 
 
Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för friluftsliv och riksintresse för 
totalförsvaret. Riksintressena bedöms inte påverkas av den föreslagna 
åtgärden. 
 
Vatten och avlopp 
Kommunal anslutning är föreslagen och det finns möjlighet att ansluta till 
det kommunala VA-nätet. 
 
Grannar 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Tre 
yttranden inkom i samband med hörande av grannar. 
 
Hasslö Vägars Samfällighetsförening önskar vara rådgivande avseende 
infarter till angiven tomt beroende på anslutande vägars begränsningar i 
bredd i förhållande till trafikintensiteten etcetera. Föreningen avser även 
besikta vägar i området i anslutning till byggperioden och sluta avtal med 
angiven fastighetsägare kring eventuellt slitage eller påverkan av 
byggtrafik på av föreningen förvaltade vägar i området. 
 
Fastighetsägarna till Hasslö 10:52 har inget att erinra. 
 
Fastighetsägaren till Hasslö 10:29 kommer inte att godkänna att hans 
fastighet används för att komma till berörd fastighet Hasslö 10:33. Utan 
endast att den utritade vägen som går på västra sidan måste följas enligt 
kartan från Lantmäteriet. Fastighetsägaren till Hasslö 10:29 menar att den 
samfällda vägen ska göras i ordning som tillfart för aktuell fastighet. 
 
  forts. 
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   BYGG 2013.1306 
 
 
 
 
 § 102 (forts). 
 Hasslö 10:33, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 
 

Vägen har inte varit iordninggjord och inte heller nyttjats. Istället har 
fastigheten Hasslö 10:29 använts till att köra bil på och parkera. Ett förslag 
är att fastigheten Hasslö 10:29 köps in för att underlätta framkomligheten. 
 
Sökanden tog del av de inkomna yttrandena och vidhöll sin ansökan. 
 
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra 
allmänna intressen och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. 
Fastigheten Hasslö 10:33 har formell rätt att använda den samfällda 
vägen västerut. I ansökan föreslås tillfartsväg via en befintlig väg som når 
fram till fastigheten Hasslö 10:52. Någon rätt att använda och nyttja den 
befintliga vägen finns inte registrerad genom avtal eller förrättning. Den 
befintliga vägen passerar över fastigheten Hasslö 10:29 och fastighets-
ägaren motsätter sig att hans mark används som tillfartsväg. Rätt till väg 
kan lösas med hjälp av servitut eller genom anläggningsförrättning. Till-
fartsväg är möjlig att ordna och 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. 
 
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet. 

 
 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, samt 

 
2. att  bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med 
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 § plan- och 
bygglagen. 

 
 __________________ 
 
   forts. 
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   BYGG 2013.1306 
 
 
 
 
 § 102 (forts). 
 Hasslö 10:33, Hasslö. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus. 
 
 Upplysningar 

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

 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och 
bygglagens 9 kap 39 §. 

 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Akten   BYGG 2013.2659 
 
 
 
 
 
 
 
 § 103 

Tving 1:22, Tving. Tillsyn, vitesföreläggande avseende olovlig 
instängsling av allmän platsmark samt utdömande av vite. 
 
Ärendet utgår. Skall behandlas på Miljö- och byggnadsnämndens möte 
den 7 maj 2014. 
 
___________________ 
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Akten   BYGG 2013.3065 
 
   
 
 
 
 
 
 § 104 
 Tving 1:29, Tving. Föreläggande avseende olovligt uppsatt skylt. 
 

Ärendet utgår. Skall behandlas på Miljö- och byggnadsnämndens möte 
den 7 maj 2014. 
 
___________________ 
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 § 105 
 Övriga frågor/Information. 
 
 Återkallande av fakturor 

Morgan Mattsson (S) vill ha en redogörelse med anledning av återkallande 
av 2013-års fakturor till fastighetsägarna i Karlskrona kommun. 
 
Ordförande Sofia Bothorp (MP) lämnar en redogörelse hur förloppet varit. 

 
 __________________ 
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 § 106 
 Uppstart för digital ärendehantering för Miljö- och byggnadsnämnden. 
 

Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher informerar om införande av 
läsplattor till Miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Systemförvaltare Charlotte Jörgensen, Kommunledningsförvaltningen leder 
arbetet med att uppstarta den digitala ärendehanteringen via läsplattor. 
 
Läsplattor delas ut till ledamöter och ersättare i nämnden. 
 
204-04-14 uppsamling för genomgång av Netpublicator appen i 
sammanträdesrummet Freden, Ruthensparre. 
 
Klockan 14.00 – 15.00 genomgång med HP-plattor. 
Klockan 15.00 – 16.00 genomgång av Ipad-plattor. 
 
Tidplan 
Miljö- och byggnadsnämndens möte i maj sker via läsplattor och tryckta 
handlingar för att i juni enbart ske via läsplattan. 
 
Informationens tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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Sökanden, rek mb MH 2010.3063 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 107 

Ekeryd 1:23, Jämjö. Dispensansökan för tävling utanför ordinarie 
skjuttider. 
 
Jämjö Sportskytteklubb har ansökt om dispens för skjutning söndagen 
den 27 april 2014. 
 
Nämnden har tidigare beslutat att medge skjutning under fyra helger, 
varav en under sommarmånaderna. Tävlingar skulle föregås av 
information till närboende. Det beslutet upphävdes av Länsstyrelsen 
eftersom det ansågs vara för otydligt avseende vilken krets som skulle 
informeras. Ärendet återförvisades till nämnden för ny handläggning.  
 
Länsstyrelsens beslut har därefter överklagats till Mark- och 
miljödomstolen som ännu inte meddelat dom. Ansökan om dispens 
behandlas därför som en anmälan av verksamhet för det aktuella tillfället. 
 
Nu är det alltså fråga om ett beslut för ett enstaka tävlingstillfälle. 
Nämnden föreslås förelägga föreningen att informera närboende. För att 
öka tydligheten i den delen föreslås att information ska lämnas till 
närboende inom en radie av 500 meter från de skjutplatser som används. 
Informationen bör innehålla uppgift om att tävlingen ska genomföras och 
de tider som skjutning kan komma att ske. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  skjutning vid skjutbanan i Ekeryd får genomföras söndagen  
2014-04-27  klockan 09.00 till 18.00, samt 
 
2. att  Jämjö Sportskytteklubb föreläggs att skyndsamt informera 
närboende, inom en radie av 500 meter från de skjutplatser som avses 
användas, om de tider skjutning kan komma att ske 
 
___________________ 
 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde  
den 7 maj 2014. 

 
 
 § 113 Information. Restaurering av Silletorpsån. 
 
 § 114 Information om kommunens tobakstillsyn. 
 
 § 115 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 § 116 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän. 
 
 § 117 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 
 § 118 Detaljplan för Pottholmen 1 m fl, etapp 1. 
 
 § 119 Detaljplan för Rügen 53 m fl. Begäran om planuppdrag. 
 
 § 120 Ändring av Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning avseende 

ärenden om tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. 
 
 § 121 Yttrande över prövotidsredovisning avseende buller från Verköhamnen. 
 
 § 122 Sturkö-Bredavik 21:33, Sturkö. Bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus 

samt nybyggnad av gäststuga/förråd. Utgår. 
 
 § 123 Tving 1:22, Tving. Tillsyn, vitesföreläggande avseende olovlig instängsling av 

allmän platsmark samt utdömande av vite. Utgår. 
 
 § 124 Tving 1:29, Tving. Föreläggande avseende olovligt uppsatt skylt. Utgår. 
 
 § 125 Övriga frågor/Information. 
 

_________________ 
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Tegelhuset 
 onsdagen den 7 maj 2014, klockan 13.15 – 16.15 
 
 
Beslutande Ordförande Sofia Bothorp (MP) 
 1:e vice ordf Carl-Göran Svensson (M) 
 Ledamöter Katarina Möller (S) 
  Morgan Mattsson (S) 
  Lotta Holgersson (S) 
  Anna Ottosson (M), jäv § 121 
  Arnstein Njåstad (-) 
  Björn Tenland (SD) 
    
 
Tjänstgörande ersättare Tommy Brolin (S) 
  Marcus Degerskär (S), jäv § 121 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Eva Röder (FP) 
 
   
Övriga närvarande ersättare Peter Bäckström (-) 
  Johan Eriksson (V)   
   
  
 Tjänstemän Förvaltningschef Hans Juhlin 
   Planchef Ola Swärdh 
   Miljöchef Robert Johannesson 
   Utvecklingschef Tina Tidhammar 
   Bygglovchef Kristina Stark 
   Kommunekolog Anders Klar, kl 13.15 - 13.45    
   Planarkitekt Sandra Högberg, kl 13.15 - 15.00         
   Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 13.55 – 15.45  
   Miljöinspektör Andreas Hult, kl 13.15 – 16.15      
        
 
 Övriga Claes Lindell, Lantmäteriet 
       
    
 Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
 
   
Utses att justera Morgan Mattsson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf 113 - 125 
  Marie-Louise Bescher  

 
Ordförande  ___________________ 
  Sofia Bothorp 

 
Justerare  ___________________ 

 Morgan Mattsson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 14 maj 2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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 § 113 
 Information. Restaurering av Silletorpsån. 
 
 Kommunekolog Anders Klar informerar i ärendet. 
 

Silletorpsån är en av länets finaste åar. Dess nedre del ingår i nätverket av 
skyddad natur i Europa – Natura 2000. Anledningen är dels att havsöring 
går upp och leker i ån, dels att det finns flodpärlmussla i ån. 
 
En förstudie utfördes 2012 – 2013, där ingick 
 

• Inventering och förprojektering av vandringshinder. 
• Biotopkartering cirka 14 km från mynningen upp till Sillsjöarna. 

 
Resultatet blev 
 

• Nio vandringshinder 
• Mycket fina biotoper i princip längs hela sträckan. 
• Få avsnitt saknar beskuggning eller skyddszoner. 
• Förekomsten av flodpärlmussla, utter, strömstare och forsärla      

höjer naturvärdet. 
 

Ansökan om statsbidrag på 4,7 miljoner kronor har lämnats till 
Länsstyrelsen som hittills beviljat 800 000 kronor. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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 § 114 
 Information om kommunens tobakstillsyn. 
 
 Miljöinspektör Andreas Hult informerar i ärendet. 
 
 De områden som berörs är: 
 

• Tobak. Inverkan på människan. 
• Unga & tobak. 
• Hur kommunens tillsyn går till. 
• Anmälan och egenkontroll. 
• Hur ett tillsynsbesök går till. 
• Samarbetspartners. 
• Information om HUI-rapporten. * 
• Vad som är aktuellt. 

 
 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
  
 * HUI = Handelns Utredningsinstitut 
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 § 115 
 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 Se förteckning över fattade beslut. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att  ta redovisningen till dagens protokoll. 
 
 
 __________________ 
 
 



Beslut fattade med stöd av delegation 

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-04-03. 

1. Uppstart för digital ärendehantering för Miljö- och byggnadsnämndens § 80 
Arbetsutskott. 

2. Information. Remiss över Havs- och vattenmyndighetens § 81 
Redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp. 

3. Överprövade ärenden. Kristianopel skytteförenings skjutbana. § 82 

4. Nämndens lista inför sammanträdet den 10 april 2014. § 83 

5. Övriga frågor/Information. § 84 

6. Framtagande av policy avseende tillgänglighet i flerbostadshus § 85 
och för vindsvåningar. 

7. Sandhamn 3:77, Torhamn. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. § 86 

8. Sandhamn 3:99, Torhamn. Rivningslov för befintligt garage samt § 87 
nybyggnad av garage. 

9. Vallmon 7, Lyckeby. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. § 88 

10. Djäknemåla 1 :28. Överklagande av Länsstyrelsens beslut den § 89 
14 mars 2014 avseende förbud att släppa ut avloppsvatten på 
fastigheten. Omedelbar justering. 
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 § 116 
 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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 § 117 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Åklagarmyndigheten, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål. 
Underrättelse 2014-03-17. Avser miljöbrott. 

2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-19. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för nybyggnad av 
återvinnings-central samt personalbod på fastigheten Staffansbygd 1:21, 
Karlskrona kommun. 

3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-20. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut avseende föreläggande om 
försiktighetsmått för Kristianopel skytteförenings skjutbaneverksamhet på 
fastigheten Käringeryd 1:19 i Karlskrona kommun. 

4. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Deldom 2014-03-21. Avser 
ansökan om ändring av tidigare tillstånd till bortledande av grundvatten 
vid ABB:s anläggning för tillverkning av högspänningskabel på Verkö i 
Karlskrona kommun, Blekinge län. 

5. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-24. Yttrande angående VA-
plan för Mörbylånga kommun. 

6. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-24. Yttrande angående 
Revidering av översiktsplan för Mörbylånga kommun, 2014. 

7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-24. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Lyckeby 4:35, Knösö i 
Karlskrona kommun. 

8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-20. Anmälan enligt 11 kap 
9a § miljöbalken om vattenverksamhet för renovering av brygga samt 
muddring av mindre område på fastigheterna Tockatorp 15:22 och 
Tockatorp 16:22 i Karlskrona kommun. 

9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2013-03-28. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt miljöbalken 
rörande provtagningsprogram, fastigheterna Östra Rödeby 2:216 och 
2:217 i Karlskrona kommun. 
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10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-26. Avser 
strandskyddsdispens för nybyggnad av en förrådsbyggnad på 
fastigheten Uttorp 1:41 i Karlskrona kommun. 

11. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-03-31. Avser 
bygglov för vindkraftverk på fastigheten Karlskrona Öljersjö 3:16, 
Karlskrona kommun. 

12. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-03-31. Avser 
uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Karlskrona Öljersjö 3:16. 

13. Länsstyrelsen Skåne. Beslut 2014-03-27. Tillstånd enligt miljöbalken till 
produktion av fartyg och andra produkter i plast, stål och aluminium på 
fastigheterna Karlskrona 4:17 och 4:20 i Karlskrona kommun. 

14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-01. Bidrag till kulturhistoriskt 
motiverade kostnader vid projektering av byggnadsminnet varmbadhuset 
på fastigheten Nauckhoff 16, Karlskrona kommun. 

15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-01. Bidrag till kulturhistoriskt 
motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnet Portalkranen på 
fastigheten Karlskrona 4:20, Karlskrona kommun. 

16. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-04-02. Avser 
dispens från strandskyddsbestämmelserna och föreskrifterna för 
naturreservatet Hästholmen-Ytterön för förlängning av brygga samt 
godkännande av anmälan om viss muddring, Ytterön 1:29, Karlskrona 
kommun. 

17. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-31. Ändring av detaljplan för 
Sparre m m, Trossö, Karlskrona kommun. 

18. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-03-31. Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av kompletteringsbyggnad på fastigheten Fäjö 1:54 i 
Karlskrona kommun. 

19. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-02. Bidrag till kulturhistoriskt 
motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnet Augerums nya 
herrgård på fastigheten Augerum 1:21, Karlskrona kommun. 

20. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2014-03-27. 
Beslut om att inte ge rivningslov för två magasinsbyggnader på 
fastigheten Gulin 1 i Karlskrona kommun; nu fråga om prövningstillstånd. 

21. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-04-07. Avser årlig 
tillsynsavgift för frisörsalong. 
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22. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-07. Strandskyddsdispens för 
uppförande av komplementbyggnad samt en brygga på fastigheten 
Sjuhalla 1:45 i Karlskrona kommun. 

23. Kulturnämnden 2014-03-25 § 22. Fråga om båtvraks historiska värde. 
24. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-07. Anmälan enligt 11 kap 

9a § miljöbalken om vattenverksamhet för renovering av rörbro i 
Emmerydsbäcken i Karlskrona kommun. 

25. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-07. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om tillsynsavgift i ärende om anmälan 
om nerskräpning på fastigheten Gredeby 9:1 i Karlskrona kommun. 

26. Polismyndigheten i Blekinge. Tillståndsbevis 2014-04-10. 
Anläggningsarbete nattetid i samband med rivning och uppsättning av 
kontaktledningsstolpar och bärlinor mellan Karlskrona Central och 
Bergåsa station. 

27. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-10. Ansökan om LOVA-
bidrag till projektet ”Installation av spolplatta för båtbottentvätt” från 
Karlskrona kommun. 

 
 
 __________________ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen PLAN 2013.1118 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 118 
 Detaljplan för Pottholmen 1 m fl, etapp 1. 
 
 Planarkitekt Sandra Högberg föredrar ärendet. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 18 april 2013 § 104 att inleda 
planläggningsarbete för Pottholmen 1 m fl, etapp 1. Planområdet för etapp 
1 omfattar den västra sidan av Pottholmen. 

 
Detaljplanen utgör en första etapp i utvecklingen av hela Pottholmen enligt 
planprogram för Pottholmen från 2012. Denna första etapp av den nya 
stadsdelen har blandade funktioner så som bostäder, kontor, handel och 
service. Sammanlagt planeras för cirka 440 bostäder, kontor, handel och 
service, i huvudsak i 4-7 våningar. Syftet med detaljplanen är att pröva 
förutsättningar för en förtätning av centrala Karlskrona med en ny 
funktionsblandad stadsdel med ett integrerat miljöanpassat byggande och 
hållbar utveckling med en hög ambitionsnivå. Hållbarhetsaspekterna 
säkerställs i ett hållbarhets- och kvalitetsprogram. Tillhörande detaljplanen 
finns även ett gestaltningsprogram som ska vara vägledande för 
gestaltning och utformning. Allt i enighet med översiktsplanen där 
Pottholmen är utpekat som ett utvecklingsområde för funktionsblandning. 

 
Pottholmen ligger i ett mycket gynnsamt kollektivtrafikläge och en 
utveckling av området ska bland annat ske med fokus på gående och 
cyklister. För att förbättra cykelmöjligheterna i området föreslås att 
Borgmästarekajen stängs för all biltrafik och omvandlas till ett brett gång- 
och cykelstråk. Utmed Borgmästarekajen tillkommer en ny park, 
platsbildningar och bryggor. Blekingegatan föreslås öppnas upp för trafik 
och ersätter därmed Borgmästarekajen som sekundär infartsled. Samtliga 
bussar föreslås omlokaliseras till Blekingegatan för att bättre samordnas 
med stationen och ett nytt resecentrum i anslutning till Karlskrona central. 
Utmed Järnvägstorget tillkommer en World Trade Centre byggnad och en 
konferensanläggning. 
 
  forts. 
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  PLAN 2013.1118 
 
 
 
 

 § 118 (forts). 
 Detaljplan för Pottholmen 1 m fl, etapp 1. 
 

Parallellt med detaljplanen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
tagits fram med fokus bland annat på trafikbuller, markföroreningar, farligt 
gods, stigande havsvattennivåer samt riksintresse för kulturmiljö och 
kommunikationer. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att  låta detaljplan för Pottholmen 1 m fl, etapp 1, bli föremål för samråd. 
 
 __________________ 
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Planavdelningen  PLAN 2014.1606 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 119 
 Detaljplan för Rügen 53 m fl. Begäran om planuppdrag. 
 
 Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet. 
 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen begär planuppdrag för fastigheten  
 Rügen 53 m fl på Möllebacken, Karlskrona kommun. 
 

Under de senaste året har en diskussion pågått mellan kommunen och 
bostadsrättsföreningen på den aktuella fastigheten, i syfte att gemensamt 
förbättra föreningens parkeringsmöjligheter och utemiljöer, samt offentliga 
platser, parkeringar och en ny byggrätt för ett stadsradhus på 
Möllebacken. 
 
Även tillgänglighetsfrågor för ett par av grannfastigheterna behöver lösas. 
Förvaltningarna har gemensamt försökt hitta enkla och framkomliga vägar 
för att åstadkomma flera mindre justeringar inom ram för gällande plan. 
Flera av de önskade åtgärderna är dock alltför tydligt i strid mot gällande 
plan och fastighetsindelning för att de ska vara görliga. 
 
De åtgärder som önskas möjliggöras är i huvudsak: 

• Etablering av ny parkeringsyta intill Rügen 53. 
• Förbättra uteplats med skärmtak väster om bostadshuset Rügen 53. 
• Tillskapande av nytt stadsradhus på kommunala fastigheten       

Rügen 67. 
• Förbättrad tillgänglighet till Rügen 34. 
• Förbättrad tillgänglighet till flerbostadshuset Rügen 54. 
• Avyttrande av kommunal mark mellan kv Gottland och kv Rügen. 
• Förbättrad kommunal park. 
• Sammanhängande kommunalt parkstråk Möllebacksgränd – 

Järnvägstorget. 
 
   forts. 
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   PLAN 2014.1606 
 
 
 
 
 § 119 (forts). 
 Detaljplan för Rügen 53 m fl. Begäran om planuppdrag. 
 

Då ärendet i huvudsak bedöms reglera mindre åtgärder i befintlig miljö 
avses planarbetet inledas med enkelt förfarande. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 1. att  inleda planläggningsarbete för Rügen 53 m fl, samt 
 

2. att  detaljplanen föreslås genomföras med enkelt planförfarande och 
bedöms kunna antas vid årsskiften 2014/15. 

 
 __________________ 
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Miljöavdelningen  DIA 2014.1600 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 120 

Ändring av Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning 
avseende ärenden om tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter 
enligt miljöbalken. 

 
 Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet. 
 

Enligt Miljö- och byggnadsnämndens nu gällande delegationsordning kan 
miljöinspektörer fatta beslut på delegation om yttrande till Miljödomstol 
eller Länsstyrelsen i den s k kompletteringsremissen vid prövning av 
ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Alla andra yttranden 
avseende prövning av miljöfarliga verksamheter måste tas upp i nämnden 
för beslut, oavsett omfattning av den fråga som är föremål för prövning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter 
Vissa ärenden som gäller tillstånd till miljöfarliga verksamheter är av 
mindre omfattning, berör endast en specifik fråga eller gäller endast 
förlängning av tid för genomförande av åtgärder eller igångsättning av 
verksamhet. Att ärenden måste tas upp i nämnden medför förlängda 
handläggningstider och merarbete för Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Miljö- och byggnadsnämnden. Ofta måste förlängd yttrandetid begäras av 
Mark- och miljödomstolen och sökanden får därmed vänta onödigt länge 
på ett beslut i ärendet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att en längre gående 
delegation i ärenden som gäller tillstånd till miljöfarliga verksamheter 
skulle innebära förbättringar och effektiviseringar för sökanden, Mark- och 
miljödomstolen, Länsstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta kan ske utan att demokrati-
aspekter åsidosätts om den utökade delegationen endast omfattar 
ärenden som gäller detaljfrågor. Ärenden av större vikt, såsom tillstånds-
prövning av helt nya verksamheter samt utökning av befintliga 
verksamheter bör även i fortsättningen tas upp i Miljö- och 
byggnadsnämnden och inte omfattas av delegation. 
 
  forts. 
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  DIA 2014.1600 
 
 
 
 

 § 120 (forts). 
Ändring av Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning 
avseende ärenden om tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter 
enligt miljöbalken. 
 

 
Författning Ärende Delegat 
 1) Avge yttrande till Mark- och 

miljödomstolen eller Länsstyrelsen i 
den s k kompletteringsremissen vid 
prövning av ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet. 
 

Miljöinspektör 

22 kap 25 § miljöbalken 2) Avge yttrande till Mark- och 
miljödomstolen eller Länsstyrelsen i 
ärenden angående fastställande av 
slutliga villkor i tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet. 
 

Miljöinspektör 

22 kap 25 § miljöbalken 3) Avge yttrande till Mark- och 
miljödomstolen eller Länsstyrelsen i 
ärenden angående ändring av den tid 
inom vilken en miljöfarlig verksamhet 
ska ha satts igång. 
 

Miljöinspektör 

24 kap 8 § miljöbalken 4) Avge yttrande till Mark- och 
miljödomstolen eller Länsstyrelsen i 
ärenden angående ändring eller 
upphävande av villkor i tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet. 
 

Miljöinspektör 

24 kap 8 § miljöbalken 5) Avge yttrande till Mark- och 
miljödomstolen eller Länsstyrelsen i 
ärenden angående upphävande av 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet på 
begäran av tillståndshavaren. 
 

Miljöinspektör 

1 kap 10 § 
miljöprövningsförordningen, 
26 § förordningen om miljö-
farlig verksamhet och 
hälsoskydd 

6) Avge yttrande till Länsstyrelsen i 
anmälningsärende angående mindre 
ändring av tillståndspliktig miljöfarlig 
verksamhet. 

Miljöinspektör 

 Ändringar och tillägg är skrivna med kursiv stil. 
 
 
 
   forts. 
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   DIA 2014.1600 
 
 
 
 
 § 120 (forts). 

Ändring av Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning 
avseende ärenden om tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter 
enligt miljöbalken. 

 
 Yrkande 
 Förvaltningens förslag är godkänna. 
 

Carl-Göran Svensson (M) yrkar på återremiss för ytterligare översyn. 
Morgan Mattsson (S) bifaller yrkandet. 

  
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 

att  återremittera ärendet för ytterligare översyn. 
 
 __________________ 
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Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen MMM 2014.1420 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 121 

Yttrande över prövotidsredovisning avseende buller från 
Verköhamnen. 

 
 Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet. 
 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt har översänt en prövotids-
utredning om hittills genomförda och planerade bullerdämpande åtgärder i 
Verköhamnen till Miljö- och byggnadsnämnden för synpunkter. 
 
Verksamheten i Verköhamnen omfattas av tillstånd enligt miljöbalken. 
Frågan om villkor för buller är uppskjuten under en prövotid. Under 
prövotiden ska verksamhetsutövaren utreda möjligheterna att minska de 
sammantagna bulleremissionerna från hamnområdet så att ljudnivån 
utomhus vid bostäder inte överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för 
nyetablerad industri enligt SNVRR 1987:5 och Socialstyrelsens Allmänna 
råd om buller inomhus, SOSFS 2005:6, avseende lågfrekvent buller. 
 
Under prövotiden och fram till dess annat beslutas gäller provisoriska 
villkor för buller. Enligt dessa ska buller från direkt hamnrelaterad 
verksamhet och indirekt hamnrelaterad verksamhet inom hamnområdet 
begränsas så att den ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder från den  
1 juli 2011 inte överskrider följande riktvärden: 
 
53 dB (A) dag klockan 07.00-18.00 (rv nyetablering 50 dB (A)) 
50 dB (A) kväll klockan 18.00-22.00 (rv nyetablering 45 dB (A)) 
45 dB (A) natt klockan 22.00-07.00 (rv nyetablering 40 dB (A)) 
 
Inom parantes ovan anges bullernivåer enligt Naturvårdsverkets riktvärden 
för nyetablerad industri. 
 
Sammanfattning av prövotidsredovisningen 
Karlskrona kommun, ABB AB High Voltage Cables och Karlskrona Baltic 
Port AB har hos Mark- och miljödomstolen ansökt om förlängd prövotid till 
den 31 mars 2015, för att komplettera prövotidsutredningen med uppgifter 
om buller från kommunens verksamhetsdel i Verköhamnen. 
 
    forts. 
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   MMM 2014.1420 
 
 
 
 
 § 121 (forts). 

Yttrande över prövotidsredovisning avseende buller från 
Verköhamnen. 

 
Skälet till förlängningen är att det under prövotiden inte förekommit någon 
projektlastning som ur ett bullerhänseende bedöms som representativ för 
kommunens del av hamnverksamheten. Ytterligare bullermätningar måste 
därför genomföras innan bullerutredningen kan färdigställas. 
 
Det är väsentligt att bullerutredningen tar hänsyn till all bullrande 
verksamhet som kan förekomma i Verköhamnen. Det är därför rimligt att 
en förlängd prövotid medges, så att utredningen kan komma att omfatta 
även buller från sådan verksamhet som är tillståndsgiven för kommunens 
del av hamnverksamheten. 
 
Sedan tillstånd för verksamheten i Verköhamnen meddelades 2009 har 
en kombiterminal för omlastning av gods mellan järnväg och fartyg 
etablerats i anslutning till hamnen. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
uppfattning är att denna anläggning har ett sådant samband med 
hamnverksamheten att den måste betraktas som verksamhet som i 
bullervillkoret benämns ”indirekt hamnrelaterad verksamhet”. I en 
komplettering till tillståndsansökan 2008 (aktbilaga 26) uppges att 
verksamheten vid kombiterminalen kan förväntas ge ett märkbart bidrag 
till bullerstörningarna i omgivningen. Prövotidsutredningen bör därför 
kompletteras även med uppgifter om buller från kombiterminalen och hur 
detta påverkar de totala bullernivåerna från hamnverksamheten. 

 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

1. att  nämnden inget har att invända mot att domstolen medger förlängd 
prövotid i enlighet med ansökan, samt 

 
2. att  nämnden anser att prövotidsutredningen bör omfatta även buller 
från den nyetablerade kombiterminalen som ligger i direkt anslutning till 
hamnområdet. 

 
 __________________ 
 

Anna Ottosson (M) och Marcus Degerskär (S) anmäler jäv och deltar inte i 
föredragning och beslut. 
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Sökanden   BYGG 2013.3176 
 
 
 
 
 
 
 
 § 122 

Sturkö-Bredavik 21:33, Sturkö. Bygglov för till- och ombyggnad av 
fritidshus samt nybyggnad av gäststuga/förråd. 
 
Ärendet utgår i avvaktan på ytterligare besked. 
 
___________________ 
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Fastighetsägare  BYGG 2013.2659 
Akten 
 

 
 
 
 

 
 § 123 

Tving 1:22, Tving. Tillsyn, vitesföreläggande avseende olovlig 
instängsling av allmän platsmark samt utdömande av vite. 

 
Ärendet utgår då förelagda åtgärder är gjorda. 
 
___________________ 
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Fastighetsägare  BYGG 2013.3065 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 124 
 Tving 1:29, Tving. Föreläggande avseende olovligt uppsatt skylt. 
 
 Ärendet utgår då förelagda åtgärder är gjorda. 
 
 __________________ 
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 § 125 
 Övriga frågor/Information. 
 
 Bullerstörning CWC gymnastikförening 

Katarina Möller (S) undrar vad som gäller då klagomål har inkommit från 
de boende i Lyckeby angående rubricerat. 
 
Miljöinspektör Andreas Hult svarar och redogör för förhållanden som råder 
vid CWC:s gymnastikförenings träningar. 
 
Ett möte är inplanerat i nästa vecka med verksamhetsutövaren. 
 
Miljöchef Robert Johannesson kompletterar med redovisning hur ansökan 
om tillstånd går till. 
 
Katarina Möller (S) tackar för svaret. 
 
___________________ 
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den  
12 juni 2014. 

 
 
 § 134 Delårsrapport per april 2014 och personalnyckeltal. 
 
 § 135 Personuppgiftsombud för Miljö- och byggnadsnämnden. 
 
 § 136 Tillgänglighetspolicy för inredning av vindar. 
 
 § 137 Information. Presentation av examensarbete. 
 
 § 138 Information. Avloppstillsyn – så här går det till. 
 
 § 139 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 § 140 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän. 
 
 § 141 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 
 § 142 Områdesbestämmelser för Östra skärgården och Torhamn. 
 
 § 143 Detaljplan för Garvaren 23 m fl, Pantarholmen. Samråd. Omedelbar justering. 
 
 § 144 Käringeryd 1:19, Fågelmara. Yttrande över Kristianopel Skytteförenings 

överklagan av Länsstyrelsen Blekinge läns beslut avseende föreläggande om 
försiktighetsmått. 

 
 § 145 Tjurkö 3:9, Tjurkö. Anmälan angående skrotupplag med båtar. 
 
 § 146 Aspö 4:40 (3), Aspö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
 
 § 147 Rörsäng 1:8, Fågelmara. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
 
 § 148 Sturkö-Bredavik 21:33, Sturkö. Bygglov för till- och ombyggnad av fritidshus 

samt nybyggnad av gäststuga/förråd. 
 
 § 149 Uttorp 1:101, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
 
 § 150 Väbeln 20, Trossö. Bygglov för ändrad användning samt ombyggnad av 

flerbostadshus, vindsutrymme till bostadsändamål. 
 
 § 151 Övriga frågor/Information. 
 

_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 torsdagen den 12 juni 2014, klockan 08.35 – 12.15 
 Sammanträdet ajourneras kl. 11.45 – 11.58 
 
Beslutande Ordförande Sofia Bothorp (MP) 
 1:e vice ordf Carl-Göran Svensson (M) 
 2:e vice ordf Eva Öhman (S) 
 Ledamöter Katarina Möller (S) 
  Morgan Mattsson (S) 
  Lotta Holgersson (S) 
  Per Löfvander (S) 
  Anna Ottosson (M) 
  Björn Tenland (SD) 
  Stefan Lundin (FP) 
  Lars Karlsson (C)    
 
Tjänstgörande ersättare Susanne Johansson (S) 
  Bengt Andersson (M) 
 
Övriga närvarande ersättare Lena Tvede-Jensen (S) 
  Paul Cederholm (SD) 
  Eva Röder (FP) 
   
 Tjänstemän Förvaltningschef Hans Juhlin 
   Planchef Ola Swärdh, kl 12.05 – 12.15 
   Miljöchef Robert Johannesson 
   Utvecklingschef Tina Tidhammar 
   Bygglovchef Kristina Stark 
   Planarkitekt Anna Steinwandt, kl 08.35 – 10.50 
   Planarkitekt Anna Olausson, kl 08.35 – 10.58 
   Miljöinspektör Lise-Lotte Andersson, kl 09.55 – 10.40 
   Miljöinspektör Jenni Gröning, kl 09.55 – 10.40 
   Miljöinspektör Madelene Hammar, kl 09.55 – 11.40 
   Miljöinspektör Johan Kristensen, kl 09.55 – 10.40 
   Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 09.55 – 10.40 
   Kommunekolog Anders Klar, kl 09.55 – 11.40 
   Naturvårdshandläggare Justyna Wajda-Koseda, 
    kl 09.55 – 11.40  
 
 Övriga Arkitektstuderande Stina Hillinge, Chalmers  
   kl 09.00 – 09.33     
   Arkitektstuderande Clara Ellborg, Chalmers  
   kl 09.00 – 09.33 
   Praktikant från BTH Christina Gadman 
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 Sekreterare Birgitta Dahl 
 
 
 
Utses att justera Lotta Holgersson 
 
 
Sekreterare  ___________________ Paragraf 134 - 151 
  Birgitta Dahl  

 
Ordförande  ___________________ 
  Sofia Bothorp 

 
Justerare  ___________________ 

 Lotta Holgersson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 18 juni 2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Kommunledningsförvaltningen DIA 2014.1865 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 134 
 Delårsrapport per april 2014 och personalnyckeltal. 
 
 Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet. 
 

Enligt direktiv från Kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna 
upprätta delårsbokslut per 30 april 2014 samt lämna en prognos för helår 
2014. 

 
Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska resultat för perioden  
1 januari – 30 april 2014 uppgår till + - 0 och den prognostiserade 
budgetavvikelsen för helåret 2014 beräknas till – 1,1 Mnkr. 
 

 I tusentals kronor 
Verksamhet Budget Budget Utfall Avvikelse Prognos Diff mot 

  2014 jan-apr-14 jan-apr-14 jan-apr-14 
Helår 
2014 

Budget 
helår 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 809,0 269,7 211,4 58,3 809,0 

 
0,0 

Nämndadministration 247,8 85,0 81,0 4,0 247,8 0,0 
Förvaltningsledning 1 015,3 230,0 192,3 37,7 1 015,3 0,0 
Planavdelning 3 518,8 1 524,3 1 381,3 143,0 3 518,8 0,0 
Bygglovavdelning 485,2 132,3 -731,3 863,6 485,2 0,0 
Miljöavdelningen 4 517,5 4 065,3 5 156,7 -1 091,4 5 642,5 -1 125,0 
Reserv 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 
Totalt: 10 693,6 6 306,6 6 291,4 15,2 11 818,6 -1 125,0 

 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

1. att  godkänna delårsrapporten per 2014-04-30 med helårsprognos 
enligt handlingar med ett prognostiserat underkott på – 1,1 Mnkr, som inte 
kan hanteras inom given budgetram, samt 

 
 2. att  överlämna delårsrapporten per 2014-04-30 till revisionen. 
 
 __________________ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen DIA 2014.1998 
Tina Tidhammar 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 135 

Personuppgiftsombud för Miljö- och byggnadsnämndens 
verksamhet. 

 
Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och PuL (personupp-
giftslagen) reglerar nu de allra flesta behandlingar av personuppgifter. 
 
Karlskrona kommuns förvaltningschefsgrupp beslutade den 28 september 
2001 att ”varje nämnd måste ta ställning till hur frågor som rör den nya 
personuppgiftslagen ska skötas, nämnderna måste utse ett personupp-
giftsombud”. 
 
För att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter finns i PuL en rad 
regler som den som är personaluppgiftsansvarig måste iaktta. 
 
Personuppgiftsansvarig i Karlskrona kommun är respektive 
nämnd/styrelse. Ett personuppgiftsombud ska hjälpa den personuppgifts-
ansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. 
Det minskar riskerna för fel och därigenom skadeståndsansvar och andra 
extra kostnader för den personuppgiftsansvarige. 
 
Då nämndsekreteraren, som idag har ansvaret som personuppgiftsombud 
flyttats till Serviceförvaltningen på grund av omorganisation måste Miljö- 
och byggnadsnämnden nu utse ett nytt personuppgiftsombud. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  utse utvecklingschef Tina Tidhammar till personuppgiftsombud för 
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. 
 
___________________ 
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Akten  DIA 2014.2061 
Handikapprådet 
Äldreförvaltningen 
 
 
 
 
 
 § 136 
 Tillgänglighetspolicy vid inredning av vindar. 
 
 Bygglovchef Kristina Stark föredrar ärendet. 
 

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet 
den 3 april 2014 § 85 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy 
som innebär att ett flertal tillgängliga lägenheter kan tas fram vid 
inredande av vindar i flerbostadshus. 
 
I kommunen finns idag ett stort antal otillgängliga flerbostadshus och 
behovet av tillgängliga bostäder ökar bland annat på grund av en åldrande 
befolkning. Samtidigt råder det en allmän brist på lägenheter i centrala 
lägen. Utredningen visar att det skulle kunna vara möjligt att skapa 
ytterligare 200 lägenheter om 70 kvm alternativt 350 nya lägenheter om 
40 kvm om alla befintliga oinredda vindar inreddes. Detta görs idag dock 
inte bland annat på grund av höga kostnader för installation av hissar  
m.m. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till policy som 
innebär att vindar kan inredas utan krav på tillgänglighet till vindsvåningen, 
under förutsättning att andra delar av bostadshuset görs tillgängligt. Fyra 
kategorier av flerbostadshus med olika krav på tillgänglighetsåtgärder, 
beroende på husets egenskaper, redovisas. Ett genomförande av 
förslaget innebär att ett stort antal tillgängliga lägenheter kan tillskapas 
samtidigt som nya lägenheter kan tillkomma. Detta bidrag i sin tur till en 
god arbetsmiljö, effektiv resursanvändning och till att skapa arbetstillfällen. 
 
Handikapprådet och Äldreförvaltningens tjänstemän har ställt sig positiva 
till förslaget. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  anta ”Policy för krav på tillgänglighetsåtgärder vid inredande av 
vindslägenheter i flerbostadshus. 
 
___________________ 
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 § 137 
 Information. Presentation av examensarbete. 
 

Arkitektstuderande Stina Hillinge och Clara Ellborg, Chalmers informerar 
om sitt examensarbete Naturrum. 

 
Stina och Clara vill med sitt examensarbete skapa en naturlig mötesplats i 
Blekinges Arkipelag, ett område med stort fokus på Östersjöfrågor och en 
levande skärgård. Deras vision är att skapa en länk mellan staden och 
naturen.  
 
Genom kontakter med förvaltningschef Hans Juhlin och bygglovschef 
Kristina Stark fastnade de snabbt för Stakholmen i Karlskrona. Den lilla ön 
har ett perfekt läge som mötescenter, i gränslandet mellan staden och 
naturen utanför, samtidigt som den syns från många platser. 
 
Stina och Clara visar välgjorda modeller, och redogör för hur de planerat 
att anlägga och bygga naturrummet bl. a. för att inte inkräkta på 
Stakholmens natur och med hänsyn till stigande havsnivåer.  
 
Den smala bron, mellan fastlandet och ön, som i dagsläget hindrar många 
från att ta sig ut till Stakholmen, är i modellen utbytt mot ett estetiskt och 
funktionellt trädäck som gör ön tillgänglig för alla. I anslutning till däcket, 
som löper i vattnet längsmed Stakholmen, finns en kedja av byggnader för 
olika ändamål som t.ex. naturrum, reception, besökscenter, utbildnings-
center och café. Naturrummet ska vara flexibelt och kunna användas till 
flera olika ändamål. 

 
Förvaltningschef Hans Juhlin, ordförande Sofia Bothorp (MP) liksom flera  
ledamöter och tjänstemän imponerades och berömmer studenterna för ett 
fantastiskt arbete och nytänkande.  
 
Sofia Bothorp (MP) överlämnar presenter som tack för presentationen. 

 
 Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 __________________ 
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 § 138 
 Information. Avloppstillsyn – så här går det till. 
 
 Miljöinspektörerna Lise-Lotte Andersson, Jenni Gröning,  

Madelene Hammar, Johan Kristensen och Åsa Olofsson informerar i 
ärendet. 
 
Vad som sker på kontoret innan avloppstillsynen 

• Vilka fastigheter som ska inspekteras väljs utifrån prioriterade 
områden 

• Informationsbrev till fastighetsägaren sänds ut: När inspektionen 
ska ske, att man inte går in i byggnaden, att det utgår en avgift på 
3000 kr och att man avvaktar med tillsynen om fastighetsägaren 
har planer på att anlägga en ny avloppsanläggning. 

 
Film om tillsynen 

• Filmen visar hur inspektion av en enskild avloppsanläggning går till. 
Slamavskiljare, pumpbrunn, fördelningsbrunn, infiltrations-
anläggning och dricksvattenbrunn kontrolleras 

• 5 – 10 fastigheter brukar besökas per inspektionstillfälle 
 
Vad som görs på kontoret efter tillsynen 

• Uppfylls kraven i miljöbalken eller inte? 
• Godkänd → Brev till fastighetsägaren och avgift 3000 kr 
• Inte godkänd → Kommunikation enligt förvaltningslagen: Brev till 

fastighetsägarna 
• Synpunkter inkommer ibland 
• Beslut = förbud → Fastighetsägarna får oftast 2 år på sig att 

åtgärda. Avgift 3000 kr. 
• Skrivelse till inskrivningsmyndigheten. 

 
 Beslutet kan överklagas 

• Ett överklagande som kommer in i tid översänds till Länsstyrelsen 
• Beslutet vinner laga kraft  → Fastighetsägaren måste delges 

 
Ordförande Sofia Bothorp (MP) tackar tjänstemännen för en föredömlig 
presentation. 

 
Informationen tas till dagens protokoll. 
 
___________________ 
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 § 139 
 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 Se förteckning över fattade beslut. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att  ta redovisningen till dagens protokoll. 
 
 
 __________________ 
 
 



nl!hör \~iliö· ''Ch l')''cO•><.lC•nr"'lnd~nS 
i }: nrbi'. nrtcl .~ .;mrnu,, 1 · i/~: 

L.ilcga 

Beslut fattade med stöd av delegation 

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-04-29. 

1. Bronset 1, Torskars. Bygglov för tillbyggnad av carport 

2. Karlskrona 4:10, Trossö. Bygglov för nybyggnad av kontor, 
gästhamnservice. 

3. Torstäva 9:12, Torsnäs. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus. 

4. Nämndens lista inför sammanträdet den 7 maj 2014. 

5. Övriga frågor/Information. 

§ 108 

§ 109 

§ 110 

§ 111 

§ 112 
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 § 140 
 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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 § 141 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-25 § 42. 
Bokslutsberedning 2013. 

2. Kommunstyrelsen 2014-04-01 § 84. Kommunala val. 
3. Kommunstyrelsen 2014-04-01 § 90. Kommunstyrelsens fortsatta 

hantering av de av kommunfullmäktige fastställda målen för 2014. 
4. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-04-16. Avser 

strandskyddsdispens på fastigheten Sturkö-Bredavik 19:9, Karlskrona 
kommun. 

5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-15. Tillstånd till transport av 
avfall. Tillståndet gäller till 2019-04-15. Dnr 562-1041-2014. 

6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-15. Tillstånd till transport av 
avfall. Tillståndet gäller till 2019-04-15. Dnr 562-1166-2014. 

7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-16. Tillstånd till uppsättande 
av skylt för kundinformation vid Lösens Prästgård, Karlskrona kommun. 

8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-16. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om att inte vidta några tillsynsåtgärder 
med anledning av klagomål avseende ianspråktagande av tillstånd enligt 
miljöbalken. 

9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-16. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om att inte vidta några tillsynsåtgärder 
med anledning av klagomål avseende buller från vindkraftverk. 

10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-23. Anmälan enligt 11 kap 
9a § miljöbalken (MB), om vattenverksamhet samt dispens från 
naturreservatsföreskrifterna och strandskyddsföreskrifterna enligt 7 kap 7 
och 13 §§ MB för renovering av brygga på fastigheten Skärva 1:6 i 
Karlskrona kommun. 

11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-24. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om bygglov för fritidshus på fastigheten 
Jämjö-Torp 1:15 i Karlskrona kommun. 

 
   forts. 
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 § 141 (forts). 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-24. Beslut om tids-
förlängning för det lokala naturvårdsprojektet ”Restaurering av Finskan”. 

13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut om godkännande av Verksamhets-
rapport gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Restaurering av 
Brömsehus och kvarnen vid Fredsstenen”. 

14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-04-29. Beslut i fråga om 
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 § miljöbalken för planerad 
ändring av verksamheten i Verköhamnen, Karlskrona kommun. 

15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-05. Ändring av byggnads-
minnet Skärva herrgård, fastigheten Skärva 1:6, Karlskrona kommun. 

16. Kommunfullmäktige 2014-04-24 § 58. Svar på medborgarförslag om att 
Karlskrona inför mot att inneha exotiska djur/ormar inom 
stadsbebyggt/detaljplanerat område på Trossö. 

17. Kommunfullmäktige 2014-04-24 § 70. Uppföljning per den 28 februari 
2014 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter. 

18. Kommunfullmäktige 2014-04-24 § 75. Balansförteckning över 
obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 2014. 

19. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-08. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut rörande tillsyn inom strandskydds-
område, fastigheten Grebbegården 1:5 i Karlskrona kommun. 

20. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-09. Överklagande av Miljö 
och byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostads-
hus på fastigheten Skällenäs 28:56 i Karlskrona kommun.’ 

21. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-08. Beslut om statligt bidrag 
till det Lokala Naturvårdsprojektet ”NaturApp”. 

22. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-08. Beslut om statligt bidrag 
till det lokala naturvårdsprojektet ”Båtsamfälligheten Långören S 2”. 

23. Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2014-05-12. Beslut om tillstånd för 
hantering av brandfarliga varor, fastigheten Stämjärnet 1. 

24. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-13. Tillstånd till transport av 
avfall till JOTAC Förvaltnings AB. 

 
      forts. 
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 § 141 (forts). 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

25. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-05-14. Avser 
bygglov för tak- och fasadändring m m på fastigheten Pantarholmen 13, 
Karlskrona kommun. 

26. Polisen, Karlskrona. Tillståndsbevis 2014-05-15. Allmän sammankomst i 
samband med kommuninformation till allmänheten gällande Pottholmen. 

27. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-19. Anmälan enligt 11 kap 
9a § miljöbalken för utfyllnad på fastigheten Uttorp 3:45 i Karlskrona 
kommun. 

28. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-19. Ändring av byggnads-
minnet Långörens lotshus, fastigheten Långören 1:13, Karlskrona 
kommun. 

 
 __________________ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen PLAN 2013.1846 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 142 
 Områdesbestämmelser för Östra skärgården och Torhamn. 
 
 Planarkitekt Anna Steinwandt föredrar ärendet. 
 

Områdesbestämmelser för Östra skärgården och Torhamn har varit 
föremål för samråd. Under samrådstiden, 9 december 2013 – 31 januari 
2014, har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona kommun 
och stadsbiblioteket samt på Karlskrona kommuns webbplats, 
karlskrona.se. Samrådet har annonserats i lokapressen fredagen den 6 
december 2013. Ett samrådsmöte har hållits i Torhamnsgården, Torhamn 
den 9 januari 2014. 
 
Området ligger inom områdes av riksintresse för totalförsvaret, influens-
område för Öppenskärs och Torhamns skjutfält. Området påverkas också 
delvis av influensområde för luftrum och av sjöövningsområde. 
Riksintresse för totalförsvaret skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Totalförsvarets 
tekniska system i Östra skärgården/Torhamn är i behov av en störningsfri 
miljö, vilket genererar restriktioner för närområdet. Syftet med områdes-
bestämmelserna är att ange vilka åtgärder som medför störning på de 
tekniska systemen för att underlätta bevakning av riksintresset. Områdes-
bestämmelserna berör enbart ny bebyggelse. 
 
Planområdet består av delar av Torhamn, Öppenskär, Inlängan, 
Långören, Ungskär och Stenshamn/Utlängan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  områdesbestämmelserna för Östra skärgården och Torhamn, 
Karlskrona kommun, ställs ut för allmän gransknings, samt 
 
2. att  kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms 
innebära betydande miljöpåverkan. 
 
___________________ 
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Sökanden   PLAN 2012.884 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 143 
 Detaljplan för Garvaren 23 m fl Pantarholmen. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 juni 2012 § 203 att inleda 
planläggningsarbete för Garvaren 23 m fl. Planområdet är beläget på 
Pantarholmen och omfattar cirka 0,6 ha. Planområdet ligger längs med 
Landsvägsgatan och angränsar i norr till Willys och i söder till parkerings-
huset i kvarteret Barken och i väster till Karlskrona Lampfabrik. 
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för nya bostäder inom 
kvarteret Garvaren på Pantarholmen. HSB Sydost önskar uppföra nya 
flerbostadshus i tre till sex våningar. Sammanlagt planeras för cirka 70 
lägenheter, mellan 35 och 85 kvm med tonvikt på mindre lägenheter. 
Föreslagen byggnad utmed Landsvägsgatan förstärker gaturummet och 
stadsmässigheten på Pantarholmen. Byggnaden föreslås uppföras i 5-6 
våningar och ges entréer mot gatan. Byggnaden utmed Västra Kvarn-
gatan föreslås i 4 våningar och byggnaden i norr i 3 våningar. Parkering 
förläggs i huvudsak i parkeringsgarage med infart från den gemensamma 
in- och utfarten till Willys i norr. På innergården föreslås komplement-
byggnader och gemensamma ytor för lek och utevistelse. 
 
Föreslagen detaljplan medger bostäder och centrumändamål, i enlighet 
med översiktsplanen där området är utpekat som ett utvecklingsområde 
för funktionsblandning. En exploatering av området förutsätter att HSB 
förvärvar Garvaren 22 av Karlskrona kommun. Detaljplanen omfattar även 
fastigheten Garvaren 19 som har en annan ägare. 
 
Planområdet ligger i ett mycket gynnsamt kollektivtrafikläge där Lands-
vägsgatan utgör huvudstråk för kollektivtrafiken över Pantarholmen. 
Planområdets lokalisering innebär dock att området är utsatt för trafik-
buller. En trafikbullerutredning har upprättats 2014-04-14 som redovisar 
att ekvivalent ljudnivå vid fasad utmed Landsvägsgatan överstiger rikt-
värdet 55 dB (A).  
 
  forts. 
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  PLAN 2012.884 
 
 
 
 

 § 143 (forts). 
 Detaljplan för Garvaren 23 m fl Pantarholmen. 
 

På grund av områdets centrumnära läge och dess goda tillgänglighet till 
kollektivtrafik och service bedöms bostäderna kunna uppföras med 
tyst/ljuddämpad sida. Detaljplanen anger bestämmelser om 
störningsskydd. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 1. att  låta detaljplan för Garvaren 23 m fl, bli föremål för samråd, samt 
 

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

 
 __________________ 
 
 Paragrafen anses omedelbart justerad. 
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Mark- och miljödomstolen  MH 2012.324 
Kristianopel Skytteförening 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 144 

Käringeryd 1:19, Fågelmara. Yttrande över Kristianopel Skytte-
förenings överklagan av Länsstyrelsen Blekinge läns beslut 
avseende föreläggande om försiktighetsmått. 

 
 Miljöinspektör Madelene Hammar föredrar ärendet. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden har av Mark- och miljödomstolen blivit 
förelagda att yttra sig över Kristianopel Skytteförenings överklagan av 
Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut avseende föreläggande om 
försiktighetsmått vid Kristianopel Skytteförenings skjutbana. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare, den 11 december 2013, 
beslutat om föreläggande med försiktighetsmått gentemot Kristianopel 
Skytteförenings skjutbaneverksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden 
beslutade då bland annat följande. 
 
2. Buller från verksamheten ska senast sex månader efter det att beslutet 
vunnit laga kraft begränsas så att ljudnivån från skjutning vid omkring-
liggande bostadshus inte överskrider 75 dB (A) Impuls vid mätning eller 
beräkning enligt Naturvårdsverkets allmänna råd. 
 
Kan inte dess begränsningar innehållas vid den beslutade tidpunkten är 
all skjutning från 200- och 300- meters avstånd förbjuden. 
 
3. Verksamheten får bedrivas på följande tider: vardagar måndag-torsdag 
klockan 09.00-20.00 och helgfri lördag klockan 09.00-12.00. Undantag 
görs för följande dagar som skall vara skjutfria: Kristi Himmelfärdshelgen 
(torsdag-söndag) samt alla lördagar under juli månad. 
 
Utöver ovan angivna skjuttider får skjutning från 100-metersvallen ske 
även fredagar klockan 09.00-12.00 under tiden den 1 augusti t o m den  
15 oktober. 
 
Till föreläggandet kopplas ett löpande vite om 2 000 kronor att falla ut för 
varje dag som överträdelse konstateras av Samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
 
  forts. 
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   MH 2012.324 
 
 
 
 
 § 144 (forts). 

Käringeryd 1:19, Fågelmara. Yttrande över Kristianopel Skytte-
förenings överklagan av Länsstyrelsen Blekinge läns beslut 
avseende föreläggande om försiktighetsmått. 

 
Detta beslut överklagades av de klagande på fastigheterna Nyhem 4:2 
samt Nyhem 4:3. Länsstyrelsen valde att ändra punkt 2 och 3 i Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut på följande sätt: 
 

• Punkt 2: Förbudet mot skjutverksamhet som överskrider 75 dB (A) 
Impuls vid mätnings eller beräkning ska enligt Naturvårdsverkets 
allmänna råd även omfatta skjutning från 100-meters banan. 

 
• Punkt 3: Första stycket: Skjutverksamhet får bedrivas på följande 

tider: Två bestämda helgfria vardagar klockan 09.00-20.00 och 
helgfri lördag klockan 09.00-12.00. Det ska ankomma på Miljö- och 
byggnadsnämnden att i samråd med klubben beslut vilka två 
vardagar som skytteverksamhet ska bedrivas. Undantag görs för 
följande dagar som ska vara skjutfria: Kristi Himmelfärdshelgen 
(torsdag-söndag) samt alla lördagar under juli månad. 
Andra stycket: Upphävs. 
Tredje stycket: Står fast. 
 

Överklagandet 
Länsstyrelsens beslut har överklagats av Kristianopel Skytteförening som i 
sin överklagan föreslår följande: 
 
Att skytte från 200 och 300 meter helt stoppas. Att 100 meter skjuthall 
byggs med ljudisolerade väggar och tak. Enligt Kristianopel Skytteförening 
kommer denna åtgärd göra att ljudnivåerna på de närliggande 
fastigheterna sänks till att som högst ligga på 65,6 dB (A) (Nyhem 4:4). 
Skjuthallens förmåga att dämpa ljud har beräknats med en beräknings-
modell från Naturvårdsverket 1984. Kristianopel Skytteförening önskar 
med hänsyn till den sänkta ljudnivån utöka skjuttider och föreslår fölande 
skjuttider: 
 
  forts. 
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  MH 2012.324 
 
 
 
 

 § 144 (forts). 
Käringeryd 1:19, Fågelmara. Yttrande över Kristianopel Skytte-
förenings överklagan av Länsstyrelsen Blekinge läns beslut 
avseende föreläggande om försiktighetsmått. 
 

 Vapen upp till och med klass 1 (30-06 m fl): 
 
 Måndag Skjutförbud 
 Tisdag Klockan 12.00-19.00 
 Onsdag Klockan 09.00-19.00 
 Torsdag Klockan 09.00-19.00 
 Fredag Klockan 12.00-19.00 
 Lördag Klockan 09.00-17.00 
 Söndag Skjutförbud 
 
 Kaliber 22LR: 
 
 Måndag Klockan 09.00-19.00 
 Tisdag Klockan 09.00-19.00 
 Onsdag Klockan 09.00-19.00 
 Torsdag Klockan 09.00-19.00 
 Fredag Klockan 09.00-19.00 
 Lördag Klockan 09.00-17.00 
 Söndag Skjutförbud 
 

Undantag ska göras för Kristihimmelfärdshelgen (torsdag till söndag) som 
ska vara skjutfri. Skytteföreningen föreslår vidare en lättnad av 
begränsningen att skytte i juli månad endast får ske på två bestämda 
vardagar med motiveringen att de större svartkrutstävlingarna oftast 
avgörs i augusti, vilket ger få skjutdagar innan tävling. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att skytteföreningens 
yrkande i sin helhet bör avslås. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att 
Länsstyrelsens beslut bör ligga fast. Störningen är stor och det är därför 
angeläget att frågan får en lösning så skyndsamt som möjligt. För skytte-
föreningen föreligger inget hinder att hos Miljö- och byggnadsnämnden 
göra en framställan om lättnader i tidsbegränsningarna för skyttet så snart 
verkningsfulla bullerdämpande åtgärder vidtagits. 
 
  forts. 
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  MH 2012.324 
 
 
 
 

 § 144 (forts). 
Käringeryd 1:19, Fågelmara. Yttrande över Kristianopel Skytte-
förenings överklagan av Länsstyrelsen Blekinge läns beslut 
avseende föreläggande om försiktighetsmått. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

att  motsätta sig Kristianopel Skytteförenings yrkande om utökade 
skjuttider. 

 
 __________________ 
 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Kulturnämnden   MMM 2006.3004 
Utveckling i Karlskrona AB 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 145 
 Tjurkö 3:9, Tjurkö. Anmälan angående skrotupplag med båtar. 
 
 Kommunekolog Anders Klar föredrar ärendet. 
 

På fastigheten Tjurkö 3:9 har under 60-talet två passagerarbåtar dragits 
upp för underhåll. Sedan dess har båtarna legat kvar och med tiden 
förfallit. Försök har gjorts att få bort båtarna men bland annat svårigheter 
att få tag i markägaren har medfört att ärendet dragit ut på tiden. När 
föreläggandet, 2014-01-13 om bortröjande, kom till politikernas kännedom 
väcktes frågan om båtarna utgör konst eller kultur. Föreläggandet 
återkallades för att en utredning skulle visa vilket värde båtarna har. Tre 
frågor ställdes till Statens maritima museer, Blekinge läns museum, 
Länsstyrelsen och kommunens kulturnämnd. 

 
 1. Vilket kulturhistoriskt värde har dessa fartyg? 
 2. Bör särskild hänsyn tas i ärendet om nedskräpning? 
 3. Kan/bör samhället vidta andra åtgärder? Vilka? 
 

Av svaren framgår dels att det finns ett kulturhistoriskt värde dels att det 
finns ett intresse av att hjälpa till för att båtarna ska kunna visas upp. 
Värdet är dock inte så stort att lagstiftningen tvingar fram ett bevarande.  

 
En komplicerande faktor är svårigheten at få kontakt med ägaren till 
båtarna. 
 
Motivering 
Med stöd av den nya informationen menar Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen att det finns skäl att bevara båtarna och att ärendet beträffande 
nedskräpning därför bör avskrivas. Ärendet bör dock utredas vidare inom 
annan förvaltning för att dels belysa hur området ska bevaras/skyddas 
dels hur båtarna ska tillgängliggöras för allmänheten utan att säkerheten 
äventyras. Området bedöms ha stora säkerhetsbrister varför frågan om 
säkerheten är av största vikt. Därför bör frågan lyftas till Kommunstyrelsen 
för att uppdra åt ansvarig nämnd att säkra området för framtiden, 
eventuellt som kulturreservat. 
 
  forts. 
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  MMM 2006.3004 
 
 
 
 

 § 145 (forts). 
 Tjurkö 3:9, Tjurkö. Anmälan angående skrotupplag med båtar. 

 
Yrkande 
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på återremiss till Samhällsbyggnads-
förvaltningen för att ta in synpunkter från Kulturnämnden och Utveckling i 
Karlskrona AB för ett besked om skrotupplaget är ett utflyktsmål eller inte.
              
Anna Ottosson (M), Bengt Andersson (M), Eva Öhman (S) och Stefan 
Lundin (FP) yrkar på bifall på Carl-Göran Svenssons (M) återremiss-
yrkande. 
 
Lars Karlsson (C) och ordförande Sofia Bothorp (MP) yrkar bifall på 
förvaltningens förslag. 
 
Björn Tenland (SD) yrkar att frågan om vraken ska återremitteras medan 
resterande skräp i omgivningen ska viteförläggas. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Sofia Bothorp (MP) ställer proposition på om ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska 
återremitteras. 
 
Därefter ställer ordförande proposition på Carl-Göran Svenssons (M) mot 
Björn Tenlands (SD) återremissyrkanden och finner att nämnden bifaller 
Carl-Göran Svenssons (M) återremissyrkande. 

 
Reservationer 
Ordförande Sofia Bothorp (MP), Björn Tenland (SD) och  
Lars Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens 
förslag.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 
att  återremittera ärendet för att ta in synpunkter från Kulturnämnden och 
Utveckling i Karlskrona AB för ett besked om det är ett utflyktsmål eller 
inte. 
 
__________________ 
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Sökanden   BYGG 2014.1350 
Berörda grannar 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 
 
 
 § 146 

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

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en 
våning på Aspö där detaljplan och områdesbestämmelser saknas. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om ett positivt förhandsbesked 
för byggnation av ett enbostadshus på platsen 2011-09-08 § 312. 

 
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. 
 
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. 
 
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om 
skydd av riksintressen. 
 
  forts. 
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  BYGG 2014.1350 
 
 
 
 

 § 146 (forts). 
Aspö 4:40 (3), Aspö. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 

 Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 22 april 2014 konstaterades att platsen utgörs 
av delvis sly- och buskvegetation och delvis öppen mark. 
 
Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret (havsområde). Platsen 
ingår inte i Försvarsmaktens samrådsområde och Försvarsmakten har 
därför inte hörts i ärendet. 
 
Vatten och avlopp 
Kommunal anslutning är föreslagen. 
 
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. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och 
infart kan anordnas från befintlig väg (Madviksvägen). Den föreslagna 
åtgärden är en naturlig komplettering av befintlig bebyggelse och 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. 
 
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet. 
 
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, 
 
  forts. 
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  BYGG 2014.1350 
 
 
 
 

 § 146 (forts). 
Aspö 4:40 (3), Aspö. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
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 11 748 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 beslut 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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Sökanden   BYGG 2014.984 
Berörda grannar 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 
 
 
 § 147 

Rörsäng 1:8, Fågelmara. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i två 
våningar i ett område utanför Fågelmara där detaljplan och 
områdesbestämmelser saknas. 

 
Fastigheten är idag bebyggd med ett bostadshus, en gäststuga, en 
gammal lada och en gammal kvarn. Kvarnen är i mycket dåligt skick och 
saknar vingar och fasadbeklädnad. Ansökan om fattar förslag på att 
stycka av fastigheten, där befintligt bostadshus och gäststuga utgör en 
tomt, och kvarnen ersätts med ett nytt bostadshus. Befintliga stenmurar 
föreslås utgöra nya tomtgränser. 
 
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. 
 
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. 
 
  forts. 
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 BYGG 2014.984 
 
 
 
 

 § 147 (forts). 
Rörsäng 1:8, Fågelmara. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

 
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om 
skydd av riksintressen. 
 
Platsens förutsättningar 
Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och utgörs dels av, 
ianspråktagen tomtmark, dels av brukad åkermark. 
 
Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för naturvård. En byggnation av ett 
enbostadshus på platsen bedöms inte påverka riksintresset för naturvård 
negativt. 
 
Vatten och avlopp 
Kommunal anslutning finns förberedd. 
 
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. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och 
infart kan anordnas från befintlig väg. 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. 
 
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet. 
 
  forts. 
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  BYGG 2014.984 
 
 
 
 
 § 147 (forts). 

Rörsäng 1:8, Fågelmara. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

 
 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 8 544 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 

 
 __________________ 
 
 Upplysningar 
 Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enigt  
 PBL 9 kap 39 §. 
 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslut 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   BYGG 2013.3176 
Försvarsmakten 
Kontrollansvarig 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 
 
 § 148 

Sturkö-Bredavik 21:33, Sturkö. Bygglov för till- och ombyggnad av 
fritidshus samt nybyggnad av gäststuga/förråd. 
 
Ansökan gäller om- och tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av 
gästhus. Befintlig byggnad har en byggnadsarea på 59,4 kvm. Taket höjs 
och byggnaden byggs till med 26,5 kvm. Ett loft med maximal takhöjd på 
2,1 meter byggs till i halva byggnaden. Befintlig gäststuga på 37 kvm rivs 
och ersätts med en byggnad på 56 kvm. Fastigheten ligger utanför 
detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. 
 
Ansökan har remitterats till Försvarsmakten eftersom fastigheten ligger 
inom riksintresse för totalförsvaret. Försvarsmakten motsätter sig 
bygglovet med hänvisning till att byggplatsen överskrider gällande 
riktvärden för buller. Försvarsmakten anser att byggnaden kan användas 
som permanentboende och därför inte anses som lämplig inom 
bullerpåverkat område. Försvarsmakten anser att om antalet boende som 
utsätts för höga bullernivåer ökar kan verksamheten på Tjurkö södra 
skjutfält begränsas vilket innebär påtaglig skada på riksintresset. 
 
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget och inkommit 
med en skrivelse den 3 januari 2014. 
 
Sökanden framför fyra punkter till varför bygglov ska beviljas. 
 
Byggnaderna, sedan de byggdes1958, har används som fritidshus. 
Skicket på befintlig gäststuga är dock sådan att den inte kan användas. 
 
VA-arbete inleds under våren 2014. Att ansluta kommunalt vatten och 
avlopp för en stor kostnad till en fastighet som ej kan användas fullt ut 
anser sökanden inte är möjligt. 
 
Sökanden anser vidare att området alltid varit bullerpåverkat. 
Grannfastigheten är permanentboende som har fått bygglov för 
tillbyggnad. 
 
  forts. 
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  BYGG 2013.3176 
 
 
 
 

 § 148 (forts). 
Sturkö-Bredavik 21:33, Sturkö. Bygglov för till- och ombyggnad av 
fritidshus samt nybyggnad av gäststuga/förråd. 
 
Slutligen menar sökanden att om tillbyggnaden varit tänkt att förvandla 
fastigheten till permanentboende skulle ansökan varit på betydligt mer än 
26 kvm. 
 
Motiv till beslut 
Användningen av mark är en kommunal angelägenhet och vid avvägning 
mellan allmänna och det enskilda intresset överväger det enskilda i detta 
ärende. Särskild hänsyn tas till att marken anses som lämplig för fritidshus 
och har använts till det sedan 1958. Upprustning och ombyggnaden av 
byggnaderna anses fullt rimliga. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ingen anledning att tro att fler boende 
utsätts för höga bullernivåer om tillbyggnaden tillåts. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  bevilja ansökan med hänvisning till att förslaget uppfyller kraven i  
9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL),  
 
2. att för att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig och som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, samt 
 
3. att  avgiften för bygglovet är 6 819 kronor, i enlighet med taxa fastställd 
av Kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
Upplysningar 
Faktura för avgiften skickas separat. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. 
 
  forts. 
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  BYGG 2013.3176 
 
 
 
 

 § 148 (forts). 
Sturkö-Bredavik 21:33, Sturkö. Bygglov för till- och ombyggnad av 
fritidshus samt nybyggnad av gäststuga/förråd. 
 
Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni lämpligen 
nedanstående om när och hur samrådsmöte kan hållas. 
 
Byggnadsinspektör Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14 
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71 
Byggnadsinspektör Elnes Aljija, telefon 0455-30 50 66 
 

 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökanden   BYGG 2014.1123 
Berörda grannar 
E. ON Elnät Sverige AB 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 
 
 § 149 

Uttorp 1:101, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en 
våning i Uttorp 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. 
 
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 kulturvärden 
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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  BYGG 2014.1123 
 
 
 
 

 § 149 (forts). 
Uttorp 1:101, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 22 april 2014 konstaterades att platsen består 
av en ianspråktagen tomt. 
 
Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för friluftsliv. En byggnation på platsen 
bedöms inte påverka riksintresset för friluftsliv negativt. 
 
Vatten och avlopp 
Kommunal anslutning är föreslagen. 
 
Strandskydd 
Området omfattas av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. Enligt 7 kap  
18 § MB ska det finnas särskilda skäl för dispens att få bygga inom 
strandskyddad område. Som särskilt skäl får man endast använda något 
av de sex särskilda skäl som finns uppräknade i MB 7 kap 18 §. 
 
Grannar 
Berörda grannar och E.ON Elnät Sverige AB har getts möjlighet att yttra 
sig över ansökan. E.ON har inkommit med ett yttrande och meddelar att 
fastigheten berörs av en lågspänningsluftledning. En luftledning för 
lågspänning får vara framdragen över eller invid byggnad med ett avstånd 
av minst 2,5 meter. För arbete under och bredvid kraftledningar gäller 
särskilda bestämmelser. Eventuella flyttningar och ändringar bekostas av 
den som så begär. 
 
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. Den föreslagna åtgärden uppfyller 
kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL. 
 
  forts. 
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  BYGG 2014.1123 
 
 
 
 

 § 149 (forts). 
Uttorp 1:101, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
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 31 § plan- och 
bygglagen, samt 
 
3. att  avgiften för förhandsbeskedet är 7 476 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 beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt  
PBL 9 kap 39 §. 
 
Fastigheten Uttorp 1:101 omfattas av strandskydd och en strandskydds-
dispens för aktuell åtgärd ska finnas innan byggstart. 
 
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökanden  BYGG 2014.1351 
Berörda grannar 
Kontrollansvarig 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 
 
 § 150 

Väbeln 20, Trossö. Bygglov för ändrad användning samt ombyggnad 
av flerbostadshus, vindsutrymme till bostadsändamål. 
 
Ansökan avser nybyggnad av mindre lägenheter för studenter, ungdomar 
och korttidsboende på befintlig vind med höjning av taket som följd samt 
ombyggnad för att skapa tillgänglighet till entréplan. Byggnaden har ej 
hiss. 
 
Den föreslagna åtgärden strider mot plan- och bygglagen avseende 
tillgänglighetskraven och storlek på en av lägenheterna samt detaljplanen 
avseende maximal tillåten byggnadshöjd mot gården. 
 
Karlskrona kommuns nuvarande policy beträffande inredande av vindar 
uppfylls ej. För att kompensera för detta har man valt att tillgänglighets-
göra entréplanet vilket innebär att två stycken lägenheter blir tillgängliga 
mot tidigare inga tillgängliga lägenheter. Genom denna kompenserande 
åtgärd uppfylls de krav som föreslås skall ställas i den nya policyn som 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår ska gälla avseende inredande av 
vindar. 
 
Vad beträffar avvikelsen avseende överskridande av maximal byggnads-
höjd mot gården har grannar getts möjlighet att yttra sig. Svarstiden har 
gått ut och ingen har haft något att erinra avseende avvikelsen. 

 
 Miljö- och byggnadsnämndens beslutar 
 

1. att  bevilja bygglov för inredande av vindsvåning till bostadsändamål 
samt ombyggnad för att tillgängliggöra entréplanet, 
 
2. att som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag, samt 

 
3. att  avgiften för bygglovet är 15 515 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 

 
 __________________ 
 
   forts. 
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  BYGG 2014.1351 
 
 
 
 
 § 150 (forts). 

Väbeln 20, Trossö. Bygglov för ändrad användning samt ombyggnad 
av flerbostadshus, vindsutrymme till bostadsändamål. 

 
 Upplysningar 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig godtas byggherrens förslag. 
 
Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. 
 
Åtgärden får inte påbörjas förrän Miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett 
startbesked enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. Tekniskt samråd krävs 
i detta ärende. Efter samråd med er kontrollansvarig kontaktar ni 
lämpligen nedanstående om när och hur samrådsmöte kan hållas. 
 
Byggnadsinspektör Micael Sandberg, telefon 0455-30 35 14 
Byggnadsinspektör Mats Sjökvist, telefon 0455-30 34 71 
Byggnadsinspektör Elnes Aljija, telefon 0455-30 50 66 
 
Om åtgärden påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft, enligt 9 kap 43 § plan- och bygglagen. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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 § 151 
 Övriga frågor/Information. 
 

Förenklingar i kraven på bygglov för en- och tvåbostadshus 
Bygglovschef Kristina Stark delar ut ett dokument med en kort 
sammanfattning av vad som kommer att gälla fr.o.m. den 2 juli 2014 
beträffande ”Förenklingar i kraven på bygglov för en- och tvåbostadshus”. 
 
Vägplan för E 22 utanför Jämjö 
Björn Tenland (SD) ställer fråga om det finns någon vägplan för E 22 
utanför Jämjö.  
 
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att i kommunens översiktsplan finns 
ett vägreservat som grundar sig på en utredning om sträckning från 
Trafikverket.  
 

 __________________ 
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Sökanden   BYGG 2014.1887 
Kommunledningsförvaltningen, 
Mark- och exploatering 
Akten 
 
 
 Ordförandebeslut 
 
 § 152 

Verkö 3:1 och 3:56, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av en 
fördelningsstation med tillhörande teknikhus. 
 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av en fördelningsstation 
med tillhörande teknikhus på Verkö där detaljplan och områdes-
bestämmelser 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. 
 
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 
Platsen består av en iordningställd grusad yta. 
 
Planeringsförutsättningar 
Föreslagen placering av fördelningsstationen står inte i konflikt med 
framtida planering för ny sträckning för Verkövägen och järnvägen. 
 
  forts. 
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   BYGG 2014.1887 
 
 
 
 

  
 
 
 § 152 (forts). 

Verkö 3:1 och 3:56, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av en 
fördelningsstation med tillhörande teknikhus. 

 
 Vatten och avlopp 

Kommunal anslutning är föreslagen. 
 
Grannar 
Karlskrona kommun äger fastigheterna som gränsar till den aktuella 
platsen och därmed har inga grannar hörts då Karlskrona kommuns Mark- 
och exploateringsavdelning har medverkat till föreslagen placering av 
fördelningsstationen. 
 

 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. 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. 
 
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet. 
 

 Miljö- och byggnadsnämndens ordförande beslutar 
 

1. att  lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av en fördelnings-
station med tillhörande teknikhus 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 
 
  forts. 
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  BYGG 2014.1887 
 
 
 
 
 
 
 

 § 152 (forts). 
Verkö 3:1 och 3:56, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av en 
fördelningsstation med tillhörande teknikhus. 
 
3. att  avgiften för förhandsbeskedet är 5 340 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 

 
 
 
 Sofia Bothorp 
 Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 
 
 __________________ 
 
 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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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde  
den 14 augusti 2014. 

 
 
 § 157 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag  
  1 januari – 30 juni 2014. 
 
 § 158 Avgifter för miljötillsyn av boende. Utgår 
 
 § 159 Motion. Avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på 

bygglovavgift vid installation av solceller, solfångare eller solpaneler i samband 
med ny-, om- och tillbyggnad. 

 
 § 160 Remiss. Ändring av Länsstyrelsens beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § 

miljöbalken. 
 
 § 161 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Ordföranden. 
 
 § 162 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 § 163 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän. 
 
 § 164 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 
 § 165 Ingenjören 4, Blå Port. Avstyckning samt bildande av gemensamhets-

anläggning. 
 
 § 166 Begäran om planbesked. Karlskrona 4:1, del av. Kulturhus på Kungsplan. 
 
 § 167 Begäran om planbesked. Detaljplan för Mineralen 1 m fl, Torskors. 
 
 § 168 Begäran om planbesked. Ändring av detaljplan för del av Sjöblad  
  (Frimuraren 8), Trossö. 
 
 § 169 Ingenjören 4, Blå Port. Upphävande av tomtindelning. 
 
 § 170 Augerums-Ryd 1:18, Torskors. Bygglov för nybyggnad av miniraceingbana 

samt klubblokal. 
 
 § 171 Fäjö 1:17, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av miniraceingbana samt 

klubblokal. 
 
 § 172 Grönadal 1:33, Nättraby. Bygglov för ändrad användning från lada till 

enbostadshus. 
 
 § 173 Övriga frågor/Information. 
 

_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 torsdagen den 14 augusti 2014, klockan 08.30 – 10.35 
 
 
Beslutande Ordförande Sofia Bothorp (MP) 
 1:e vice ordf Carl-Göran Svensson (M) 
 2:e vice ordf Eva Öhman (S) 
 Ledamöter Katarina Möller (S), kl 08.55-10.35 
  Morgan Mattsson (S) 
  Lotta Holgersson (S) 
  Per Löfvander (S) 
  Anna Ottosson (M) 
  Björn Tenland(SD) 
  Stefan Lundin (FP) 
  Lars Karlsson (C) 
    
 
Tjänstgörande ersättare Susanne Johansson (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S), kl 08.35-08.55 
  Eva Röder (FP) 
 
   
Övriga närvarande ersättare Lena Tvede-Jensen (S), kl 08.55-10.35 
  Julia Johansson (C) 
   
    
 Tjänstemän Förvaltningschef Hans Juhlin 
   Miljöchef Robert Johannesson, jäv § 170 
   Bygglovchef Kristina Stark 
   Planarkitekt Victoria Nordholm, kl 08.35-09.50 
   Planarkitekt Sandra Högberg, kl 08.35-09.25 
   Högskolepraktikant Cecilia Gadman, kl 08.35-09.50 
 
 
  Övriga Claes Lindell, Lantmäteriet 
       
     
  Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera Per Löfvander 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf 157 - 173 
  Marie-Louise Bescher  

 
Ordförande  ___________________ 
  Sofia Bothorp 

 
Justerare  ___________________ 

 Per Löfvander 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 25 augusti 2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Akten  DIA 2014.2336 
 
 
 
 
 
 
 
 § 157 
 Redovisning av inkomna synpunkter, klagomål eller förslag  
 1 januari – 30 juni 2014. 
 

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 redovisas 
med åtgärdsförslag för Miljö- och byggnadsnämnden två gånger om året. 

 
De synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till Samhälls-
byggnadsförvaltningen har diarieförts och sammanställts. Om personen 
lämnat namn och adress så har förvaltningen hört av sig normalt 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 2014 har det inkommit sju stycken 
synpunkter, klagomål eller förslag till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
På grund av hög arbetsbelastning har svarstiden på några av de 
synpunkter, klagomål eller förslag som inkommit till Samhällsbyggnads-
förvaltningen varit längre än fem arbetsdagar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  godkänna Samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning av inkomna 
synpunkter, klagomål eller förslag perioden 1 januari – 30 juni i2014. 
 
___________________ 
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Akten  DIA 2014.2581 
 
 
 
 
 
 
 
 § 158 
 Avgifter för miljötillsyn av boende. 
 
 Ärendet utgår för politiska överläggningar. 
 
 __________________ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen DIA 2014.2290 
Akten  KS 2014.245.206 
 
 
 
 
 
 
 § 159 

Motion. Avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och 
rabatt på bygglovavgift vid installation av solceller, solfångare eller 
solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad. 
 
Bygglovchef Kristina Stark föredrar ärendet. 
 
En motion till Kommunfullmäktige har inlämnats av Börje Dovstad (FP) i 
rubricerat ärende. I motionen föreslår Folkpartiet i Karlskrona: 
 

• Att bygglovplikten avskaffas för anläggningar som producerar 
solenergi. 

• Att rabatter införs på bygglovavgifter för dem som vid ny-, om- och 
tillbyggnad investerar i solceller, solfångare eller solpaneler. 

• Att de nya reglerna ska gälla såväl privatpersoner som juridiska 
personer. 

• Att Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att utifrån gällande 
lagstiftning utarbeta förslag till ny/reviderad bygglovtaxa för 
solceller, solfångare och solpaneler enligt Folkpartiets förslag. 

 
Plan- och bygglagaen (PBL) reglerar omfattningen av bygglovpliktiga 
åtgärder. I de fall anläggningar för produktion av solenergi placeras på en 
byggnad inom detaljplanelagt område krävs i de flesta fall bygglov för 
åtgärden (fasadändring) enligt 9 kap 2 § PBL. Undantag finns i 9 kap 5 § 
PBL för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. Ska solenergi-
anläggningar undantas från lovplikt i övrigt krävs att kommunen för detta 
genom detaljplanebestämmelser. 
 
Sedan 2010 finns en av Miljö- och byggnadsnämnden antagen policy för 
solpaneler. Policyn innehåller följande riktlinjer. 
 
1. För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är solfångare 

bygglovsbefriade. 
 

2. För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, bygglovsbefrielse för 
en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under 
förutsättning att: 

 
   forts. 
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  DIA 2014.2290 

   KS 2014.245.206 
 
 

 
 § 159 (forts). 

Motion. Avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och 
rabatt på bygglovavgift vid installation av solceller, solfångare eller 
solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad. 

 
• Byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull 

kulturmiljö, till exempel riksintresse, eller omfattas av bestämmelser 
om förvanskning enligt 3 kap 12 § PBL, 

• Solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och inte är 
större än åtta kvadratmeter, 

• Solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter. 
 

Denna policy har tagits fram efter jämförelser med andra kommuners 
lovplikt för motsvarande åtgärder. Policyn gör ingen skillnad på vem som 
står som ägare till byggnaden. 

 
Med hänsyn till övriga lättnader som råder i lovplikten för en- och 
tvåbostadshus bedöms det rimligt att utöka möjligheterna att uppföra 
solenergianläggningar utan lov. Om anläggningen utförs i takfallets lutning 
bör utan kunna utökas från åtta kvm till 15 kvm utan att väsentlig 
fasadförändring uppstår. Detta motsvarar storleken på bygglovbefriade 
skärmtak. I övrigt bedöms riktlinjerna i gällande policy följa intentioner i 
PBL och fortfarande vara aktuella. 
 
När det gäller andra typer av solcellsanläggningar än de som omfattas av 
policyn, exempelvis större solcellsparker som inte är placerade på 
byggnader, bedöms dessa redan idag vara möjliga att anlägga utan lov 
(även inom detaljplanelagt område). Detta kan underlätta storskalig 
solenergiproduktion. 
 
Avgiften för ett lov för en solenergianläggning, är idag i normalfallet cirka 
2 800 – 5 000 kronor. Den avgift som tas ut är högst relevant med hänsyn 
till det arbete som utförs bland annat ritningsgranskning, administration, 
utfärdande av start- och slutbesked m m. I sådana ärenden där 
solenergianläggningar uppförs i samband med andra lovpliktiga åtgärder 
såsom vid nybyggnationer och ombyggnationer, tas ingen separat avgift ut 
för anläggningen. Den ingår då i den normala avgiften för lovet. 
 
 forts. 
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  DIA 2014.2290 

   KS 2014.245.206 
 
 
 
 § 159 (forts). 

Motion. Avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och 
rabatt på bygglovavgift vid installation av solceller, solfångare eller 
solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad. 

 
Då verksamheten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen idag till största 
delen är finansierad med avgifter måste en översyn av plan- och 
byggtaxan ske med en helhetssyn på både verksamhet och resurser. Alla 
avskaffande eller sänkningar måste noga övervägas, om inte ytterligare 
skattefinansiering tillskjuts till Miljö- och byggnadsnämnden. Arbete med 
en översyn av plan- och byggtaxan har inletts och avses samordnas med 
verksamhetsplanerings- och budgetarbete för 2015. 
 
Yrkande 
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på att ärendet om motionen i sin helhet 
återremitteras för ytterligare beredning.              
 
Stefan Lundin (FP) bifaller Carl-Göran Svenssons yrkande. 

 
Proposition och beslut 
Ordförande Sofia Bothorp (MP) ställer proposition på om ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att ärendet ska 
återremitteras. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 
att  åtterremittera ärendet om motionen i sin helhet för ytterligare 
beredning. 

 
 __________________ 
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Länsstyrelsen Blekinge län DIA 2014.2499 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 160 

Remiss. Ändring av Länsstyrelsens beslut om föreskrifter enligt  
7 kap 17 § miljöbalken. 

 
 Bygglovchef Kristina Stark föredrar ärendet. 
 

Länsstyrelsen har för synpunkter skickat ett förslag till ändring vad gäller 
myndighetens beslut om föreskrifter enligt 7 kap 17 § miljöbalken. Dessa 
föreskrifter innehåller idag undantag från krav på strandskyddsdispens 
vad gäller kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad om 
 

• dessa vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte 
närmare strandlinjen än 25 meter, och 

• inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens 
 

Med anledning av de nya reglerna som träder i kraft i plan- och bygglagen 
(PBL) den 2 juli 2014 (”Attefallshus”) avser länsstyrelsen begränsa 
föreskrifterna på så vis att undantaget endast ska gälla byggnader på max 
15 kvm samtidigt som undantagen inte heller ska gälla inom områden som 
omfattas av andra områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken (naturreservat 
m m). 
 
Bedömning 
Det finns behov av att förtydliga ovan nämnda föreskrifter, inte minst vad 
gäller formuleringen ”och” i första punkten. Länsstyrelsens förslag bör 
dock avstyrkas av följande skäl. 
 
En förutsättning att få göra en komplementbostadshus eller en 
komplementbyggnad på 25 kvm enligt de nya reglerna i PBL är att 
åtgärden genomförs i omedelbar närhet till en befintlig huvudbyggnad (en- 
eller tvåbostadshus). Samtidigt krävs att byggnaden placeras minst 4,5 
meter från tomtgräns. I annat fall krävs grannens medgivande. I de fall då 
tomten gränsar till allmän plats finns idag inte möjlighet att få granne-
medgivande. Åtgärderna kommer därför ske inom hävdad tomtmark och 
bedöms därmed inte få någon privatiserande effekt eller påverka 
förutsättningarna för växt- och djurlivet. 
 
 forts. 
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 DIA 2014.2499 
 
 
 
 

 § 160 (forts). 
Remiss. Ändring av Länsstyrelsens beslut om föreskrifter enligt  
7 kap 17 § miljöbalken. 
 
Vidare riskerar förslaget att leda till svårigheter i tillämpningen av 
föreskrifterna. Att nu införa en dispensplikt för byggnader över 15 kvm 
kommer att medföra svårigheter i bedömningen av föreskrifternas 
efterlevnad, inte minst i tillsynsärenden. Dagens föreskrifter (utan 
begränsning av byggnadsarea) eller bestämmelserna om 
bygglovsbefrielse för komplementbyggnader i 9 kap 6 § PBL, bedöms inte 
ha bidragit till att strandskyddets syften har påverkats i någon negativ 
omfattning. En samstämmighet mellan miljöbalken och plan- och 
bygglagen bör eftersträvas för att skapa tydlighet såväl för enskilda som 
för prövande myndighet. 
 
Förslaget att undantaget från dispensplikt inte ska gälla inom områden 
som omfattas av områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken bör också 
avstyrkas. Nyttan med en sådan bestämmelse kan ifrågasättas eftersom 
bostadstomter i de flesta fall är undantagna från områdesskydd. I de fall 
de ändå omfattas, gäller ju fortfarande undantaget endast etablerade 
tomter liksom krav på omedelbar närhet till bostadshus. Någon negativ 
påverkan på bevarandeintressena bör därför inte bli aktuell. Därtill bör ju 
beaktas att om någon form av områdesskydd gäller, kommer åtgärderna 
att prövas enligt de regler som då är lämpliga. Att då även pröva åtgärden 
enligt strandskyddsbestämmelserna riskerar att leda till onödig dubbel-
prövning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och därmed 
avstyrka Länsstyrelsens förslag till ändring av föreskrifterna enligt 7 kap 
17 § miljöbalken. 
 
___________________ 
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 § 161 
 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.
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 § 162 
 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 Se förteckning över fattade beslut. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att  ta redovisningen till dagens protokoll. 
 
 
 __________________ 
 
 



Beslut fattade med stöd av delegation 

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-06-05. 

1. Fängelset 4, Trossö. Bygglov för uppsättande av skylt. § 126 

2. Hector 43, Trossö. Bygglov för tillbyggnad av växthus/orangeri. § 127 

3. Hjulhammar 20, Trossö. Bygglov för utbyggnad av balkonger, § 128 
inglasning och nya räcken. 

4. Husgöl 1 :19, Holmsjö. Bygglov för nybyggnad av båthus. § 129 

5. Måsen 2, Karlskrona. Bygglov för nybyggnad av garage/carport. § 130 

6. Palmqvist 16, Trossö. Bygglov för ombyggnad av vind till § 131 
bostäder i flerbostadshus. 

7. Nämndens lista inför sammanträdet den 7 maj 2014. § 132 

8. Övriga frågor/Information. § 133 
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 § 163 
 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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 § 164 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Kommunstyrelsen 2014-05-06 § 143. Yttrande angående revidering av 
översiktsplan för Mörbylånga kommun 2014. 

2. Kommunstyrelsen 2014-05-06 § 144. Yttrande angående VA-plan för 
Mörbylånga kommun. 

3. Kommunstyrelsen 2014-05-06 § 129. Gemensamma riktlinjer för 
måltidsverksamhet inom Karlskrona kommun. 

4. Kommunstyrelsen 2014-05-06 § 130. Förslag om planerings- och 
debiteringsmodell för måltidstjänster. 

5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-21. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om att avvisa ansökan om bygglov för 
ändrad användning av byggnad från blomsteraffär till fotvård, massage, 
naglar samt SPA-behandlingar på fastigheten Borgmästaren 27 i 
Karlskrona kommun. 

6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-22. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglov för tillbyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Videt 12, Karlskrona kommun. 

7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-26. Tillstånd till transport av 
avfall för JOTAC Maskin AB, tillståndet gäller till 2019-05-26. 

8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-26. Beslut om god-
kännande av slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet 
”Björkholmen”. 

9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-21. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut avseende bygg- och anläggningsbuller 
från ABB AB:s anläggning på Verkö, Karlskrona kommun. 

10. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-05-28. Avser 
föreläggande angående vattenverksamhet på fastigheten Strömsberg 
1:21 m fl i Karlskrona kommun. 

11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-28. Skylten Överklagande 
av Miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för uppsättande av 
skylt på fastigheten Västra Nättraby 6:95 i Karlskrona kommun. 
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12. Kommunfullmäktige 2014-05-22 § 94. Utvecklingsprogram för 
Karlskrona landsbygd 2014 – 2017. 

13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-05. Tillstånd till transport av 
avfall för CooPartner i Karlskrona ekonomisk förening, tillståndet gäller 
till 2019-06-05. 

14. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-06-05. 
Föreläggande rörande provtagningsprogram gällande fastigheterna 
Östra Rödeby 2:216 och 2:217 i Karlskrona kommun. 

15. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-06-10. Begäran 
om tillsynsåtgärd för vindkraftverk på fastigheterna Sturkö-Bredavik 
21:27 och 21:45, Karlskrona kommun. 

16. Regeringen, Socialdepartementet. Regeringsbeslut 2014-05-28. 
Överklagande i fråga om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 
avseende Hasslö 9:171, Garpen, Karlskrona kommun. 

17. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-09. Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av toalett, förråd/vedbod, uppställning av husvagn samt 
anläggande av badbrygga och väg på fastigheten Tving 5.43 i 
Karlskrona kommun. 

18. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-06-12. 
Föreläggande om försiktighetsmått för Jämjö Sportskytteklubbs 
skjutbaneverksamhet på fastigheten Ekeryd 1:23 i Karlskrona kommun. 

19. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-12. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Hasslö 10:33 i Karlskrona kommun. 

20. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-12. Ändring av byggnads-
minnet Skärva herrgård, fastigheten Skärva 1:6, Karlskrona kommun. 

21. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-13. Ändring av byggnads-
minnet Hubendickska huset, fastigheten Sheldon 5, Karlskrona 
kommun. 

22. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-06-13. Avser 
ansökan om enskild avloppsanläggning på fastigheten Klakebäck 1:31 i 
Karlskrona kommun. 

23. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-17. Detaljplan för Fäjö 
1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun. 

24. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-17. Dispens från 
föreskrifterna för Utklippans naturreservat och strandskydds-
bestämmelserna, tillstånd för åtgärder inom Natura 2000-område, samt 
anmälan om vattenverksamhet för anläggning av flytbrygga m m på 
fastigheten Utklippan 1:1 i Karlskrona kommun. 
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25. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-17. Föreläggande enligt 26 
kap och 22 §§ miljöbalken (MB) angående vattenverksamhet på 
fastigheten Rödeby – Björsmåla 1:10 (Viö kvarn) i Karlskrona kommun. 

26. Kommunstyrelsens AU 2014-05-27 § 61. Detaljplan för Torstäva 13:25, 
Torsnäs, Karlskrona kommun. 

27. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-19. Bidrag till 
kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnet 
bastion Kungshall på fastigheten Stumholmen 2:2, Karlskrona kommun. 

28. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-16. Tillstånd till 
nedgrävning av häst på fastigheten Hermansmåla 1:15 i Karlskrona 
kommun. 

29. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-16. Tillstånd till 
nedgrävning av häst på fastigheten Säby 7:13 i Karlskrona kommun. 

30. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-06-23. Avser 
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten 
Trolleboda 10:1, Karlskrona kommun. 

31. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-10. Återbetalning av bidrag 
för Lokalt Naturvårdsprojekt, ”Restaurering av Brömsehus och kvarnen 
vid Fredsstenen”. 

32. Kommunstyrelsen 2014-06-03 § 163. Avrapportering kulturhus 
2013/2014. 

33. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-24. Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tockatorp 63:1 i Karlskrona 
kommun. 

34. Polismyndigheten i Blekinge. Tillståndsbevis om allmän sammankomst i 
samband med konserter framför Fredrikskyrkan 2014-07-12. 

35. Polismyndigheten i Blekinge. Tillståndsbevis om offentlig tillställning i 
samband med ”Träning & Hälsa i city”. 

36. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Deldom 2014-06-26. Avser 
ansökan om tillstånd att bedriva befintlig och utökad hamnverksamhet i 
Verköhamnen. 

37. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 113. Årsredovisning för år 2013 i 
Karlskrona kommun. 

38. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 114. Resultat reglering bokslut 2013 
och överföring av investeringsmedel. 
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39. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 112. Revisionsberättelse år 2013 
och beslut om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen, Barn- och 
ungdomsnämnden, Handikappnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och 
fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, 
Utbildningsnämnden, Valnämnden, Äldrenämnden, 
Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevala i dessa organ. 

40. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-13. Ändring av 
byggnadsminnet Hubendickska huset, fastigheten Sheldon 5, 
Karlskrona kommun. 

41. Regeringen, Socialdepartementet. Regeringsbeslut 2014-06-19. 
Överklagande i fråga om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 
avseende Sandhamn 5:4, Karlskrona kommun. 

42. Länsstyrelsen Kronobergs län. Beslut 2012-07-20. Förprövning av 
djurstall. 

43. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-06-30. Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av fritidshus samt rivning av befintligt fritidshus på 
fastigheten Hasslö 4:201 i Karlskrona kommun. 

44. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 124. Delårsrapport per den 30 april 
2014 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter. 

45. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-07-02. Tillsyn enligt 
tobakslagen i Karlskrona kommun. 

46. Socialnämnden 2014-06-23 § 85. Enkät, Karlskrona ungdomars 
drogvanor. 

47. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2014-06-25. 
Anmälan om vattenverksamhet; nu fråga om prövningstillstånd. 

48. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-30 § 82. Detaljplan för 
Pottholmen 1 m fl, etapp 1, Karlskrona kommun. 

49. Boverket. Beslut 2014-06-30. Beslut om stöd enligt förordningen 
(2013:922) om stöd till kommuner för inventering av den fysiska 
tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. 

50. Kommunövergripande samverkansgruppen 2014-04-30. Protokoll. 
51. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-07-08. Bidrag till 

kulturhistoriskt motiverade kostnader vid utredning av magasinen på 
fastigheten Gulin 1, Karlskrona kommun. 

52. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-07-08. Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av ett bostadshus på fastigheten Uttorp 1:101 i 
Karlskrona kommun. 
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53. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-07-08. Överprövning av 
beviljad strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd på fastigheten 
Uttorp 1:41 i Karlskrona kommun. 

54. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-07-08. Anmälan enligt 11 kap 
9a § miljöbalken (MB) om vattenverksamhet för upprustning av damm 
på fastigheten Björsmåla 1:7 (Viö kvarn) i Karlskrona kommun. 

55. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-07-14. Anmälan enligt 11 kap 
9a § miljöbalken för brygganläggning och muddring på fastigheten 
Verkö 3:74 i Karlskrona kommun. 

56. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-07-14. Anmälan enligt 11 kap 
9a § miljöbalken (MB), för anläggning av brygga på fastigheten Husgöl 
1:75 i Karlskrona kommun. 

57. Svea Hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2014-07-09. 
Begäran om tillsynsåtgärd för vindkraftverk på fastigheterna Sturkö-
Bredavik 21:27 och 21:45 i Karlskrona kommun; nu fråga om 
prövningstillstånd. 

58. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-07-16. Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Vastansmåla 1:2 i 
Karlskrona kommun. 

59. Växjö Tingsrätt. Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-07-17. Avser 
uppförd friggebod m m på fastigheten Strandskatan 7 i Karlskrona 
kommun. 

60. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-07-17. Anmälan för samråd för 
avverkning av träd på fastigheten Kronärtskockan 4 i Karlskrona 
kommun. 

61. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-07-28. Yttrande över Karlshamns 
kommuns översiktsplan. 

 
 __________________ 
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Lantmäteriet   DIA 2014.2529 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 165 

Ingenjören 4, Blå Port. Avstyckning samt bildande av gemensam-
hetsanläggning 

 
 Bygglovchef Kristina Stark föredrar ärendet. 
 

Lantmäteriet har beslutat om en avstyckning från Ingenjören 4, Campus 
Blå Port. Förvaltningen har valt att överklaga beslutet, samt att efter 
hantering i Miljö- och byggnadsnämnden återkomma med motivering. 
 
Grund för beslut 
I fastighetsbildningslagens 3 kap 1 § anges att fastighetsbildning ska ske 
så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn till 
belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt 
ändamål. 3 kap 2 § 1 st anges att fastighetsbildning inte får ske i strid mot 
detaljplan eller fastighetsplan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att dessa krav inte uppfylls i det 
aktuella ärendet. 
 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att då inte hela den yta 
som i detaljplanen är avsatt för skoländamål avses ingå i avstyckningen blir 
både den nya fastigheten samt kvarvarande bitar inom det aktuella 
användningsområdet olämpliga för sitt ändamål. 
 
Byggnaden väster om den tänkta avstyckningen används precis som den 
tänkta avstyckningen idag som skola, men får i förslaget en mycket liten 
mark runt byggnaden. Även den östra delen av användningsområdet som 
inte ingår i avstyckningen, blir även den mycket svåranvänd. 
 
Med den föreslagna avstyckningen bedömer Samhällsbyggnads-
förvaltningen att planbestämmelse ”e2…vid användning för skoländamål 
får området endast bebyggas i sådan utsträckning att en fullgod utomhus-
miljö kan åstadkommas på den egna fastigheten” inte uppfylls, varken för 
den tänkta avstyckade delen eller för ”omr 1”. 
 
  forts. 
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   DIA 2014.2529 
 
 
 
 
 § 165 (forts). 

Ingenjören 4, Blå Port. Avstyckning samt bildande av gemensam-
hetsanläggning 

 
 Avstyckningen strider därmed mot detaljplanen. 
 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att  översända ovanstående yttrande till Lantmäteriet såsom sitt eget. 
 
 __________________ 
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Sökanden   PLAN 2014.2408 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 166 

Begäran om planbesked. Karlskrona 4:1, del av. Kulturhus på 
Kungsplan. 

 
 Planarkitekt Sandra Högberg föredrar ärendet. 
 

Kommunstyrelsen, Karlskrona kommun beslutade 2014-06-03 att uppdra 
åt Miljö- och byggnadsnämnden att genomföra ett detaljplanearbete för 
kulturhus på Kungsplan. För genomförandet av det arbetet erhålles 350 tkr 
ur Kommunstyrelsens projektbudget, med plan att fortsätta med det som 
återstår 2015. 

 
Syftet är att i ett nytt kulturhus kunna inrymma ett större antal 
kulturaktiviteter, bl a ett stadsbibliotek. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
bedömer det som särskilt angeläget att i projektet också studera den 
framtida användningen för det nuvarande stadsbiblioteket vid Stortorget. 
Där medges i detaljplanen endast ”allmänt ändamål”, d v s enbart 
verksamheter med offentlig huvudman är tillåtna. För att inte riskera 
nuvarande bibliotek i framtiden står tomt och försäljning inte tillåts, 
behöver därför även den frågan studeras samtidigt, och även den 
detaljplanen förnyas. Omfattningen av ett sådant arbete är svårt att 
bedöma utan att först studera frågan mer ingående. Därför bör en 
förstudie först göras, för att sedan i samband med dess godkännande 
begära medel från Kommunstyrelsen för dess genomförande. 
 
Då båda dessa tomter ligger centralt placerade i Karlskrona bör de nya 
detaljplanerna utformas för att möjliggöra en flexibel framtida användning, 
för att möjliggöra en långsiktig och dynamisk utveckling av stadskärnan. I 
detaljplanen för Kungsplan bör även intilliggande kvarteret Holmdahl ingå, 
för att säkerställa att utveckling och bevarande i dessa delar kan 
samordnas på bästa sätt. 
 
  forts. 
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   PLAN 2014.2408 
 
 
 
 
 § 166 (forts). 

Begäran om planbesked. Karlskrona 4:1, del av. Kulturhus på 
Kungsplan. 

 
 Synpunkter 
 2:e vice ordförande Eva Öhman (S) lämnar synpunkter som lyder: 
 

”Socialdemokraterna vill även pröva annan placering av Kulturhuset än 
Kungsplan. Förslag från Socialdemokraterna av placering av Kulturhuset 
kan vara Hattholmen. Förslaget kvarstår att pröva annan placering än 
Kungsplan”. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 1. att  inleda planläggningsarbete för del av Karlskrona 4:1, Kungsplan, 
 

2. att  inleda planläggningsarbete för del av kv Bonde, nuvarande 
stadsbibliotek, samt 

 
 3. att  båda detaljplanerna avses vara antagna för den 30 juni 2016. 
 
 __________________ 
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Sökanden   PLAN 2014.2293 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 167 
 Begäran om planbesked. Detaljplan för Mineralen 1 m fl, Torskors. 
 
 Högskolepraktikant Cecilia Gadman föredrar ärendet. 
 

En begäran om planbesked för planläggning av Mineralen 1 i Torskors 
kom in till Miljö- och byggnadsnämnden den 19 juni 2014. Fastigheten 
ligger längs med Torskorsvägen, norr om väg E22 och söder om Torskors. 
Gällande detaljplan för del av stg 1533, som vann laga kraft 1990-07-17, 
anger användningen kontor och transformatorstation. Sökanden har idag 
ett kontor, ett garage samt parkeringsplatser på fastigheten. Syftet med 
begäran är att möjliggöra nybyggnation av en lagerbyggnad på 
fastighetens norra del samt att utöka byggrätten för befintlig 
kontorsbyggnad från 800 kvm till 1200 kvm. 
 
Den föreslagna planläggningen innebär att användningsbestämmelserna 
utökas till att, förutom kontor och teknisk anläggning, även omfatta små-
industri där största byggnadsarea är 40 % i förhållande till fastighetsarean. 
Den föreslagna bebyggelsen enligt ansökan är en lagerbyggnad på  
900 kvm i den norra delen av fastigheten. Avsikten med planläggningen är 
att fastigheten ska tillåta uppförande av lagerbyggnad samt göra det 
möjligt att utöka befintlig kontorsbyggnad. 
 
Planområdet ligger inom riksintresse för totalförsvarets militära del och 
dess omgivningspåverkan, militärt övningsområde. Planens påverkan på 
riksintresset behöver studeras närmare i fortsatt planarbete. 
 
Trafiksäkerheten behöver studeras närmare i fortsatt planarbete, med 
anledning av en förväntad ökning av tung trafik förbi busshållplatsen som 
ligger i anslutning till planområdet. 
 
Ärendet bedöms vara av relativ enkel karaktär och bör därför kunna 
inledas med enkelt planförfarande. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 1. att  inleda planläggningsarbete för Mineralen 1 m fl, samt 
 
 2. att  planläggningen bedöms vara antagen före den 30 juni 2015. 
 
 __________________ 
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Sökanden   PLAN 2014.2191 
Akten 
 
 
 
 
 
 

  § 168 
   Begäran om planbesked. Ändring av detaljplan för del av Sjöblad  
   (Frimuraren 8), Trossö. 
 
   Högskolepraktikant Cecilia Gadman föredrar ärendet. 
 

 En begäran om planbesked för ändring av gällande detaljplan för 
Frimuraren 8 på Trossö kom in till Miljö- och byggnadsnämnden den 11 
juni 2014. Fastigheten ligger längs med Drottninggatan och angränsar i 
öster till Guldsmedsgränd. Gällande detaljplan för Sjöblad, som vann 
laga kraft 1948-11-05, anger handels, hotell- och liknande ändamål. 
Sökanden har i dagsläget ett tillfälligt bygglov, vilket medger 
skolverksamhet. Syftet med begäran är att ge permanent möjlighet för 
skolverksamhet på fastigheten. 

 
 Den föreslagna ändringen innebär att användningsbestämmelserna 

utökas till att, förutom handels- och hotelländamål, även omfatta skola 
och centrumverksamhet. Användningen centrum tillförs för att 
modernisera planens bestämmelser. Avsikten är att sökanden ska kunna 
bedriva skolverksamhet även efter att det tidsbegränsade bygglovet 
upphört att gälla. 

 
 Ansökan föreslår inga förändringar av befintliga byggnader, dock bör 

verksamhetens påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
utredas närmare i fortsatt planarbete. 

 
 Byggnadens lämplighet för gällande bullersituation och tillgänglighet 

behöver studeras närmare i fortsatt planarbete. 
 
 Ärendet bedöms vara av relativt enkel karaktär och bör därför kunna 

inledas med enkelt planförfarande. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 1. att  inleda planändringsarbete för del av Sjöblad, Frimuraren 8, samt 
 
 2. att  planändringen bedöms vara antagen före den 30 juni 2015. 
 
 __________________ 
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Mark- och exploateringskontoret, KLF DIA 2014.2362 
Lantmäteriet 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 169 
 Ingenjören 4, Blå Port. Upphävande av tomtindelning. 
 

Planarkitekt Victoria Nordholm föredrar ärendet. 
 
Ärendet gäller förslag till upphävande av tomtindelning för fastigheten 
Ingenjören 4 (Blå Port) på grund av ansökan om fastighetsreglering 
berörande Karlskrona 5:24 och Ingenjören 4. 
 
För Ingenjören 4 gäller en detaljplan fastställd 2009-02-19 och en 
tomtindelning fastställd 1963-10-30. Ansökan om fastighetsreglering 
innebär att fastigheterna Ingenjören 4 och Karlskrona 5:24 byter mark. 
Den yrkade åtgärden överensstämmer med detaljplanen men strider mot 
tomtindelningen, varför fastighetsägaren yrkar på att tomtindelningen 
upphävs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har uppdragit åt Lantmäteriet att upprätta 
förslag till upphävande av tomtindelning för Ingenjören 4. Berörda 
fastighetsägare har godkänt förslaget till upphävande av tomtindelning 
varför en utställning av förslaget kan undvaras. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  upphäva tomtindelningen för Ingenjören 4. 
 
___________________ 
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Sökanden   BYGG 2014.2476 
Trafikverket 
Berörda grannar 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 
 
  § 170 
 Augerums-Ryd 1:18, Torskors. Bygglov för nybyggnad av 

miniraceingbana samt klubblokal. 
 
 Ansökan avser bygglov för nybyggnad va miniracingbana samt klubblokal i 

ett område väster om Torskors industriområde. Platsen är belägen i ett 
område där detaljplan och områdesbestämmelser saknas. 

 
 Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser ska bland annat 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(PBL) tillämpas. Detta innebär bland annat att 2 kapitlets bestämmelser 
om prövning av lokalisering ska ske. 

 
 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. Vid bedömning gäller 
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. 

 
 Vid besök på platsen 2014-07-25 konstaterades att marken består av 

öppen ängsmark med naturliga tomtavgränsningar i form av diken, 
uppvuxen lövskog samt vägar. 

 
   forts. 
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  § 170 (forts). 
 Augerums-Ryd 1:18, Torskors. Bygglov för nybyggnad av 

miniraceingbana samt klubblokal. 
 
 Närmaste bebyggelse tillhör ett företag som bedriver återvinning och 

byggnaden ligger inom ett avstånd på cirka 110 meter från aktuell plats. 
 
 I dagsläget finns ingen anordnad tillfart till den aktuella platsen. Längs 

med den tänkta tomtavgränsningen i öster löper en gång- och cykelväg 
och i väst löper järnväg och Riksväg 28. 

 
 Riksintressen och strandskydd 
 Området omfattas ej av riksintresse eller strandskydd. 
 
 Vatten och avlopp 
 Fastigheten avses försörjas med kommunalt vatten och avlopp. 
 
 Yttrande 
 Trafikverket och berörd granne, Augerums-Ryd 1:35, har getts möjlighet 

att yttra sig över ansökan. Trafikverket informerar om att trafik till och från 
verksamheten ej får ske på gång- och cykelvägen utan måste anordnas 
inom fastigheten. Trafikverket informerar även om att tillstånd krävs för 
eventuella åtgärder inom vägområdet i samband med anordnande av en 
passagepunkt över gång- och cykelvägen. 

 
 Skäl till beslut 
 Enligt yttrande från Trafikverket får ej trafikering ske på gång- och 

cykelbanan. Tillfart måste därmed ske via anläggande av ny väg som 
löper parallellt med denna gång- och cykelväg. Anordnande av sådan 
tillfartsväg över Augerums-Ryd 1:26 och 1:18 är möjlig enligt Tekniska 
förvaltningen samt Mark- och exploateringsavdelningen. Då järnväg och 
Riksväg 28 gränsar i nära anslutning till aktuell anläggning, avses hela 
anläggningen att hägnas in för att uppfylla gällande säkerhetskrav. 

  
 Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra 

allmänna intressen. VA-avdelningen har gjort bedömningen att anslutning 
till det kommunala vatten- och avloppsnätet är möjlig. 

 
   forts. 
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  § 170 (forts). 
 Augerums-Ryd 1:18, Torskors. Bygglov för nybyggnad av 

miniraceingbana samt klubblokal. 
 
 Tillfart kan anordnas genom anläggandet av ny väg. Den föreslagna 

lokaliseringen är lämplig för dess ändamål och byggnationen anses 
komplettera befintlig bebyggelse. Åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap  

 4-5 § PBL, 8 kap 9 § och 9 kap 31 § PBL. 
 
 Villkor 
 Anslutning ska ske till det kommunala VA-ledningsnätet och inhägnad mot 

järnvägen ska ske motsvarande på ritning övrig redovisad inhägnad. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 1. att  bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av miniracingbana med 

klubblokal med hänvisning till, 
 
 2. att  lokaliseringen bedöms vara lämplig för dess ändamål samt att 

bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med stöd av 9 kap 
31 § PBL, samt 

 
 3. att  avgiften för bygglovet är 34 632 kronor, i enlighet med taxa 

fastställd av Kommunfullmäktige. 
 
 __________________   
 
 Upplysningar 

Lokaliseringsprövningen gäller redovisad omfattning, placering och i 
huvudsak utformning. 

 
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 ändra 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 skickas separat. 
 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
 

Miljöchef Robert Johannesson anmäler jäv och deltar inte vid  
beslut i ärendet.
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Sökanden   BYGG 2014.992 
Berörda grannar 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 
 
 
 § 171 

Fäjö 1:17, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra 
enbostadshus. 

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av fyra enbostadshus på 
Fäjö i en våning med inredd vind. Området omfattas inte av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 
 
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. 
 
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 riksintresse. 
 
Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 22 april 2014 konstaterades att marken består 
av tidigare brukad åkermark i anslutning till befintlig bebyggelse. 
 
  forts. 
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 § 171 (forts). 

Fäjö 1:17, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra 
enbostadshus. 

 
 Vatten och avlopp 
 Kommunal anslutning är möjlig enligt Karlskrona kommuns VA-avdelning. 
 
 Grannar 

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande 
har inkommit från fastighetsägare till Fäjö 1:117, som framför att 
utredningsplan för Fäjö från 1987-03-18 ska ligga till grund för hantering 
av bygglovsärenden och avstyckningar på Fäjö. Fastighetsägaren anser 
att de aktuella tomterna strider mot utredningsplanen och att kvoten som 
föreslås i planen redan är uppfylld. Fastighetsägaren menar att 
utredningsplanen genomsyras av att betesmarker och hagar ska bevaras i 
största möjliga mån för att inte förstöra den biosfär som ön utgör. 
Fastighetsägaren framför även att ägaren till Fäjö 1:6 nekades 
motsvarande avstyckning för cirka fyra år sedan och att de tilltänkta 
avstyckningarna ligger inom strandskyddad område. Fastighetsägaren 
menar även att hans idyll och utsikt över betesmarken kommer att 
försvinna och att de rådjur som finns på platsen kommer att bli tvungna att 
flytta. 
 
Skäl till beslut 
Syftet med Utredningsplan för Fäjö från 1987 är att inte försämra villkoren 
för det rörliga friluftslivet eller naturmiljön på Fäjö. Den aktuella platsen 
består av tidigare brukad åkermark och har därmed inte några höga 
naturvärden. Allmänhetens möjlighet till rekreation påverkas inte av en 
byggnation på platsen. Ansökan om förhandsbesked på Fäjö 1:6 gällde 
fem tomter och Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om ett positivt 
förhandsbesked för en av tomterna 2009-02-12 § 54. Det är inte möjligt att 
jämföra ett förhandsbesked med ett annat då varje plats är unik och har 
sina egna förutsättningar. Den aktuella platsen för avstyckningarna 
omfattas inte av strandskydd. 
 
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 är en 
naturlig komplettering till befintlig bebyggelse och uppfyller kraven enligt  
2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL. 
 
  forts. 
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 § 171 (forts). 
Fäjö 1:17, Lyckeby. Förhandsbesked för nybyggnad av fyra 
enbostadshus. 
 
Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. 
 
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av 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 31 § plan- och 
bygglagen, samt 
 
3. att  avgiften för förhandsbeskedet är 8 525 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 beslut 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  BYGG 2014.2102 
Trafikverket 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 172 

Grönadal 1:33, Nättraby. Bygglov för ändrad användning från lada till 
enbostadshus. 

 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning av en befintlig lada till ett 
enbostadshus i 1,5 våning. Olika förslag till tomtavgränsning ges i 
ansökan om bygglov. Avgränsningarna utgörs av cirka 1 200 – 1 500 kvm. 
Platsen är belägen i ett område utanför detaljplan och där 
områdesbestämmelser saknas, varför en lokaliseringsprövning har 
bedömts vara nödvändig. Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare 
lämnat negativt förhandsbesked på aktuell plats (BYGG 2009.1421 § 
308), med hänvisning till att lokaliseringen är olämplig för uppförande av 
enbostadshus och garage. 
 
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser ska bland annat 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(PBL) tillämpas. Detta innebär bland annat att 2 kapitlets bestämmelser 
om prövning av lokalisering ska ske. 
 
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 allmansrättslig 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. 
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 § 172 (forts). 
Grönadal 1:33, Nättraby. Bygglov för ändrad användning från lada till 
enbostadshus. 
 
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om 
skydd av riksintresse. 
 
Platsens förutsättningar 
Vid ett platsbesök 2014-07-03 konstaterades att den aktuella platsen med 
befintlig lada ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Området 
angränsar till ett öppet landskap med åkermark och beteshagar i väst och 
direkt i söder passerar väg 678. Tomtplatsen utgörs av gräsyta och 
uppvuxet sly och intill ladans västra långsida finns en betongplatta. 
 
Befintlig lada ligger på en lägre höjdnivå än intilliggande väg, nivå- 
skillnaden är cirka 1,5 meter från sydöstra hörnet av byggnaden till väg 
678. Vägrenen av väg 678 ligger inom ett nära avstånd om cirka 5 meter 
räknat från byggnadens södra gavel. 
 
Området omfattas ej av riksintresse eller av strandskydd. Möjlighet finns 
att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 
 
Yttrande 
Trafikverket har getts möjlighet att yttra sig över ansökan och yttrande har 
inkommit 2014-07-16. Trafikverket framför bland annat att väg 678 är cirka 
fyra meter bred och har hastighetsbegränsningen 70 km/tim. Vägen 
trafikeras av cirka 590 fordon/dygn varav 40 är tunga fordon. Enligt 
Trafikverkets bedömning finns risk att riktvärdena för trafikbuller gällande 
enbostadshus, både ekvivalent och maximal ljudnivå, överskrids. 
 
Skäl till beslut 
Väg 678 som passerar intill den aktuella platsen tillåter en sådan hastighet 
att avstånd mellan väg och tänkt enbostadshus inte bedöms vara 
tillräckligt stort utifrån säkerhetsaspekter att bygglov för ansökt åtgärd kan 
beviljas. Samhällsbyggnadsförvaltningen delar även Trafikverkets 
uppfattning om att riksdagens riktvärden för trafikbuller kan komma att 
överskridas. 
 
  forts. 
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 § 172 (forts). 
Grönadal 1:33, Nättraby. Bygglov för ändrad användning från lada till 
enbostadshus. 
 
Tomtavgränsningarna om cirka 1 200 – 1 500 kvm bedöms vara för små 
för att utgöra lämpliga tomtplatser utifrån det tänkta enbostadshuset i 1,5 
våningar och med en byggnadsarea om cirka 273 kvm. Tomtplatsen och 
bebyggelsen är även i en lägre höjdnivå än intilliggande väg, vilket ur 
säkerhetssynpunkt samt av byggnadstekniska skäl inte anses vara en 
lämplig lokalisering av ett bostadshus. 
 
Den föreslagna åtgärden bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 kap 4-5 §,  
8 kap 9 § och 9 kap 31 § PBL. Bedömningen som Samhällsbyggnads-
förvaltningen gjorde i ärendet BYGG 2009.1421 § 308 kvarstår därmed. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  avslå ansökan om bygglov med hänvisning till att platsen bedöms 
olämplig för bostadsbebyggelse och därför saknar stöd i 9 kap 31 § plan- 
och bygglagen, samt 
 
2. att  avgiften för beslut om avslag är 1 278 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
Upplysningar 
Lokaliseringsprövningen gäller redovisad omfattning, placering och i 
huvudsak utformning. 
 
Faktura för avgiften skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
 

 



  14 augusti 2014 35 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 § 173 
 Övriga frågor/Information. 
 
 Intervju med Dagens Nyheter 

Ordförande Sofia Bothorp (MP) informerar om en intervju med Dagens 
Nyheter som handlar om att Blekinge län står under ytan om hundra år. 
 
Uppgifterna har tagits från Sårbarhetsutredning 2012. 
 
 
Tjänst som 50 % administratör 
2:e vice ordförande Eva Öhman (S) vill ha information om en tjänst som är 
utlyst på kommunens intranät som 50 % administratör på Samhälls-
byggnadsförvaltningen. 
 
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att det berör den omorganisation som 
pågår på förvaltningen. 
 
 
Skyltpolicy 
Ledamot Stefan Lundin (FP) undrar om det finns någon skyltpolicy klar. 
 
Bygglovchef Kristina Stark informerar om att policyn är under framtagande 
och beräknas vara klart någon gång under hösten. 

 
 __________________ 
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde  
den 11 september 2014. 
 

 
§ 180 Sammanträdesplan för år 2015. 
 
§ 181 Ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente avseende ansvar för 

kommunens tomtkö. 
 
§ 182 Planlista. Prioritering av planarbete. 
 
§ 183 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 

 
 § 184 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän. 
 
 § 185 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 
 § 186 Sanda 1:8. Lantmäteriförrättning. Utgår. 
 
 § 187 Fäjö 1:110, Säljö udde. Yttrande till Länsstyrelsen Blekinge län angående 

beslut om prövning av detaljplan. 
 
 § 188 Lasarettet. Ändring av detaljplan. 
 
 § 189 Hasslö 5:255, Hasslö. Tillsyn inom strandskyddat område. 
 
 § 190 Aspö 4:346, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
 
 § 191 Senoren 12:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
 
 § 192 Torhamn 9:74 och 9:75, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av två 

enbostadshus. 
 
 § 193 Övriga frågor/Information. 
 
 § 194 Valet 2014. 
 

_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 torsdagen den 11 september 2014, klockan 08.30 – 10.00 
 
 
Beslutande Ordförande Sofia Bothorp (MP) 
 1:e vice ordf Carl-Göran Svensson (M) 
 2:e vice ordf Eva Öhman (S) 
 Ledamöter Michael Ryge (S) 
  Katarina Möller (S) 
  Morgan Mattsson (S) 
  Lotta Holgersson (S), kl 08.40-10.00 
  Per Löfvander(S) 
  Anna Ottosson (M) 
  Arnstein Njåstad (M)) 
  Stefan Lundin (FP) 
  Lars Karlsson (C) 
    
 
Tjänstgörande ersättare Susanne Johansson (S), kl 08.30-08.45 
  
   
Övriga närvarande ersättare Susanne Johansson (S), kl 08.45-10.00 
  Tommy Brolin (S) 
  Marcus Degerskär (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Bengt Andersson (M) 
  Eva Röder (FP) 
  Johan Eriksson (V), kl 08.30-09.45  
  
    
 Tjänstemän Förvaltningschef Hans Juhlin 
   Planchef Ola Swärdh 
   Miljöchef Robert Johannesson 
   Utvecklingschef Tina Tidhammar 
   Bygglovchef Kristina Stark 
   Planarkitekt Anna Steinwandt, kl 08.30-09.45 
   Planarkitekt Victoria Nordholm, kl 08.30-09.45 
    
 Övriga Claes Lindell, Lantmäteriet 
       
      
  Sekreterare Marie-Louise Bescher 
  
 
Utses att justera Anna Ottosson 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf 180 - 194 
  Marie-Louise Bescher  

 
Ordförande  ___________________ 
  Sofia Bothorp 

 
Justerare  ___________________ 

 Anna Ottosson 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 19 september 2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Akten  DIA 2014.2806 
 
 
 
 
 
 
 
 § 180 
 Sammanträdesplan för år 2015. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdes-
tider för Miljö- och byggnadsnämnden 2015. Med på planen finns även 
förslag till datum för ärendeberedning och sammanträdestider för 
arbetsutskottet. 

 
Sammanträdestiderna är upprättade efter att Miljö- och 
byggnadsnämnden sammanträder andra torsdagen i månaden. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

att  godkänna upprättat förslag på sammanträdestider för Miljö- och 
byggnadsnämnden 2015. 

 
 __________________ 
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Kommunstyrelsen  DIA 2014.3033 
Kommunfullmäktige 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 § 181 

Ändring av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente avseende 
ansvar för kommunens tomtkö. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar idag för kommunens tomtkö. I 
ansvaret ingår administrering av fördelning och erbjudande av kommunal 
tomt samt avgiftshantering. 

 
Anmälan till kommunal tomtkö sker via en självservicetjänst på 
karlskrona.se samt via en automatiserad köfunktion. 

 
Administreringen av den kommunala tomtkön vinner på att samordnas 
med försäljning av kommunal mark som hanteras av 
Kommunledningsförvaltningen. Funktionen upptar en del av en tjänst på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen medan det blir en mer samordnad 
process inom Kommunledningsförvaltningen. Miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente föreslås därför ändras genom att 3 §, 
punkt 3 ”Ansvara för kommunens tomtkö” utgår. 
 
Med ansvaret för den kommunala tomtkön följer intäkterna för tomtkö-
avgiften och överförs i samband med överflytt från Miljö- och byggnads-
nämnden till Kommunledningsförvaltningen. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige 
 beslutar 
 

1. att  flytta ansvaret för kommunens tomtkö från Miljö- och 
byggnadsnämnden till Kommunstyrelsen samt att överlämna ärendet till 
Kommunfullmäktige för antagande, samt 

 
2. att  godkänna ändringen av reglementet för Miljö- och 
byggnadsnämnden i samband med Kommunfullmäktiges antagande. 

 
 __________________ 
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§ 182 
 Planlista. Prioritering av planarbete. 
 
 Planchef Ola Swärdh föredrar de prioriterade uppdragen. 
 
 Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A. 
 
 Yrkande 
 Förvaltningens förslag är godkänna. 
 

Carl-Göran Svensson (M) yrkar på att Lasarettet får en etta och  
Lyckeby C får en tvåa, samt att kv Bonde även omfattar Kulturhuset, 
Kungsplan med en trea. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Sofia Bothorp (MP) ställer proposition på förvaltningens 
förslag och Carl-Göran Svenssons (M) yrkande och finner att Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt Carl-Göran Svenssons (M) yrkande. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 
 1. att  Lasarettet får en etta och Lyckeby C en tvåa, samt 
 
 2. att  kv Bonde får samma prioritet som Kungsplan, dvs tre. 
 
 __________________ 
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 § 183 
 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 Se förteckning över fattade beslut. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att  ta redovisningen till dagens protokoll. 
 
 
 __________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Beslut fattade med stöd av delegation 
 
 
Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-08-07. 
 
 
1. Hjulhammar 20, Trossö. Bygglov för utbyggnad av balkonger, § 153 
 Inglasning och nya räcken. 
 
2. Måsen 2, Karlskrona. Bygglov för nybyggnad av garage/carport. § 154 
 
3. Nämndens lista inför sammanträdet den 14 augusti 2014. § 155 
 
4. Övriga frågor/Information. § 156 
 
 
___________________   
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 § 184 
 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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 § 185 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-07-29. Överklagan av förrättning 
avseende avstyckning från Ingenjören 4. 

2. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-08-04. Avser 
bygglov på fastigheten Gullbernahult 67, Karlskrona kommun. 

3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-07-31. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut avseende buller från Verköleden i 
Karlskrona kommun. 

4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-08-04. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om bland annat avgift får 
strandskyddsdispens för komplementbyggnad på fastigheten Fäjö 1:54, 
Karlskrona kommun; nu fråga om avskrivning. 

5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-08-07. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av 
avfallsstation, fastigheten Arklimästaren 16 i Karlskrona kommun. 

6. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-08-12. Avser 
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Gräbbegården 1:5 i Karlskrona kommun. 

7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-08-11. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om försiktighetsmått enligt miljöbalken 
med anledning av anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet på 
fastigheten Hammarby 1:90 i Karlskrona kommun. 

8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-08-11. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut i ärende om tillsyn enligt miljöbalken, 
fastigheten Fågelmara 5:100 i Karlskrona kommun. 

9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-08-11. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om tillsynsavgift för verksamhet på 
fastigheten Torstäva 5:1 i Karlskrona kommun. 

10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-08-07. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av avfalls-
station, fastigheten Arklimästaren 16 i Karlskrona kommun. 
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11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-08-07. Anmälan om vatten-
verksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken för tillfällig ”parkering” av 
vindmast på fastigheten Verkö 3:25, Karlskrona kommun. 

12. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-08-13. Avser 
tillsyn av bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Fredriksdal 8:210 i Karlskrona kommun. 

13. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-08-14. Avser 
avskrivning av tillsynsärende avseende fastigheten Ymer 7 i Karlskrona 
kommun. 

14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-08-12. Tillstånd till transport av 
avfall med giltighetstid 2019-08-12. Dnr 562-2282-2014. 

15. Boverket. Beslut 2014-08-19. Avser stöd enligt förordningen (2012:545) 
om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutvecklingen i strandnära 
lägen. 

16. Karlskrona kommun. Beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker 
på Café & Bistro J. 

 
 __________________ 
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Akten   DIA 2011.5057 
   
 
 
 
 
 
 
 § 186 
 Sanda 1:8, Lantmäteriförrättning. 
 

Ärendet utgår för ytterligare beredning. 
 
 __________________ 
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Kommunfullmäktige  PLAN 2011.105 
Akten 
 
    
 
 
 
 
 § 187 

Fäjö 1:110, Säljö udde. Yttrande till Länsstyrelsen Blekinge län 
angående beslut om prövning av detaljplan. 

 
 Planarkitekt Victoria Nordholm föredrar ärendet. 
 

Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun beslutade att anta detaljplan för 
Fäjö 1:110 (Säljö udde) den 22 maj 2014 § 92. Länsstyrelsen Blekinge län 
beslutade den 17 juni 2014 att pröva kommunens beslut enligt 11 kap 10 § 
plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsens motivering är att det 
kommunala beslutet att anta detaljplanen kan antas innebära att 
strandskyddet enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande 
bestämmelser. Enligt länsstyrelsens motivering gäller det specifikt det 
område där uthyrningsstugor planeras vid småbåtshamnen och på Säljö 
udde. 

 
Karlskrona kommun förutsätter att upphävandet av strandskyddet i övriga 
delar av detaljplanen har godtagits. Yttrandet gäller därför enbart ett 
förtydligande för Karlskrona kommuns bedömning att beslutet om att anta 
detaljplanen för Fäjö 1:110 (Säljö udde) inte strider mot bestämmelserna 
om strandskydd enligt 7 kap miljöbalken för uthyrningsstugor vid 
småbåtshamnen och uthyrningsstugan på udden. 
 
Området är utpekat i Fördjupning av översiktsplan för skärgården som en 
strategisk plats för utvecklingen av skärgården, (se bilaga 1 – Utdrag ur 
Fördjupning av översiktsplan för skärgården sid 41) och dess biosfärs-
område, där Säljö udde ska fungera som en servicepunkt för båtturism och 
besöksnäring. Detaljplanen för Fäjö 1:110 är ett led i att genomföra de 
intentioner som anges i fördjupningen av översiktsplanen. Länsstyrelsen 
har inte haft några invändningar mot en sådan inriktning i sina yttranden 
över fördjupningen av översiktsplanen. 
 
Genom att särskilt fokusera på strategiskt väl valda platser för 
verksamheter för friluftsliv, turism- och besöksnäring, kan kommunen styra 
skärgårdsutvecklingen i önskad riktning och på så sätt vara mycket 
restriktiv mot exploatering i övriga områden i skärgården. Säljö udde har ett 
strategiskt läge i innerskärgården längs med en av de större farlederna och 
är dessutom påverkat av den tidigare militära användningen. 
 
  forts. 
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   PLAN 2011.105 
 
 
 
 
 § 187 (forts). 

Fäjö 1:110, Säljö udde. Yttrande till Länsstyrelsen Blekinge län 
angående beslut om prövning av detaljplan. 

 
Karlskrona kommun menar att ett genomförande av detaljplanen bidrar till 
att förbättra och utveckla möjligheterna för friluftslivet genom att öka 
tillgängligheten till skärgården och erbjuda service som boende och andra 
faciliteter. 

 
Turism- och besöksnäringen är en stark växande näring och en viktig del i 
kommunens och regionens näringslivsutveckling. Sedan ett par år tillbaka 
har Fäjö 1:110 omvandlats till en anläggning för friluftsliv och turism och 
detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av pågående verksamhet 
inom ett område som redan är ianspråktaget. Utveckling föreslås ske vid 
befintlig småbåtshamn, kring befintliga byggnader och vid rester av äldre 
anläggningar sedan försvarsmaktens användning av fastigheten. 
 
På Säljö udde finns en etablerad frilufts- och turismanläggning med 
restaurang, övernattningsstugor, scen och en småbåtshamn med service-
byggnad. Den antagna detaljplanen medger en utveckling av den befintliga 
verksamheten med uthyrningsstugor vid småbåtshamnen. Karlskrona 
kommun anser att en utveckling av verksamheten är positiv för friluftslivet 
med fler övernattningsstugor och att det tillgängliggör tidigare svårtill-
gängliga delar av fastigheten genom trädäck som knyter ihop bryggor med 
naturmark och bildar en fri passage mellan vattnet och uthyrningsstugorna. 
Karlskrona kommun har gjort bedömningen att uthyrningsstugorna inte har 
någon privatiserande effekt då de är för kortvarigt boende. Stugor och 
bodar är en naturlig del av en småbåtshamn och uthyrningsstugor ingår i 
en frilufts- och turismanläggning. Marken är påverkad av Försvarsmaktens 
tidigare användning och uppförande av uthyrningsstugor i småbåtshamnen 
har inte någon negativ påverkan på växt- och djurlivet. 
 
Fastigheten Fäjö 1:110 omfattas till hela sin yta av strandskydd och en 
utvidgning av den pågående verksamheten kan inte genomföras utanför 
området. 
 
 
  forts. 
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   PLAN 2011.105 
 
 
 
 
 § 187 (forts). 

Fäjö 1:110, Säljö udde. Yttrande till Länsstyrelsen Blekinge län 
angående beslut om prövning av detaljplan. 

 
Uthyrningsstugan på udden på fastigheten upptar enbart den yta som det 
befintliga fundamentet för det tidigare luftvärnet ha. Karlskrona kommun 
anser att marken redan är påverkad av den tidigare verksamheten och en 
övernattningsstuga på den aktuella platsen medför därmed ingen skada på 
växt- och djurlivet. En uthyrningsstuga på udden kan inte anses ha en 
privatiserande effekt men bidrar till en utveckling av friluftslivet genom en 
ökning av tillgängligheten och en förlängd vistelse i området. 
 
Med anledning av vad som anförs ovan åberopar Karlskrona kommun att 
marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse 
för strandskyddets syften (särskilt skäl nr 1, enligt miljöbalken 7 kap  
§ 18 c-d), att marken behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
att utvidgningen inte kan genomföras utanför området (särskilt skäl nr 4, 
enligt miljöbalken 7 kap § 18 c-d) och att marken behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området (särskilt skäl nr 5, enligt miljöbalken 7 kap § 18 c-d) för 
uthyrningsstugorna vid småbåtshamnen och uthyrningsstugan på Säljö 
udde. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del 
 
 att  godkänna yttrandet som sitt eget. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige 
beslutar 

 
 att  godkänna yttrandet. 
 
 __________________ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen PLAN 2014.1457 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 188 
 Lasarettet. Ändring av detaljplan. 
 
 Planarkitekt Anna Steinwandt föredrar ärendet. 
 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 mars 2014 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring av 
detaljplan för Lasarettet. 

 
Syftet med ändring av detaljplan S381/77 är att utöka byggrätten i höjdled 
för delar av sjukhusområdet för att kunna möta de krav som ställs på 
dagens framtida hälso- och sjukvård. Landstinget Blekinge står inför flera 
nödvändiga investeringar i både nuvarande fastigheter och i nybyggnation. 
Nya krav på hållbarhet, energisparande, tillgänglighet och logistik kommer 
att medföra krav på anpassningar inför framtiden. 
 
Ändringen innebär att bestämmelser enligt gällande detaljplan om maximal 
byggnadshöjd på +130,0, +136,0, +147,0, +154,0, +157,0 samt +163,0 
meter över Karlskronas nollplan (+105,49) upphävs inom det område som 
ändringen avser. Dessa ersätts med ny bestämmelse att byggnader får 
uppföras med en högsta byggnadshöjd på 37 meter. Byggnadshöjden har 
reglerats för att möjliggöra moderna sjukhusbyggnader som ofta byggs i  
7-8 våningar med närmare fem meter mellan varje bjälklag. 
 
Planområdet är beläget cirka tre km norr om Karlskrona centrum och ligger 
mellan Bergåsa station och Österleden. Gällande detaljplan för Lasarettet 
vann laga kraft 1977-07-14 och anger användningen allmänt ändamål. 
 
Fastigheten Lasarettet 3 ägs av Blekinge läns landsting. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

1. att  låta förslag till ändring av detaljplan för Lasarettet bli föremål för 
samråd, samt 

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

 
 __________________ 
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Arrendator   MALM 2013.3167 
Fastighetsägare 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 189 
 Hasslö 5:255, Hasslö. Tillsyn inom strandskyddat område. 
 
 Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet. 
 
 Fastigheten Hasslö 5:255 ägs och förvaltas av Karlskrona kommun. 
 
 Platsen omfattas av strandskydd och är allemansrättsligt tillgänglig. 
 

Avtal har upprättats med en rad privatpersoner för att upplåta mark för 
befintliga sjöbodar. Något skriftligt avtal finns inte med arrendatorn som 
trots detta betalat avtalsenlig arrendeavgift sedan 2013.  

 
Flera anonyma anmälningar har inkommit till kommunen. Klagomålen 
avser nedskräpning kring bod nr 16 samt sker på platsen i en permanent 
uppställd husvagn. I samband med separata tillsynsärenden enligt plan- 
och bygglagen samt miljöbalken har företrädare för 
Samhällsbyggnadsförvaltningen besökt platsen. Det har då konstaterats att 
platsen privatiserats på ett sätt som strider mot strandskyddets syften. En 
bostad förefaller vara etablerad på platsen. Två personer bor i husvagnen 
kring vilken trädgårdsmöbler och planteringar finns. El har kopplats till 
husvagnen, plan och staket har uppförts och uppförande av en ny byggnad 
pågår. Bygglov, strandskyddsdispens samt markägarens tillstånd saknas. 
Arrendatorn har inte bedrivit något yrkesfiske eller annan areell näring 
under den aktuella perioden och har inte heller haft någon fiskelicens 
mellan 2012-05-05—2014-01-23. 
 
2014-02-04 riktades föreläggande om rättelse mot arrendatorn. Rättelsen 
skulle genomföras senast 2014-04-01. 
 
Syn på plats genomfördes 2014-04-01 varvid kunde konstateras att 
rättelsen inte var genomförd i sin helhet. 
 
  forts. 
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   MALM 2013.3167 
 
 
 
 
 § 189 (forts). 
 Hasslö 5:255, Hasslö. Tillsyn inom strandskyddat område. 
 
 Grund för beslut 

Platsen omfattas av strandskydd enligt 7 kap 13 §. Strandskyddet syftar till 
att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden samt att 
bevara goda livsvillkor för växter och djur. 

 
Inom områden som omfattas av strandskydd är det, enligt 7 kap 15 § 
miljöbalken, förbjudet bland annat att uppföra nya byggnader samt att 
vidta åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten att färdas fritt inom 
ett område där den annars haft tillträde. Exempel på sådana hindrande 
eller avhållande åtgärder är utplacering av trädgårdsmöbler, planteringar 
och uppförande av staket. 

 
I miljöbalkens 26 kap 1 § framgår att syftet med balken ska säkerställas 
med tillsyn. För detta ändamål skall myndigheten, på eget initiativ eller vid 
anmälan kontrollera efterlevnaden av miljöbalken, samt föreskrifter, domar 
och andra beslut som meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten 
ska också vidta de åtgärder som krävs för att åstadkomma rättelse. 
Föreläggande om rättelse ska ställas till den som eller de personer som är 
ansvariga för överträdelsen. 

 
Enligt 26 kap 9 § ska tillsynsmyndigheten förelägga om rättelse och förena 
detta krav med vite om så krävs. 
 
Bedömning 
Den byggnad som är under uppförande och de åtgärder som vidtagits på 
platsen strider mot miljöbalkens 7 kap 15 §. De står i strid med strand-
skyddets syften då de har en privatiserande effekt. Undantag enligt 7 kap 
16 § kan inte åberopas i detta fall då arrendatorn inte bedrivit något yrkes-
fiske under perioden då byggnaden och andra åtgärder vidtagits. 
 
Föreläggande skall förenas med vite då rättelse enligt tidigare före-
läggande inte åstadkommits. 
 
  forts. 
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   MALM 2013.3167 
 
 
 
 
 § 189 (forts). 
 Hasslö 5:255, Hasslö. Tillsyn inom strandskyddat område. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

1. att  med stöd av miljöbalkens 26 kap 1 § och 26 kap 14 § mot vite om 
50 000 kronor förelägga Magnus Bertilsson, 600430-3373, i egenskap av 
ägare till sjöbod nr 16 inom hamnområdet Hallarna, husvagn och byggnad 
under uppförande att vidta följande åtgärder för att åstadkomma rättelse, 

 
 2. att  flytta husvagnen A, helt från strandskyddat område, 
 

3. att  montera ner och undanröja alla delar av den byggnadskonstruktion, 
B, som är under uppförande, 

 
 4. att  undanröja planket C, 
 
 5. att  ta bort dekorationsbelysning på sjöbod nr 16, samt 
 

6. att  åtgärderna skall vara helt genomförda senast det datum som 
infaller två månader efter delgivning av föreläggandet. 
 
___________________ 
 
Upplysningar 
Avgift kommer att debiteras enligt gällande taxa beslutad av 
Kommunfullmäktige. 
 
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökanden   BYGG 2014.1004 
Berörda grannar 
E.ON Elnät Sverige AB 
Post och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 
 
 
 § 190 

Aspö 4:346, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en 
våning 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. 
 
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 kulturvärden 
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 
Vid besök på platsen den 24 april 2014 konstaterades att platsen utgörs 
av öppen gräsbevuxen mark i anslutning till befintlig bebyggelse. 
 
  forts. 
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 § 190 (forts). 

Aspö 4:346, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

 
I ansökan redovisas att tillfart ska ske från Mossevägen via Madgårds-
vägen. Enligt Lantmäteriet har stamfastigheten Aspö 4:346 endast rätt att 
använda den sträcka av Madgårdsvägen som angränsar till fastigheten. 
Någon formell rätt att använda Mossevägen finns inte idag, men det finns 
möjlighet att lösa rätten till väg med servitut i samband med avstyckning. 
Tillfartsfrågan måste lösas vid avstyckningen och gäller därför som villkor 
för förhandsbeskedet. 

 
 Riksintressen 

Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret (havsområde). Platsen 
ingår inte i Försvarsmaktens samrådsområde och Försvarsmakten har 
därför inte hörts i ärendet. 

 
 Vatten och avlopp 

Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom kommunal 
anslutning. 

 
 Grannar 

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande 
från grannar, 2014-05-14, och ett yttrande från E.ON Elnät Sverige AB, 
2014-05-19, har inkommit. 

 
Grannar framför i sitt yttrande att Mossevägen är i dåligt skick och att det 
förutom de nuvarande fastigheterna finns ett förhandsbesked beviljat för 
fem bostadshus längs vägen. Om ytterligare en fastighet skall använda 
vägen anser grannarna att vägens skick och bredd skall rustas till den nivå 
som kan anses lämplig för de totalt elva fastigheter som kommer att 
använda vägen. 
 
E.ON Elnät Sverige AB har inom fastigheten hög- och lågspännings-
jordkablar samt i fastighetsgränsen högspänningsluftledning. E.ON Elnät 
Sverige AB framför i sitt yttrande bland annat att för el-ledning i mark får 
byggnad eller annan anläggning inte utan ledningsägarens medgivande 
uppföras på närmare avstånd än tre meter från ledningen. Enligt stark-
strömsföreskrifterna ska det vara minst horisontellt avstånd på fem meter 
mellan yttersta fasledare och närmsta byggnadsdel. 
 
  forts. 
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 § 190 (forts). 

Aspö 4:346, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

 
E.ON Elnät Sverige AB förutsätter att de inte drabbas av några kostnader i 
samband med genomförandet samt att genomförandet inte orsakar att 
E.ON Elnäts anläggningar inte längre uppfyller starkströmsföreskrifterna. 
Vid avstyckning av tomten så ska rättigheter för anläggningar föras över till 
den nytillkomna fastigheten, vilket sker i samband med en 
fastighetsreglering. 

 
 Skäl till beslut 

Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra 
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. Rätten till tillfart ska ordnas i samband med avstyckningen. 
Under förutsättning att dessa villkor uppfylls får en byggnation av ett 
enbostadshus på platsen anses vara en lämplig komplettering av befintlig 
bebyggelse. 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. 

 
 Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
 
 Rätten till tillfart ska ordnas i samband med avstyckningen. 
 

Skyddsavstånd mellan byggnad/byggnadsdel och el-ledning ska vara i 
enlighet med E.ON Elnät Sverige AB:s yttrande. 
 
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 
 
  forts. 
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 § 190 (forts). 

Aspö 4:346, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

 
3. att  avgiften för förhandsbeskedet är 11 722 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 beslut 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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Sökanden   BYGG 2014.2511 
Berörda grannar 
Försvarsmakten 
E.ON Elnät i Sverige AB 
Skanova 
Post och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 § 191 

Senoren 12:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i ett 
våningsplan med inredd vind 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 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. 
 
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. 
 
Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om 
skydd av riksintressen. 
 
Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen 2014-07-23 konstaterades att marken är plan och 
utgörs av öppen åkermark i anslutning till befintlig bebyggelse. 
 
  forts. 
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 § 191 (forts). 
Senoren 12:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
Utpekad tomtavgränsning kantas av stenmurar och uppvuxna träd i 
gränserna mot nordost och sydost. Selängsvägen, tillika tillfartsväg till 
aktuell plats, utgör tomtavgränsning i nordväst. 
 
Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för friluftsliv samt riksintresse för 
totalförsvarets havsområde. 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 ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
 
Fördjupning av översiktsplan för skärgården 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Karlskrona skärgård, antagen i 
juni 2014, är ett bebyggelseutvecklingsområde utpekat i direkt anslutning 
till ansökt lokalisering av ett enbostadshus. Västra Senoren föreslås att 
utvecklas med cirka 30-40 bostäder. 
 
Vatten och avlopp 
Fastigheten avses försörjas med enskilt vatten och avlopp. 
Miljöavdelningen har gjort bedömningen att enskilt avlopp är möjligt att 
ordna inom fastigheten. 
 
Grannar 
Grannar och andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan 
och totalt har sex yttranden inkommit. 
 
Försvarsmakten framför att de inte har något att erinra. 
 
E.ON framför att de i närheten av den planerade byggnationen har en 
lågspänningsluftledning. Kraftledningen är underkastad Elsäkerhets-
verkets starkströmsföreskrifter. En luftledning för lågspänning får enligt 6 
kap 5 § ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1 vara framdragen över eller invid 
byggnad under förutsättning att den endast med särskilda hjälpmedel 
 
  forts. 
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 § 191 (forts). 
Senoren 12:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 
 
kan nås från fönster, balkonger eller tak (avstånd minst 2,5 meter). För 
arbete under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och 
både Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter eller Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter måste iakttas, vad det i detta fall innebär skriver E.ON i sitt 
yttrande som går att läsa i sin helhet 
 
Under förutsättning att de i yttrandet nämnda avståndet och försiktighets-
mått efterlevs, samt att E.ONs befintliga anläggningar kan vara kvar i 
nuvarande läge, har E.ON inget att erinra. 
 
Skanova låter framföra att deras teleanläggningar/rättigheter kan komma 
att påverkas. Om dessa måste flyttas eller i övrigt påverkas kommer 
Skanova yrka på ersättning. 
 
Tre yttranden har inkommit från berörda grannar utan erinran. I samtliga 
yttranden framförs dock frågeställningar om hur enskilt vatten i form av en 
ny borrad brunn på aktuell fastighet, kan komma att påverka grann- 
fastigheternas brunnar, dess vattenflöde och vattenkvalitet. 
 
Skäl till beslut 
Lokaliseringen av ett enbostadshus går i linje med fördjupning av 
översiktsplan för skärgården Karlskrona kommun, antagen i juni 2014. 
Den föreslagna byggnationen är en naturlig komplettering av befintlig 
bebyggelse. 
 
Diskussion har förts med sökande angående de frågor om enskilt vatten 
som har framförts i grannarnas yttranden. Sökande framför att avsikten är 
att brunn ska borras i nordöstra hörnet av den tomtavgränsning som är 
utritad i den karta som ingår i ansökan, cirka 50-60 meter från närmaste 
enbostadshus. Förutsättningar finns att kunna ordna enskilt vatten i form 
av borrad brunn på fastigheten Senoren 12:2 inom den markerade tomt-
avgränsningen. 
 
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra 
allmänna intressen. 
 
  forts. 
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 § 191 (forts). 

Senoren 12:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

 
Riksintresset för friluftsliv samt totalförsvaret bedöms inte påtagligt skadas 
av aktuell åtgärd. Enskild vatten- och avloppslösning är möjlig och infart 
kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven 
enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL. 

 
 Villkor 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att det finns förutsättningar för att 
åstadkomma en vatten- och avloppslösning på fastigheten. Den sökande 
måste inkomma med ritningar som visar förslag till anordnande av vatten- 
och avloppsanläggningar till Samhällsbyggnadsförvaltningen för 
godkännande senast i samband med bygglovansökan. 

 
 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 7 459 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 

 
 __________________ 
 
 Upplysningar 

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

 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och 
bygglagens 9 kap 39 §. 

 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. 

 
 Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat. 
 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökanden   BYGG 2014.1224 
Berörda grannar 
E.ON Elnät Sverige AB 
Trafikverket 
Försvarsmakten 
Post och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 § 192 

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

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus på 
fastigheterna Torhamn 9:74 och 9:75 i ett område i Torhamn där 
detaljplan och områdesbestämmelser saknas. Miljö- och 
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 vunnit laga kraft. 
Inget bygglov söktes och därmed upphörde förhandsbeskedet från 2009 
att gälla. 
 
Sökanden inkom 2011-02-06 med en ny ansökan om förhandsbesked i 
enlighet med det tidigare förhandsbeskedet. Miljö- och byggnadsnämnden 
lämnade återigen ett positivt förhandsbesked 2012-02-09 § 75. Då inget 
bygglov har sökts har även förhandsbeskedet från 2012 upphört att gälla. 
Sökanden har därför inkommit med en ny ansökan om förhandsbesked. 
 
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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 § 192 (forts). 

Torhamn 9:74 och 9:75, Torhamn. Förhandsbesked för nybyggnad av 
två 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 kulturvärden 
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 
Vid besök på platsen 2014-04-22 konstaterades att platsen utgörs delvis 
av skogsdunge och delvis av öppen yta. Området ligger i anslutning till 
befintlig bebyggelse och omges på alla sidor av vägar. Området ligger i 
korsningen mellan Torhamnsvägen och vägen mot Gisslevik och bedöms 
inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. 
 
Buller 
Under handläggningen 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 vägbuller-
synpunkt 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 
innebar bland annat att ett 70 meter långt plan 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 ett villkor för en byggnation enligt ansökan. 
 
Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för kustzonen. 
 
  forts. 
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 § 192 (forts). 

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

 
 Vatten och avlopp 
 Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet. 
 
 Grannar 

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ägarna till 
grannfastigheten Torhamn 9:62 framför att fastighetens enda utfartsväg, 
som fungerar för större fordon är den från Jämjövägen, väg 748, och yrkar 
på att tillräcklig stor utfartsväg till deras fastigheten säkerställs. Grannarna 
förutsätter att villkoret om utfartsvägens dimension och anslutning till väg 
748 som fanns med i tidigare givet förhandsbesked även ska gälla 
framöver. 

 
Ett yttrande från E.ON Elnät Sverige AB har inkommit där A.ON Elnät 
Sverige AB för information framför att det pågår ett projekt med att 
markförlägga låg- och högspänningskablar söder om fastigheterna samt 
en transformatorstation på grannfastigheten. 

 
 Försvarsmakten har framfört att de inte har något att erinra i ärendet. 
 
 Skäl till beslut 

Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra 
allmänna intressen och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet och infart kan anordnas 
från befintlig väg. 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. 

 
 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 föreligga före byggstart. 

 
   forts. 
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 § 192 (forts). 

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

  
Bullerdämpande åtgärder ska redovisas i bygglovansökan och godkännas 
av Trafikverket före byggstart. 

 
 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 31 § plan- och 
bygglagen, samt 

 
3. att  avgiften för förhandsbesked är 11 722 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 beslut 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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 § 193 
 Övriga frågor/Information. 
 
 Fritidshus på Saltö Varv 

Katarina Möller (S) undrar över en mäklares försäljning av ett fritidshus på 
Saltö Varv. 
 
Bygglovchef Kristina Stark svarar att en kontakt är tagen med mäklaren 
och information har getts vilka regler som gäller. 
 
 
Dragsö 
Katarina Möller (S) informerar om att det ska göras en inmätning av 
masonitstugorna på Dragsö, kommer detta även göras på Saltö? 
 
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att detta är Tekniska förvaltningens 
område, varför en kontakt rekommenderas att tas med förvaltningen. 
 
 
Färgsättning på Björkholmsstugor 
Katarina Möller (S) undrar om förändringen av färgsättning på 
Björkholmsstugorna. 
 
Förvaltningschef Hans Juhlin svarar att färgsättningen är godkänd och att 
varje ändring prövas från fall till fall. 
 
___________________ 
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 § 194 
 Val 2014 
 
 Ordföranden önskar nämnden lycka till inför valet 2014. 
 
 __________________ 
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde  
den 9 oktober 2014. 

 
 
 § 198 Remiss. Översyn av det utvidgade strandskyddet i Karlskrona kommuns kust 

och skärgård. 
 
 § 199 Delårsrapport per augusti 2014 och personalnyckeltal. 
 
 § 200 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 § 201 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän. 
 
 § 202 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 
 § 203 Detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl, Trummenäs. 
 
 § 204 Detaljplan för Spandelstorp s:1, Spandelstorp. Begäran om planbesked. 
 
 § 205 Aspö 4:211, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

samt avstyckning. AU-besök. 
 
 § 206 Gräbbegården 1:5, Torhamn. Bygglov för nybyggnad av bod. 
 
 § 207 Avgifter för hälsoskyddstillsyn av bostäder. 
 
 § 208 Övriga frågor/Information. 
 
 

_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 torsdagen den 9 oktober 2014, klockan 08.30 – 10.15 
 
 
 
Beslutande Ordförande Sofia Bothorp (MP) 
 1:e vice ordf Carl-Göran Svensson (M), jäv § 203 
 2:e vice ordf Eva Öhman (S) 
 Ledamöter Katarina Möller (S), jäv § 205 
  Morgan Mattsson (S) 
  Lotta Holgersson (S) 
  Per Löfvander (S) 
  Anna Ottosson (M) 
  Björn Nurhadi (SD) 
  Lars Karlsson (C)    
 
 
 
Tjänstgörande ersättare Susanne Johansson (S) 
  Bengt Andersson (M) 
  Eva Röder (FP) 
 
   
Övriga närvarande ersättare Tommy Brolin (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
   
      
 Tjänstemän Förvaltningschef Hans Juhlin 
   Planchef Ola Swärdh 
   Miljöchef Robert Johannesson 
   Utvecklingschef Tina Tidhammar 
   Bygglovchef Kristina Stark 
   Planarkitekt Anna Steinwandt, kl 08.30-09.20 
   Planarkitekt Anna Olausson, kl 08.30-09.20 
   Controller Ann-Christin Östbergh, kl 08.30-09.20 
 
 
 Övriga Claes Lindell, Lantmäteriet    
 
      
 Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
   
Utses att justera Björn Nurhadi 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf 198 - 208 
  Marie-Louise Bescher  

 
Ordförande  ___________________ 
  Sofia Bothorp 

 
Justerare  ___________________ 

 Björn Nurhadi 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 16 oktober 2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Länsstyrelsen  MALM 2014.2422 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 198 

Remiss. Översyn av det utvidgade strandskyddet i Karlskrona 
kommuns kust och skärgård. 

 
 Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet. 
 

Strandskydd gäller vid havet, insjöar och längs vattendrag och syftar till att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv på land och 
i vatten. Normalt omfattar strandskydd land- och vattenområde intill 100 
meter från strandlinjen men det kan vara utökat till högst 300 meter om 
det krävs för att tillgodose något av strandskyddets syften.   

 
I Karlskrona kommun finns sedan 1975 beslut om utökning av 
strandskyddsområden av denna anledning. Av dessa områden är samtliga 
belägna längs kusten med enda undantaget sjön Alljungen. 
 
Genom strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 1 juli 2009 ska 
besluten om utvidgat strandskydd anpassas bättre till strandskyddets 
syften. Motiven för att utvidga strandskyddet ska vara välgrundade och 
anges i besluten. Ett beslut ska vara tillräckligt utvecklat och preciserat för 
att kunna användas som underlag i prövningsprocesser. 
 
Utvidgat strandskydd gäller, enligt övergångsbestämmelserna till den nya 
strandskyddslagstiftningen i miljöbalken, efter den 31 december 2014 
endast om utvidgningen har beslutats med stöd av 7 kap 14 § miljöbalken 
i dess nya lydelse. 
 
Länsstyrelsen genomför därför en översyn av det utökade strandskyddet 
och förslag till beslut har remitterats till kommunen och Miljö- och 
byggnadsnämnden har möjlighet att yttra sig. 
 
Yttrande 
Inledningsvis vill kommunen påpeka att kommande beslut om utökat 
strandskydd är av stor betydelse för strandskyddets allmänna legitimitet. 
 
  forts. 
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  MALM 2014.2422 
 
 
 
 
 § 198 (forts). 

Remiss. Översyn av det utvidgade strandskyddet i Karlskrona 
kommuns kust och skärgård. 

 
Det är grundläggande att besluten är välmotiverade med avseende på 
naturvärden och det rörliga friluftslivets behov men också av största vikt att 
motstående intressen värderas. Processen med översynen av det utökade 
strandskyddet kunde ha skett i bättre dialog med kommunen och enskilda 
markägare. Det hade varit fördelaktigt bland annat med hänsyn beaktande 
av andra allmänna och enskilda intressen. 
 
Karlskrona kommun har en antagen översiktsplan från 2010 och 
dessutom en fördjupning av översiktsplanen antagen 2014 där 
utvecklingsområden i vissa fall står i konflikt mot förslag till utökade 
strandskyddsområden.  
 
Med utgångspunkt i kommunens strategi för bebyggelseutveckling kan vi 
konstatera att risken för intressekonflikter är särskilt påtaglig inom 
områdena 11, 37, 38, 41 och 42. Utöver dessa har förvaltningen skickat 
kartor med förslag på justerade avgränsningar. Dialog pågår mellan 
Länsstyrelsen och förvaltningen.  En djupare analys av dessa områdens 
potential behöver därför genomföras innan beslut fattas om utökat 
strandskydd. 
 
Stora delar av de områden som utpekas är tätortsnära jordbruksmark där 
utökningen av strandskyddet ger restriktioner för bebyggelseutveckling. 
Åkrar saknar betydelse för naturvården och i stort även för det rörliga 
friluftslivet, vilket är kriterierna för strandskydd. Åkrar kan ingå i områden 
som har landskapsbildsvärden men strandskyddet är inte ett effektivt 
instrument för att skydda landskapsbilden. Kommunens uppfattning är att 
Länsstyrelsen i avseende på detta har pekat ut för stora områden och 
områden som saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Länsstyrelsen bör avstå att peka ut områden där skyddsbehovet utgör 
landskapsbild. Istället bör frågan om skydd av landskapsbild hänskjutas till 
kommunens översiktsplanering. 
 
Kommunen anser slutligen att Länsstyrelsen i första hand bör fokusera på 
de idag utökade strandskyddsområdenas legalitet. Beslut om ytterligare 
områden där ett utökat strandskydd krävs kan även fattas framgent. 
 
 forts. 
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 MALM 2014.2422 
 
 
 
 

 § 198 (forts). 
Remiss. Översyn av det utvidgade strandskyddet i Karlskrona 
kommuns kust och skärgård. 
 
Yrkanden 
Förvaltningens förslag är att avge föreliggande yttrande. 
 
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningschefens 
kompletteringar till beslutet som 
 
att  kompletteringar ska göras med kartmaterial, samt 
 
att  fullfölja dialog kring specifika avgränsningar enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Eva Öhman (S) bifaller Carl-Göran Svenssons yrkande. 
 
Särskilt yttrande från Moderatgruppen lämnas som lyder: 
 
”Yttrande till Länsstyrelsen angående utökat strandskydd 
Inte rimligt att skydda varenda sjökant. 
Det generella byggstoppet skapar stora problem på mindre orter i 
Karlskona kommun, som behöver skapa boendemiljöer i attraktiva 
området för att locka till sig nya invånare. Vi kan inte ha kvar inställningen 
att ett område per automatik ska vara fritt från byggnation bara för att det 
finns vatten där. Kravet om att nya hus ska byggas i anslutning till befintlig 
bebyggelse i glest befolkade områden bör tas bort. Länsstyrelsen måste 
undanta vattendrag och sjöar med lågt skyddsvärde. 
 
Kommunerna vet bäst vilka strandnära områden som är viktiga att bygga 
bostäder i för att främja landsbygdens utveckling”. 
 Bilaga 01. 
 
 forts. 
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  MALM 2014.2422 
 
 
 
 
 § 198 (forts). 

Remiss. Översyn av det utvidgade strandskyddet i Karlskrona 
kommuns kust och skärgård. 
 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 
 1. att  avge föreliggande yttrande till Länsstyrelsen, 
 

2. att  uppdra till förvaltningen att fullfölja dialog kring specifika 
avgränsningar enligt förvaltningens förslag. 

 
 
 __________________ 
 



~·1aqa O/ 

Särskilt yttrande 

Miljö- och byggnadsnämnden den9 oktober. 

Yttrande till Länsstyrelsen angående utökat strandskydd 

Inte rimligt att skydda varenda sjökant 

Det generella byggstoppet skapar stora problem på mindre orter i Karlskrona 
kommun, som behöver skapa boendemiljöer i attraktiva områden för att 
locka till sig nya invånare. Vi kan inte ha kvar inställningen att ett område 
per automatik ska vara fritt från byggnation bara för att det finns vatten där. 
Kravet om att nya hus ska byggas i anslutning till befintlig bebyggelse i glest 
befolkade områden bör tas bort. Länsstyrelsen måste undanta vattendrag och 
sjöar med lågt skyddsvärde. 

Kommunerna vet bäst vilka strandnära områden som är viktiga att bygga 
bostäder i för att främja landsbygdens utveckling. 

Moderatgruppen i Miljö- och byggnadsnämnden 

~-P~~~ 
Carl-Göran Svensson 

1 :e vice ordförande 

Anna Ottosson 

Ledamot 

:g~J~ 
Bengt Andersson 

Ersättare 



  9 oktober 2014 8 

 
Kommunledningsförvaltningen DIA 2014.1024 
Revisionen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 199 
 Delårsrapport per augusti 2014 och personalnyckeltal. 
 
 Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet. 
 

Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska resultat för perioden  
1 januari – 31 augusti 2014 uppgår till -0,3 Mnkr och den prognostiserade 
budgetavvikelsen för helåret 2014 beräknas till 0,8 Mnkr. 
 
Prognosen per helår innebär att förvaltningen följer budget förutom ett 
underskott som beror på återkallande av fakturor i samband med 
tillämpning av ny miljöbalkstaxa. Underskottet som innebär -1,1 Mnkr har 
genom besparingar under året och utnyttjande av nämndens reserv 
minskats till -0,8 Mnkr. Detta underskott beräknas inte kunna balanseras 
inom ramen för årets budget. Två planarkitekttjänster har hållits vakanta 
och kommer så att vara under resten av året. Besparingar har även skett 
på administrationssidan med vakantsättning. Även bygglovavdelningen 
avvaktar med tillsättning under 2014. Eftersom personalkostnaderna i 
huvudsak är avgiftsfinansierade är det omöjligt att få en större effekt under 
resterande del av året. 
 

 Redovisning i tusentals kronor 
Verksamhet Budget 

2014 
Budget 
Jan-aug 
2014 

Utfall 
Jan-
aug 
2014 

Avvikelse 
Jan-aug 
2014 

Prognos 
Helår  
2014 

Diff mot  
Budget 
Helår 
2014 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

809,0 539,3 409,7 129,7 809,0 0,0 

Politisk verksamhet, 
övrigt 

247,8 161,9 107,2 54,7 247,8 0,0 

Förvaltningsledning, 
SHBF 

933,4 165,3 17,4 147,9 933,4 0,0 

Planärenden 3 538,6 2 749,0 2 534,3 214,7 3 538,6 0,0 
Bygglovärenden 517,3 191,0 23,0 168,0 517,3 0,0 
Miljö/hälsoskydd 4 536,9 3 807,8 4 786,7 -978,9 5 436,9 -900,0 
Reserver 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Totaler 10 683,0 7 614,3 7 878,3 -264,0 11 483,0 -800,0 

 
  forts. 
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  DIA 2014.1024 
 
 
 
 
 § 199 
 Delårsrapport per augusti 2014 och personalnyckeltal. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

1. att  godkänna delårsrapporten per 31 augusti 2014 med helårsprognos 
med ett prognostiserat underskott på -0,8 Mnkr som inte beräknas kunna 
hanteras inom given budgetram, samt 
 
2. att  överlämna delsårsrapporten per 31 augusti 2014 till revisionen. 

 
 
 __________________ 
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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. 
 
 
 __________________ 
 
 



Beslut fattade med stöd av delegation 

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-09-04. 

1. Djäknemåla 1 :28. Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående § 17 4 
överklagande av Länsstyrelsens beslut angående förbud att släppa 
ut avloppsvatten. 

2. Gullbernahult 67, Gullberna Park. överklagande av Mark- och § 175 
miljödomstolens beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 

3. Information om avgifter för miljötillsyn av boende. § 176 

4. Rorgängaren 18, Mariedal. Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. § 177 

5. Nämndens lista inför sammanträdet den 11 september 2014. § 178 

6. Övriga frågor/Information. § 179 
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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. 
 
 __________________ 
 
 
 Förteckning finns tillgänglig på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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 § 202 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-08-20. Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av kompletteringsbyggnad på fastigheten Fäjö 1:64 I, 
Karlskrona kommun. 

2. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-08-20. Avser 
bygglov för garage/förråd på fastigheten Aspö 24:23, Karlskrona 
kommun. 

3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-08-22. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om bygglov för bland annat fönster i 
plank, fastigheten Wachtmeister 55 i Karlskrona kommun. 

4. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-08-29. Avser 
strandskyddsdispens för uppförande av ekonomibyggnad och uthus på 
fastigheten Karlskrona Grönadal 14:1. 

5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-05-10. Återbetalning av bidrag 
för Lokalt Naturvårdsprojekt. 

6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-08-12. Tillstånd att hålla 
hjortdjur i vilthägn på fastigheterna Kråkerum 15:1 och 12:1, Jämjö 
socken, Karlskrona kommun. 

7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-09-08. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut i fråga om avledande av vatten till dike, 
fastigheten Sturkö Hålan 61:3 i Karlskrona kommun. 

8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-09-09. Anmälan enligt 11 kap 
9a § miljöbalken (MB) om vattenverksamhet för utfyllnad av mark- och 
vattenområde på fastigheten Uttorp 35 i Karlskrona kommun. 

9. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-08-12 § 84. Yttrande över 
detaljplan Garvaren 23 m fl, Karlskrona kommun. 

10. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2014-09-03. 
Avser bygglov för nybyggnad av återvinningscentral samt personalbod 
på fastigheten Spjutsbygd 1:21 i Karlskrona kommun; nu fråga om 
prövningstillstånd. 
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11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-09-12. Anmälan om 
vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § miljöbalken (1998:808) angående 
nedläggning av ledning i Lyckebyån mellan fastigheterna Spandelstorp 
4:1 och Augerum s1 i Karlskrona kommun. 

12. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2014-09-03. 
Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Trolleboda 10:1, Karlskrona kommun; nu fråga om 
prövningstillstånd. 

13. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2014-09-03. 
Avser bygglov för nybyggnad av återvinningscentral samt personalbod 
på fastigheten Staffansbygd 1:21 i Karlskrona kommun; nu fråga om 
prövningstillstånd. 

14. Åklagarmyndigheten, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. 
Underrättelse 2014-09-16. Avser tillsynsärende Gräbbegården 1:5. 

15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-08-25. Angående ansökan om 
byggnadsminnesförklaring av Stakholmen belägen inom fastigheten 
Karlskrona 2:9 i Borgmästarefjärden Karlskrona kommun. 

16. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-09-18. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut i tillsynsärende enligt plan- och 
bygglagen, fastigheten Mjövik 2:57 i Karlskrona kommun. 

 
 __________________ 
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Sökanden   PLAN 2013.3093 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 203 
 Detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl, Trummenäs. 
 
 Planarkitekt Anna Steinwandt föredrar ärendet. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 januari 2014 § 15 att inleda 
planläggningsarbete för Gängletorp 15:20 m fl. Planområdet ligger i 
Gängletorp och omfattar cirka 10 hektar. Området gränsar i söder till 
Trummenäs golfbana, i nordöst till landsväg 738/Gängletorpsvägen, och i 
nordväst till Trummenäsvägen. En stor andel av bebyggelsen utgörs av 
bostadshus som en gång i tiden varit fritidshus men omvandlas till 
permanentbostäder under senare år. 

 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta planområdet med 
bostäder genom att förbättra möjligheterna att nyttja redan planlagd 
kvartersmark som ej är bebyggd. En planlagd lokalgata i den norra delen 
av området flyttas västerut och smala natursläpp mellan vissa fastigheter 
ändras till användning för bostäder vilket underlättar för kompletterande 
bebyggelse inom området. Förslaget ger även möjlighet till utökning av 
vissa befintliga fastigheter/arrendetomter. Bestämmelser om bland annat 
byggrätt kvarstår från ändringen av detaljplan från 2007 med vissa tillägg. 
 
Befintliga vägar inom området planläggs som lokalgator istället för park 
eftersom parkering sker på respektive tomt och inte på planlagda 
gemensamma parkeringar. Del av Trummenäsvägen och Gängletorps-
vägen ingår i planområdet. Trafikverket planerar bygga om korsningen till 
en cirkulationsplats med ny cykelbana längs med Gängletorpsvägen vilket 
förbättrar trafiksäkerheten. 
 
Marken består av 26 privatägda bostadsfastigheter och två större 
fastigheter med totalt 17 arrendetomter. Kommunen är inte huvudman för 
allmän plats. 
 
  forts. 
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   PLAN 2013.3093 
 
 
 
 
 § 203 (forts). 
 Detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl, Trummenäs. 
 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

1. att  låta förslaget till detaljplan för Gängletorp 15:20 m fl bli föremål för 
samråd, samt 

 
2. att  ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljö-
påverkan. 

 
 __________________ 
 

Carl-Göran Svensson (M) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och 
beslut i ärendet.
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Sökanden   PLAN 2014.1243 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 204 
 Detaljplan för Spandelstorp s:1, Spandelstorp. 
 
 Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet. 
 

En begäran om planbesked för planläggning av Spandelstorp s:1 kom in till 
Miljö- och byggnadsnämnden den 26 mars 2014. Området ligger utmed 
Augerumsvägen i anslutning till ett bostadsområde på Författarvägen i 
Spandelstorp. Syftet med begäran är att möjliggöra för nybyggnation av 
garage och miljöhus. Sökanden avser att riva befintliga garage, 86 stycken, 
och uppföra nya som är anpassade för dagens bilar. I samband med 
nybyggnation planerar även sökanden att bygga miljöhus i anslutning till 
garagen. Inom området önskar sökanden även att det ges möjlighet att 
anordna lekplats, boulebana och grillplats.  

 
Gällande detaljplan vann laga kraft den 11 november 1974 och anger i 
norra delen specialområde för fordonsparkering med en byggnadshöjd på 
2,7 meter och i södra delen anger detaljplanen allmän plats park. 
 
Marken som i detaljplanen anges för allmän plats park utgörs idag av 
gräsyta samt en asfalterad vändplan. Genom att placera nya garage mot 
Augerumsvägen bedöms bullerpåverkan på bostäderna även kunna 
minska. 

 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 1. att  inleda planläggningsarbete för Spandelstorp s:1, samt 
 
 2. att  detaljplanen bedöms vara antagen före den 30 juni 2015. 
 
 __________________ 
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Sökanden   BYGG 2914.2094 
Berörda grannar 
E.ON 
Skanova 
Försvarsmakten 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 § 205 

Aspö 4:211, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i 1,5 
våning samt avstyckning i ett område på Aspö där detaljplan saknas. 

 
 Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan 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. 
 
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 
Vid besök på platsen den 9 juli 2014 konstaterades det att marken utgörs 
av en gräsbevuxen plan yta. Tänkt tomt avgränsas av stenmur i norr och 
öst, enskild väg i söder och av tomtmark i väst. Platsen ligger inom område 
utpekat som sammanhållen bebyggelse där befintlig bebyggelse och 
befintligt vägnät finns inom korta avstånd.  
 
  forts. 
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  BYGG 2914.2094 
 
 
 
 

 § 205 (forts). 
Aspö 4:211, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
I närområdet ligger Aspö Krono-kyrkogård som ingår i riksintresse för 
kulturmiljö och mot strandremsan i öst passerar en allmän grusväg för 
gång- och cykeltrafikanter. 
 
Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret. 
 
Strandskydd 
Området omfattas av strandskydd enligt MB 7. Syftet med strandskyddet 
är att långsiktigt säkra allmänhetens tillträde till strandområden samt att 
bevara goda livsmiljöer för växter och djur. Dispens från strandskyddslagen 
kan lämnas endast om växt- och djurliv inte påtagligt skadas eller att 
allmänhetens tillträde till området inte försämras. Dessutom ska särskilda 
skäl föreligga enligt 7 kap 18c § MB. 
 
Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom kommunal 
anslutning. 
 
Grannar 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan och totalt har 
sex yttranden inkommit. E.ON, Skanova och Försvarsmakten har inget att 
erinra. Synpunkter har inkommit från två berörda grannar, ägare till 
fastigheten Aspö 5:284 och Aspö 5:282. Fastighetsägare  till Aspö 5:151 
har inte bedömts vara sakägare i ärendet men har ändå valt att yttra sig i 
ärendet. 
 
I de tre yttrandena framförs bland annat synpunkter om att avstyckningen 
med förslaget enbostadshus ligger inom strandskyddat område. Det anses 
att byggnaden ligger för nära Kronokyrkogårdens entré och att 
allmänhetens tillträde påverkas. Fastighetsägare till Aspö 5:284 hänvisar 
till detaljplan 645/2006 som gäller för fastigheter norr om Aspö 4:211, där 
prickmark har markerats ut i området intill kyrkogården. I yttranden 
framförs även synpunkter gällande enbostadshusets placering som medför 
minskad havsutsikt för grannar. 
 
 
  forts. 
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  BYGG 2914.2094 
 
 
 
 

 § 205 (forts). 
Aspö 4:211, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Skäl till beslut 
Den detaljplan (645/2006) som omfattar fastigheterna norr om den nu 
aktuella fastigheten påverkar inte beslut i detta ärende om förhands-
besked. 
 
Det kan dock förtydligas att det område som har markerats med prickmark 
i ovan nämnda detaljplan, bland annat syftar till att säkerställa den 
allmänna gång- och cykelväg som leder ner till kyrkogården och stranden. 
Prickmarken utgör alltså inget respektavstånd till Kronokyrkogården och 
något respektavstånd finns inte heller att utgå ifrån i detta ärende. 
Allmänhetens tillträde till kyrkogården bedöms inte påverkas. 
 
Fastigheten omfattas ej av riksintresse för kulturmiljö och bygglov-
avdelningen gör bedömningen att riksintresset för kulturmiljö inte heller 
kommer att skadas av föreslagna åtgärder. 
 
Inom ett tätbebyggt område, utpekat som sammanhållen bebyggelse, är 
det naturligt att bebyggelsestrukturen kan komma att kompletteras. På 
Aspö finns det goda möjligheter för boende att komma nära strand och 
hav, dock kan havsutsikt ifrån ett bostadshus aldrig säkerställas i bygglov 
eller annan prövning av PBL. Berörda grannar som har valt att yttra sig i 
ärendet kommer att få en begränsad havsutsikt, dock inte utebliven, varför 
förlusten av havsutsikt i detta fall inte kan anses som en betydande 
olägenhet. 
 
Sammanfattande skäl till beslut 
Den aktuella platsen ingår i sammanhållen bebyggelse varför anslutning 
kan göras till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet och infart 
kan anordnas från befintlig väg. Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte 
påtagligt skadas av aktuella åtgärder och platsen bedöms inte inrymma 
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Den 
föreslagna åtgärden är en naturlig komplettering av befintlig bebyggelse 
och uppfyller därmed kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) 
och 8 kap 9 § PBL. 
 
  forts. 
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  BYGG 2914.2094 
 
 
 
 

 § 205 (forts). 
Aspö 4:211, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Yrkande 
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på att arbetsutskottet gör ett platsbesök. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 
att arbetsutskottet gör ett platsbesök den 6 november 2014. 
 
___________________ 
 

 Katarina Möller (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
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Sökanden   BYGG 2014.2326 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 206 
 Gräbbegården 1:5, Torhamn. Bygglov för nybyggnad av bod. 
 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av bod, avsedd att användas vid 
skogsbruk. Aktuell lokalisering ligger i ett område mellan Gräbbegården 
och Gisslevik, nordväst om Torhamn, där detaljplan och 
områdesbestämmelser saknas. 

 
Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser ska bland annat 9 kap 31 § plan- och bygglagen 
(PBL) tillämpas. Detta innebär bland annat att 2 kapitlets bestämmelser om 
prövning av lokalisering ska ske. 

 
 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. Vid bedömning gäller också vad som sägs i miljö-
balken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. 
 
Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 4 september 2014 konstaterades att marken 
utgörs av hagmark med stenblock och stenmurar samt uppvuxen lövskog 
med stora delar av björk och ek.  
 
  forts. 
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  BYGG 2014.2326 
 
 
 
 

 § 206 (forts). 
 Gräbbegården 1:5, Torhamn. Bygglov för nybyggnad av bod. 

 
I dagsläget finns ingen anordnad tillfart till den aktuella platsen. Tänkt 
tillfart är dock möjlig att ordna. Närmaste bostadsbebyggelse ligger cirka 
350 meter från aktuell plats. 

 
 Riksintressen 
 Platsen omfattas av riksintresse för friluftsliv. 
 
 Vatten och avlopp 
 Boden avses ej att försörjas med vatten eller avlopp. 
 
 Skäl till beslut 

Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra 
allmänna intressen. Riksintresset för friluftsliv bedöms inte påtagligt skadas 
av aktuell åtgärd. Tillfart är möjlig att anordna och den föreslagna 
lokaliseringen är lämplig för dess ändamål. Åtgärden uppfyller kraven enligt 
2 kap 4-5 § PBL, 8 kap 9 § och 9 kap 31 § PBL. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av bod med hänvisning 
till 
 
2. att  lokaliseringen bedöms vara lämplig för dess ändamål samt att 
bygglov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med stöd av 9 kap 
31 § PBL, samt 
 
3. att  avgiften för bygglovet är 3 197 kronor, i enlighet med taxa fastställd 
av Kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
Upplysningar 
Lokaliseringsprövningen gäller redovisad omfattning, placering och i 
huvudsak utformning. 
 
  forts. 
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   BYGG 2014.2326 
 
 
 
 
 § 206 (forts). 
 Gräbbegården 1:5, Torhamn. Bygglov för nybyggnad av bod. 
 

Det är enligt 2 kap Lagen om kulturminnen m m Förbjudet att utan tillstånd 
från Länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ur, täcka över eller genom 
bebyggelse, planering eller på annat sätt ändra 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 skickas separat. 
 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Akten   DIA 2014.2581 
 
 
 
 
 
 
 
 § 207 
 Avgifter för hälsoskyddstillsyn av bostäder. 
 
 Miljöchef Robert Johannesson föredrar ärendet. 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett ett lämpligt tillvägagångsätt att 
ta ut avgifter för hälsoskyddstillsyn av bostäder. Utredningen har innefattat 
samråd med branschorganisationen Fastighetsägarna Syd. 

 
Miljö- och byggnadsnämndens rätt att ta ut avgifter för tillsyn inom 
miljöbalkens område vilar på Kommunfullmäktiges beslut Taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 24 november 2011, § 178. 
 
Beträffande tillsyn av boende gäller idag taxa enligt tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Utdrag ur miljöbalkstaxa 24 november 2011. Kantmarkering visar 
att bestämmelsen var nu 2011. U betecknar verksamheter ”utan prövning” 
d v s som inte kräver anmälan (C) eller tillstånd (B eller A). TF betyder 
tidsfaktor. Årsavgiften erhålls genom att multiplicera tidsfaktorn med 
aktuell timavgift, för närvarande 750 kronor. 
 
 Boende 
KK PN Beskrivning TF 

Idag 
TF 
Ny 

200.60-1 U Bostäder med mer än 500 lägenheter inom 
samma bostadsområde. 

- 15 

200.60-2 U Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 
500 lägenheter inom samma bostadsområde. 

- 12 

200.60-3 U Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 
lägenheter inom samma bostadsområde. 

- 10 

200.60-4 U Bostäder med högst 25 lägenheter inom 
samma bostadsområde. 

- 8 

 
   forts. 
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  DIA 2014.2581 
 
 
 
 
 § 207 (forts). 
 Avgifter för hälsoskyddstillsyn av bostäder. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att nedsätta avgift. Den rätten har 
delegerats till förvaltningschefen. Eftersom förvaltningschefens beslut för 
2013 ändrades av nämnden genom ordförandens beslut är det lämpligt att 
nämnden fattar beslut om avgifterna för år 2014. 

 
Den viktigaste fördelen med förslaget är en minskad administrativ börda, 
vilket i sin tur innebär mer tillsyn i förhållande till uttagen avgift. Med 
förslaget minskar administrationen såväl för fastighetsägare som för 
förvaltningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att årsavgiften får följande 
indelning och tidsfaktor, tabell 2. 
 
Tabell 2 
Antal lägenheter Tidsfaktor 
1-10 Timavgift 
11-25 8 h 
26-200 10 h 
201-500 24 h 
501- 45 h 

 
Förslaget innebär en sänkning av avgiften för de fastighetsägare som har 
mindre än 10 lägenheter eftersom förslaget innebär att de ska betala 
timavgift. 
 
För de som har 11-25 och 26-200 lägenheter innebär förslaget att de har 
samma avgift som i taxan och at avgiftsuttaget inte beaktar om de har 
lägenheter i fler än ett bostadsområde. 
 
När det gäller de som har 201-500 lägenheter och 501 lägenheter eller fler 
baseras förslaget till avgift på att de har lägenheter i flera 
bostadsområden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  avgifter för hälsoskyddstillsyn av bostäder ska tas ut enligt förslaget. 
 
___________________ 
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 § 208 
 Övriga frågor/Information. 
 

Ändrar organisation om politikers arvoden. 
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher informerar om den 
organisationsförändring som gäller utbetalning av politikers arvoden. 
Förändringen började gälla från och med den 1 september 2014. 
 
Halvfabrikat i skolmaten 
Björn Nurhadi (SD) undrar om det görs några kontroller vad gäller 
konserver i skolmaten. 
 
Miljöchefen Robert Johannesson svarar att det ingår i tillsynen. 

 
 
 __________________ 
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde  
den 13 november 2014. 

 
 
 § 212 Motion. Avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och rabatt på 

bygglovavgift vid installation av solceller, solfångare eller solpaneler i samband 
med ny-, om- och tillbyggnad. 

 
 § 213 Remiss. Handlingsplan mot korruption. 
 
 § 214 Remiss från Länsstyrelsen. Säkerhetskrav för byggnader, vägar och 

distributionsanläggningar i låglänta områden vid kust, sjöar och vattendrag – 
hänsyn till översvämningsrisker i ett föränderligt klimat.  

 
 § 215 Fölet 1 och 2, Backabo. Upphävande av tomtindelning. 
 
 § 216 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 § 217 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän. 
 
 § 218 Meddelanden. 
 
 § 219 Detaljplan för Pottholmen, etapp 1. 
 
 § 220 Detaljplan för Berggren 10, Karlskrona kommun. Begäran om planbesked. 
 
 § 221 Ekeryd 1:23, Jämjö. Yttrande över överklagan av Mark- och miljödomstolens 

beslut avseende föreläggande om försiktighetsmått. 
 
 § 222 Yttrande till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, över ansökan om 

tillstånd enligt miljöbalken för utfyllnad i vatten på fastigheten Verkö 3:25. 
 
 § 223 Fäjö 1:75, Lyckeby. Ansökan om sophämtning. 
 
 § 224 Hjälmseryd 1:6, Fågelmara. Ansökan om dispens från kommunal slamtömning. 
 
 § 225 Hasslö 5:255, Hasslö. Anmälan om skrotupplag. 
 
 § 226 Torstäva 9:43, Ramdala. Anmälan om olovlig deponi av miljöfarligt avfall inom 

strandskyddsområde samt anmälan om upplag av muddermassor. 
 
 § 227 Aspö 4:211, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

samt avstyckning. AU-besök. Utgår. 
 
 § 228 Aspö 4:346, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

samt avstyckning. 
 
 
  
     forts. 
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 § 229 Grönadal 1:33, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

samt två avstyckningar. 
 
 § 230 Lyckeby 3:25, Knösö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt 

avstyckning. 
 
 § 231 Skällenäs 27:4, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt 

avstyckning. 
 
 § 232 Verstorp 3:19, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt 

avstyckning. 
 
 § 233 Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne över ansökan om ändring av villkor 4 i 

tillstånd för vindkraftparken vid Yttre Stengrund. 
 
 § 234 Övriga frågor/Information. 
 

_________________ 
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Plats och tid Freden, Ruthensparre 
 torsdagen den 13 november 2014, klockan 08.30 – 12.20 
 
 
Beslutande Ordförande Sofia Bothorp (MP) 
 Ledamöter Michael Ryge (S) 
  Katarina Möller (S) 
  Morgan Mattsson (S) 
  Per Löfvander (S) 
  Anna Ottosson (M) 
  Arnstein Njåstad (-) 
  Björn Nurhadi (SD) 
  Stefan Lundin (FP) 
  Lars Karlsson (C)    
 
 
Tjänstgörande ersättare Susanne Johansson (S) 
  Lena Tvede-Jensen (S) 
  Eva Röder (FP) 
 
   
Övriga närvarande ersättare Paul Cederholm (SD) 
   
    
 Tjänstemän Förvaltningschef Hans Juhlin 
   Planchef Ola Swärdh 
   Miljöchef Robert Johannesson 
   Bygglovchef Kristina Stark 
   Planarkitekt Sandra Högberg, kl 08.30-09.40 
   Miljöinspektör Madelene Hammar, kl 10.00-11.20 
   Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 10.00-11.20 
   Projektledare Anders Jaryd, kl 09.00-09.40 
   Naturvårdshandläggare Justyna  Wajda-Koseda,  
   kl 08.30-11.20 
   Kommunekolog Anders Klar, kl 08.30-11.20 
   Praktikant Annelie Johansson 
   VD Bengt Lingman, kl 12.00-12.10 
   Projektchef Johan Stenér, kl 12.00-12.10 
    
 
 Övriga Claes Lindell, Lantmäteriet 
   
      
 Sekreterare Marie-Louise Bescher 
 
 
Utses att justera Stefan Lundin 
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Sekreterare  ___________________ Paragraf 212 - 234 
  Marie-Louise Bescher  

 

Ordförande  ___________________ 

  Sofia Bothorp 

 
Justerare  ___________________ 

 Stefan Lundin 
 
 
 
Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den  19 november 2014,  
intygar i tjänsten 
 
 
________________________ 
Marie-Louise Bescher 
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Kommunstyrelsen DIA 2014.2290 
Kommunfullmäktige KS 2014.245 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 212 

Motion. Avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och 
rabatt på bygglovavgift vid installation av solceller, solfångare eller 
solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad. 

 
Bygglovchef Kristina Stark föredrar ärendet. 
 
En motion till Kommunfullmäktige har inlämnats av Börje Dovstad (FP) i 
rubricerat ärende. I motionen föreslår folkpartiet i Karlskrona: 

 
• Att bygglovplikten avskaffas för anläggningar som producerar solenergi. 
• Att rabatter införs på bygglovavgifter för dem som vid ny-, om- och 

tillbyggnad investerar i solceller eller solpaneler. 
• Att de nya reglerna ska gälla såväl privatpersoner som juridiska 

personer. 
• Att Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att utifrån gällande 

lagstiftning utarbeta förslag till ny/reviderat bygglovtaxa för solceller, 
solfångare och solpaneler enligt Folkpartiets förslag ovan. 

 
Intresset för att uppföra solenergianläggningar har ökat under senare år 
vilket är positivt ur miljösynpunkt. I plan- och bygglagen (PBL) och plan- 
och byggförordningen (PBF) anges vilka åtgärder som är bygglovpliktiga. 
En solenergianläggning omfattas generellt sett inte av bygglovsplikt men 
bygglov kan krävas i de fall anläggningen utformas som en byggnad eller 
sådan anläggning som anges i 6 kap 1 § PBF. Bygglov kan också krävas 
också om anläggningen placeras på en byggnad inom detaljplanelagt 
område, om åtgärden innebär en väsentlig fasadförändring (9 kap 2 och 5 
§§ PBL). Detta innebär bland annat att större solenergianläggningar, 
placerade på stativ på mark och utanför detaljplanelagt område inte 
omfattas av bygglovplikt. 
 
Om kommunen vill ändra eller ställa andra krav på bygglovplikten än vad 
som anges ovan, krävs att kommunen gör detta genom detaljplane-
bestämmelser. Kommunen har dock möjlighet at förtydliga hur man tolkar 
begrepp som ”väsentlig fasadändring” m m. 
 
  forts. 
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 DIA 2014.2290 
 KS 2014.245 
 
 
 

 § 212 (forts). 
Motion. Avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och 
rabatt på bygglovavgift vid installation av solceller, solfångare eller 
solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad. 
 
Detta har också gjorts i Miljö- och byggnadsnämndens antagna policy för 
solpaneler från 2010. Policyn innehåller följande riktlinjer: 
 
1. För byggnader som ligger utanför detaljplanelagt område är solfångare 

bygglovbefriade. 
  

2. För byggnader inom detaljplanelagt område gäller, bygglovbefrielse för 
en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader under 
förutsättning att: 

 
• Byggnaderna inte är q-märkta, är belägna inom värdefull 

kulturmiljö, till exempel riksintresse, eller omfattas av 
bestämmelser om förvanskning. 

  
• Solfångare placeras längs med takfallet (takets lutning) och inte 

är större än åtta kvm. 
 

• Solfångare placeras på mark och inte är högre än 1,20 meter. 
  
Gällande policy har tagits fram efter jämförelser med andra kommuners 
lovplikt för motsvarande åtgärder. 

 
Med hänsyn till övriga lättnader som införts i lovplikten för en- och 
tvåbostadshus, bedöms det rimligt att utöka möjligheterna att uppföra 
solenergianläggningar utan lov. Genom de nya reglerna har det bland 
annat blivit möjligt att göra tillbyggnader på 15 kvm utan bygglov. Om 
anläggningen utförs i takfallets lutning bör ytan kunna utökas från 8 kvm till 
15 kvm utan att väsentlig fasadförändring uppstår. Detta motsvarar också 
storleken på bygglovbefriade skärmtak. För större solenergianläggningar 
bedöms det lämpligt att behålla bygglovplikten i syfte att bidra till en god 
bebyggd miljö och kunna bistå sökanden med rådgivning kring utformning 
och placering av anläggningen. Förutom denna justering bedöms 
riktlinjerna i gällande policy fortfarande vara aktuella. 
 
 forts. 
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 DIA 2014.2290 
 KS 2014.245 
 
 
 

 § 212 (forts). 
Motion. Avskaffande av bygglovsplikt för solenergianläggningar och 
rabatt på bygglovavgift vid installation av solceller, solfångare eller 
solpaneler i samband med ny-, om- och tillbyggnad. 
 
Avgiften för ett bygglov för en solenergianläggning är idag cirka 
2 300 – 5 000 kronor. I ärenden där solenergianläggning uppförs i 
samband med ny- och ombyggnation tas ingen separat avgift ut för 
anläggningen. Bygglovavdelningen hanterar cirka 10-15 lovärenden per år 
rörande solenergianläggningar, vilket innebär att intäkterna totalt har varit 
cirka 20 000 – 30 000 kronor årligen. Den avgift som tas ut ska täcka 
kostnader för bland annat ritningsgranskning, administration och 
utfärdande av lov, start- och slutbesked m m.  
 
Skattefinansieringsgraden för bygglovavdelningen är marginell vilket 
medför att avskaffanden eller sänkningar av avgifter måste kompenseras i 
budgetram. Förvaltningen gör redan idag hårda prioriteringar i 
verksamheten med hänsyn till ekonomiska och personella resurser. Med 
hänsyn till detta rekommenderas inte en sänkning av avgiften i nuläget. En 
översyn av avgiften sker istället lämpligen i samband med den planerade 
helhetsöversynen av plan- och byggtaxan under 2015, med inarbetning i 
budget 2016.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del 
 
att  anta en ändring av riktlinjerna för solpaneler, det vill säga, att 
bygglovbefrielsen omfattar solfångare som placeras längs med takfallet 
(takets lutning) och inte är större än 15 kvadratmeter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen hemställa 
att Kommunfullmäktige beslutar 

 
 att  i övrigt avslå motionen.  
 
 __________________ 
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Kommunstyrelsen KS 2014.436.109  
Akten  DIA 2014.3198 
 
 
 
 
 
 
 § 213 
 Remiss. Handlingsplan mot korruption. 
 
 Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden har från Kommunledningsförvaltningen fått 
rubricerat ärende på remiss. Förslaget är utskickat till samtliga nämnder 
och bolagsstyrelser samt till Kommunrevisionen. 
 
Förslaget innehåller handlingsplan mot korruption med nya styrdokument 
på området. De föreslagna styrdokumenten kommer, om de antas av 
Kommunfullmäktige, att ersätta Policy för representation och gåvor  
(KF 2005), samt Riktlinjer för bisyssla (KF 2006). 
 
Förslaget till nya styrdokument består av: 
 

• Policy mot mutor och andra oegentligheter 
• Riktlinjer mot mutor 
• Riktlinjer för bisysslor (inklusive blankett, bedömning och beslut) 
• Riktlinjer för representation, avtackningar och gåvor. 

 
Definition av dokumentens karaktär: 
 

• Policy tydliggör kommunens förhållningssätt 
• Riktlinjer redogör för lagstiftningen och ger vägledning 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är mycket positivt med 
tydliga riktlinjer och har inget att erinra kring förslaget. 
 
Yrkande 
Förvaltningens förslag är godkänna. 
 
Anna Ottosson (M) yrkar att under avsnitt Riktlinjer för representation, 
avtackningar och gåvor, internrepresentation, sid 23, stryka sista stycket. 
 
   forts. 
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  KS 2014.436.109  
  DIA 2014.3198 
 
 
 
 § 213 (forts). 
 Remiss. Handlingsplan mot korruption. 
 

”Vid internrepresenation får inga andra alkoholhaltiga drycker serveras än 
lättöl eller annat som kan jämställas med denna dryck. Vid enstaka 
tillfällen kan avsteg från denna huvudregel få göras” och ersättas med 
 
”Vid internrepresentation kan vin/öl anses som måltidsdryck varvid 
måttlighet och ansvar ska iakttas”. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande Sofia Bothorp (MP) ställer proposition på förvaltningens 
förslag och Anna Ottossons (M) yrkande och finner att Miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 
att  ta förslaget till yttrande som sitt eget. 
 
___________________ 

 
 

Paragrafen anses omedelbart justerad. 
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Länsstyrelsen Blekinge län DIA 2014.3600 
Tekniska förvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 § 214 

Remiss från Länsstyrelsen. Säkerhetskrav för byggnader, vägar och 
distributionsanläggningar i låglänta områden vid kust, sjöar och 
vattendrag – hänsyn till översvämningsrisker i ett föränderligt klimat. 

 
 Planarkitekt Ola Swärdh föredrar ärendet. 
 

Karlskrona kommun har fått ovanstående riktlinjer på remiss från 
Länsstyrelsen. Syftet är att dessa riktlinjer ska ligga till grund för 
Länsstyrelsens kommande bedömningar i frågor kring 
översvämningsrisker. De kommer därmed också att ha stor inverkan på 
hållbarheten i kommunala beslut, varför de i praktiken också bör utgöra 
kommunens egna riktlinjer. 

 
Riktlinjerna är framtagna med god vetenskaplig grund och baseras på 
IPCC:s (FN:s klimatpanel) senaste klimatrapport som med hjälp av SMHI 
är nedbruten till Blekinges specifika förutsättningar. Kunskapsunderlaget 
bedöms därmed vara det bästa tillgängliga. Riktlinjerna är konkreta och 
genom att arbeta med definiering av olika verksamheters känslighet 
samtidigt som sannolikheter för olika nivåer av översvämningar beräknats, 
har man kommit fram till rekommendationer för hur olika verksamheter bör 
hanteras. Konkret handlar det om olika rekommenderade höjdsättningar 
för olika verksamheter. I rapporten finns också rekommendationer för flera 
alternativa metoder för att hantera höga vattenflöden och översvämningar. 
Sammantaget ger detta ett utbud av flera möjligheter att hantera den 
byggda miljön inom riskområden och en trygghet i att risker har reducerats 
tillräckligt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens enda synpunkt är att de illustrationer 
som tidigare funnits med i arbetet kring lämpliga tekniska lösningar för 
byggnader som placeras lågt bör återinföras i materialet. Möjligheten 
omnämns i text, men illustrationer och exempel underlättar ofta både 
diskussioner och beslut. De illustrationer som redan finns i materialet är 
mycket bra, men hanterar primärt marken omkring byggnader, men visar 
inte tillräckligt mycket kring särskilda byggnadstekniker etc. 
 
 forts. 
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 DIA 2014.3600 
 
 
 
 

 § 214 (forts). 
Remiss från Länsstyrelsen. Säkerhetskrav för byggnader, vägar och 
distributionsanläggningar i låglänta områden vid kust, sjöar och 
vattendrag – hänsyn till översvämningsrisker i ett föränderligt klimat. 
 
I övrigt har förvaltningen medverkat i framtagande av riktlinjerna och ställer 
sig positiv till nyttjandet av dem. 
 
Remissvaret har samordnats med Tekniska förvaltningen samt Kommun-
ledningsförvaltningens risksamordnare och miljöstrategiska avdelningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  anta ovanstående yttrande som sitt eget och översända det till 
Länsstyrelsen. 
 
___________________ 
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Lantmäterimyndigheten DIA 2014.3703 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 215 
 Fölet 1 och 2, Backabo. Upphävande av tomtindelning. 
 

Ansökan om fastighetsreglering berörande Fölet 1 och 2 för handelsända-
mål har inkommit till Lantmäterimyndigheten. För tomten nr 1 och nr 2 i 
kvarteret Fölet gäller tomtindelning fastställd 1966-01-20. Tomten nr 1 är 
bebyggd och tomten nr 2 är obebyggd. Ansökan innebär att ett område av 
Fölet 2 överförs till Fölet 1. Regleringen genomförs i överensstämmelse 
med gällande detaljplan från 1972. Resterande del av Fölet 2 överförs till 
Karlskrona 6:27. 
 
Tomtindelningen föreslås bli upphävd för tomten nr 1 och 2 i kvarteret 
Fölet. Godkännande av förslaget föreligger från berörda sakägare varför 
utställning kan undvaras och istället ske med enkelt förfarande med stöd 
av Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14 april 2011 § 150 om 
översyn av inaktuella fastighetsplaner. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att  upphäva tomtindelningen för fastigheterna Fölet 1 och 2. 
 
 __________________ 
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 § 216 
 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 
 
 Se förteckning över fattade beslut. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att  ta redovisningen till dagens protokoll. 
 
 
 __________________ 
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 § 217 
 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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 § 218 
 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 
 

1. Blekinge Tingsrätt. Underrättelse 2014-09-19. Mål nr K 1002-09. Avser 
konkursen Saltöhem AB. 

2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-09-19. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut att tidsbegränsa tillstånd till avlopps-
anläggning på fastigheten Klackebäck 1:31 i Karlskrona kommun. 

3. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-09-19. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten 
på fastigheten Bråtelycke 2:25 i Karlskrona kommun. 

4. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-09-20. Tillsyn av uppläggning 
av muddermassor på fastigheten Torsnäs 9:43 i Karlskrona kommun. 

5. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-09-22. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut enligt miljöbalken om uppförande av två 
vindkraftverk på fastigheten Torstäva 10:2 i Karlskrona kommun. 

6. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-09-22. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om bygglov för vindkraftverk på 
fastigheten Torstäva 10:2 i Karlskrona kommun. 

7. Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 159. Miljöbokslut och uppföljning av 
miljöprogram och energi- och klimatprogram. 

8. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2014-10-01. 
Avser tillsyn av tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Fredriksdal 
8:210 i Karlskrona kommun; nu fråga om prövningstillstånd. 

9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-09-08. Angående ansökan om 
byggnadsminnesförklaring av medborgarhuset i Lyckeby på fastigheten 
Medborgaren 8 i Karlskrona kommun. 

10. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-10-06. Beslut 
avseende föreläggande om försiktighetsmått för Kristianopels 
skytteförenings skjutbane-verksamhet på fastigheten Käringeryd 1:19 i 
Karlskrona kommun. 

  
 forts. 
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11. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-03. Strandskyddsdispens 

för uppförande av en komplementbyggnad på fastigheten Frändatorp 
25:53 i Karlskrona kommun. 

12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-03. Strandskyddsdispens 
för uppförande av ett bostadshus samt ny väg på fastigheten Sanda 2:8 
i Karlskrona kommun. 

13. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-06. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om att lämna positivt förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:17 i Karlskrona 
kommun. 

14. Boverket. Beslut 2014-10-01. Beslut om stöd enligt förordningen 
(2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda miljöer i städer 
och tätorter. 

15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-09. Strandskyddsdispens 
för uppförande av pumpstation på fastigheten Hoboda 1:8 i Karlskrona 
kommun. 

16. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-10-09. Avser 
förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Djäknemåla 1:28, 
Karlskrona kommun. 

17. Kommunstyrelsen 2014-10-07 § 248. Controllers och HR-specialister 
från serviceförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. 

18. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-17. Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Hälleviksäng 2:1 
i Karlskrona kommun. 

19. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-17. Strandskyddsdispens 
för uppförande av pumpstation på fastigheten Hoboda 1:8 i Karlskrona 
kommun. 

20. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-20. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om bygglov för fritidshus på fastigheten 
Jämjö-Torp 1:15 i Karlskrona kommun. 

21. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-20. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om bygglov för fritidshus på fastigheten 
Jämjö-Torp 1:15 i Karlskrona kommun. 

 
 forts. 
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22. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-20. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om förbud mot användning av avfall för 
anläggningsändamål, fastigheten Fridlevstad 1:5 i Karlskrona kommun. 

23. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-20. Överklagande av Miljö- 
och byggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ur avloppsvatten 
på fastigheten Kopparemåla 1:24 i Karlskrona kommun. 

 
 __________________ 
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Akten   PLAN 2013.1118 
 
 
 
 
 
 
 
 § 219 
 Detaljplan för Pottholmen, etapp 1. 
 
 Planarkitekt Sandra Högberg föredrar ärendet. 
 

Detaljplanen för Pottholmen 1 m fl, etapp 1, har varit på samråd mellan  
16 maj – 13 juni 2014. Planområdet omfattar den västra sidan av 
Pottholmen och utgör en första etapp i utvecklingen av Pottholmen enligt 
planprogram från 2012. Stadsdelen är utpekat som ett utvecklingsområde 
för funktionsblandning i översiktsplanen från 2010. 

 
Pottholmen etapp 1 föreslås få blandade funktioner så som cirka  
440 bostäder, kontor, handel och service i huvudsak i 4-7 våningar. Syftet 
med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en förtätning av centrala 
Karlskrona med en ny funktionsblandad stadsdel med ett integrerat miljö-
anpassat byggande och hållbar utveckling med en hög ambitionsnivå. 
 
Till detaljplanen finns ett hållbarhetsprogram som säkerstället hållbar-
hetsaspekterna för den nya stadsdelen och ett gestaltningsprogram som 
ska vara vägledande för gestaltning och utformning. 
 
Utifrån inkomna synpunkter under samrådet så har planhandlingarna även 
kompletterats med ett antal utredningar så som trafiksimulering, geoteknik, 
vibrationer, arkeologisk utredning och PM 10. Utredningen om markför-
oreningar har även vidareutvecklats. 
 
Till detaljplanen finns även en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med 
fokus bland annat på trafikbuller, markföroreningar, farligt gods, stigande 
havsvattennivåer samt riksintressen för kulturmiljö och kommunikationer. 

 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

att  detaljplanen för Pottholmen 1 m fl, etapp 1, Karlskrona kommun,  
ställs ut för allmän granskning. 

 
  
 __________________ 
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Kommunledningsförvaltningen,  PLAN  2014.3896 
Mark- och exploatering 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 220 

Detaljplan för Berggren 10, Karlskrona kommun. Begäran om 
planbesked. 

 
 Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet. 
 

I samband med utvecklingen av Pottholmen kommer bland annat bensin-
station behöva flyttas från Järnvägstorget. En lämplig plats för 
ersättningslokalisering har bedömts vara den del av grusytan söder om 
Bryggareberget, invid inslaget till ett bergrum som nu är taget ur bruk. 
 
Platsen ligger väl exponerat från Österleden och i ett bra trafikläge, 
samtidigt som miljön bedöms vara tålig för en ny stationsetablering. Det 
finns inga störningskänsliga verksamheter i närheten, och eventuella risker 
i förhållande till hantering av farliga ämnen bedöms hanterbara. 
 
I samband med planläggningen för en ny bensinstation avses också 
möjligheterna för viss tillbyggnad av tryckeriet på Bryggareberget 
undersökas närmare. Avsikten är att studera möjligheterna att bebygga en 
större del av den egna fastigheten, inom gällande detaljplan. 
 
Planen bedöms ha relativt litet allmänt intresse, och bör kunna prövas med 
enkelt planförfarande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  inleda planläggningsarbete för Berggren 10. Planläggningen bedöms 
vara antagen före den 30 juni 2015. 
 
___________________ 
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Mark- och miljööverdomstolen  MH 2010.3063.440 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 221 

Ekeryd 1:23, Jämjö. Yttrande över överklagan av Mark- och 
miljödomstolens beslut avseende föreläggande om försiktighetsmått. 

 
 Miljöinspektör Madelene Hammar föredrar ärendet. 
 

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i ärendet 
gällande föreläggande om försiktighetsmått för Jämjö Sportskytteklubb. 
Miljö- och byggnadsnämnden har av Mark- och miljööverdomstolen blivit 
förelagda att yttra sig över överklagandet. Miljö- och byggnadsnämnden 
har fått förlängd tid för yttrande till den 14 november, därför föreslås 
omedelbar justering. 
 
Bakgrund och överklagandet 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare, 18 april 2013, beslutat om 
föreläggande med försiktighetsmått gentemot Jämjö Sportskytteklubbs 
skjutbaneverksamhet. Detta beslut överklagades av Jämjö Sportskytte-
klubb och berörd granne. Länsstyrelsen ändrade delar av beslutet,  
12 september 2013. Länsstyrelsens beslut överklagades av Jämjö Sport-
skytteklubb. Mark- och miljödomstolen ändrade delar av beslutet, 12 juni 
2014. Mark- och miljödomstolens beslut, punkterna 1, 3, 4 och 6 har nu 
överklagats av berörd granne. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 13 november 2014 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  lämna yttrande enligt nedanstående punkter, 
 
2. att  punkt 1 (skott) ändras i enlighet med Miljö- och byggnadsnämndens 
beslut i ärendet, 18 april 2013 och Länsstyrelsens beslut i ärendet, 12 
september 2013. Antalet skott är ett av få möjliga sätt att begränsa 
bullerstörningen till omgivningen, 
 
  forts. 
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  MH 2010.3063.440 
 
 
 
 

 § 221 (forts). 
Ekeryd 1:23, Jämjö. Yttrande över överklagan av Mark- och 
miljödomstolens beslut avseende föreläggande om försiktighetsmått. 

 
3. att  punkt 3 (ljudnivå) vid skytte på hagelbanorna, ändras i enlighet med 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut i ärendet, 18 april 2013 och 
Länsstyrelsens beslut i ärendet, 12 september 2013. Miljö- och byggnads-
nämnden avser att 80 dB (A) Impuls är en mycket hög bullernivå som ger 
upphov till en oacceptabel störning för de närboende. Vad gäller klassning 
av skjutbanan har ingen ny information inkommit som föranleder annan 
bedömning än att banan är byggd före 1982 och därefter inte väsentligt 
förändrat verksamheten, 
 
4. att  punkt 4 (skjuttider och vite) står fast enligt Mark- och miljödom-
stolens beslut i ärendet, 12 juni 2014, med följande undantag 
 
• Skyttet på hagelbanorna bör ytterligare begränsas; bestämmelsen 

om sammanhållen skjuttid bör även gälla denna bana med 
hänsyn till störningspåverkan. 

 
• Vitet bör höjas i enlighet  med Miljö- och byggnadsnämndens 

beslut i ärendet, 18 april 2013. Miljö- och byggnadsnämnden 
anser att ett vite på 2 000 kronor inte är tillräckligt för att förhindra 
skjutning utanför schemalagd tid, samt 

 
5. att  punkt 6 (schemaläggning) bör stå fast enligt Mark- och miljödom-
stolens beslut, 12 juni 2014 eftersom hänsyn tas både till de närboendes 
och till föreningens intresse. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att 
ändring av schemat under året inte inskränker på de närboendes 
möjligheter att förutse störningen. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer 
således att det inte är rimligt att schemat inte får ändras under året. 
 
___________________ 
 
 
Paragrafen anses omedelbart justerad. 
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Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen MMM 2014.3397 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 222 

Yttrande till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen över ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken för utfyllnad i vatten på fastigheten 
Verkö 3:25. 

 
 Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet. 
 

Karlskrona kommun, Tekniska förvaltningen, har vid Mark- och 
miljödomstolen ansökt om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för utfyllnad 
av Långalisaviken och Solviken, i anslutning till hamnområdet på den 
sydöstra delen av Verkö. Genom utfyllnaden tillskapas nya ytor för upplag 
och för hantering av gods för hamn- och industriändamål. Mark- och 
miljödomstolen har översänt ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden för 
synpunkter. 
 
Kommunen yrkar att Mark- och miljödomstolen meddelar kommunen 
tillstånd att fylla ut ett cirka 97 000 kvm stort område i vatten till nivå  
+ 3 meter. För det fall Mark- och miljödomstolen så finner erforderligt 
yrkas även att Mark- och miljödomstolen med hänvisning till 21 kap  3 § 
miljöbalken meddelar dispens i enlighet med artskyddsförordningen. 
 
Kommunen yrkar även att Mark- och miljödomstolen 
 

a) fastställer arbetstiden till fem år från den dag tillståndsdomen 
vinner laga kraft, 

b) bestämmer tiden för anmälan av anspråk på ersättning för 
oförutsedd skada till fem år (beräknat från arbetstidens utgång), 

c) meddelar verkställighetsförordnande, 
d) fastställer villkor i enlighet med sökandens förslag nedan, samt 
e) godkänner den i målet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
 
  forts. 
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 § 222 (forts). 
Yttrande till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen över ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken för utfyllnad i vatten på fastigheten 
Verkö 3:25. 

 
 Kommunen föreslår följande villkor för tillståndet: 
 

1) Arbetena ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
som angetts i ansökan jämte bilagor samt vad kommunen i övrigt 
uppgett eller åtagit sig i målet. 

2) Arbetena med utläggande av sten i vattenområdet får inte utföras 
under perioden 1 april – 15 september. 

3) Tillsynsmyndigheten, Sjöfartsverket och Lotsområde Kalmar ska 
meddelas innan arbetena med utfyllnad påbörjas. 

4) Buller till följd av verksamheten ska under arbetstiden begränsas 
så att de inte ger upphov till högre ljudnivåer utomhus vid 
bostäder än de värden som följer av Naturvårdsverkets allmänna 
råd om buller från byggplatser. 

5) När arbetena är färdigställda ska utfyllnadens koordinator 
geodetiskt bestämmas och rapporteras till Sjöfartsverket Ufs-
redaktionen, för införande i sjökort. Även andra förändringar av 
information som anges i sjökort, exempelvis strandlinje eller 
botten-topografi, ska positionsbestämmas eller sjömätas enligt 
sjömätningsstandard SRS 44 och rapporteras till Ufs-redaktionen. 

6) Ett förslag till kontrollprogram ska lämnas till Tillsynsmyndigheten 
senast tre veckor innan utfyllnadsarbetena påbörjas. 

7) Samråd ska ske med Länsstyrelsen Blekinge och Skogsstyrelsen 
med avseende på de förslag till skydds- och 
kompensationsåtgärder som föreslås i syfte att förhindra 
igenväxning och generationsglapp mellan gamla och unga ekar på 
Torpet och till viss del i Näsmarken. 

8) Avverkning av träd koncentreras till september månad. 
 

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Av den framgår 
bland annat att den huvudsakliga miljöpåverkan bedöms bestå i att de två 
vikarna tas i anspråk av verksamheten. Inga ovanliga eller speciellt 
hänsynskrävande arter har påträffats vid genomförd inventering och 
genetiska studier. Friluftslivet kommer att påverkas genom att de aktuella 
vikarna inte längre kommer att kunna användas för friluftsliv och bad.  

 
 
   forts. 
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 § 222 (forts). 

Yttrande till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen över ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken för utfyllnad i vatten på fastigheten 
Verkö 3:25. 

 
Utfyllnaden bedöms också medföra viss påverkan på landskapsbilden. 
Under byggtiden kan grumling ske i mindre omfattning. Buller kommer att 
hållas inom Naturvårdsverkets riktlinjer för byggarbetsplatser. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 27 oktober 2014 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Yrkande 
Förvaltningens förslag är godkänna. 
 
Sofia Bothorp (MP) yrkande lyder: Miljöpartiet motsätter sig att tillstånd 
ges enligt kommunens ansökan till Mark- och miljödomstolet Växjö, i mål 
2831-14, om att fylla ut Solviken på Verkö i Karlskrona. 
 
Syftet med utfyllnaden var från början att dra ut nya järnvägsspår för att få 
över mer gods från lastbil till järnväg och att man därför behövde ny 
järnväg samt ny rangerbangård, lyftanordning m m. Detta kan ur ett håll-
barhetsperspektiv anses vara ett allmänt intresse. Kostnaden skulle enligt 
tidigare uppgifter till Kommunstyrelsen ligga på uppemot 200 miljoner 
kronor. Dock visade det sig att Trafikverket inte avsätter några pengar i sin 
långsiktiga ekonomiska plan för detta projekt, varken i denna eller under 
kommande planperiod. Att kommunen själv skulle stå för denna kostnad 
är inte realistiskt då vi har stora problem med ekonomin med skenande 
socialbidrag, kraftigt ersatt underhåll och ökande omsorgsbehov. 
 
Projektet och den slutliga ansökan som kommunen nu vill att Mark- och 
miljödomstolen ska pröva har därför istället kommit att handla om att 
”tillskapa nya ytor för upplag och för hantering av gods för hamn och 
industriändamål” (ur ansökan). Miljöpartiet ifrågasätter kommunens behov 
av att inom loppet av fem år tillskapa 97 000 nya kvadratmeter upplags-
mark på Verkö där mycket stora ytor inom industriområdet idag ligger 
oanvända. 
 
  forts. 
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 § 222 (forts). 
Yttrande till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen över ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken för utfyllnad i vatten på fastigheten 
Verkö 3:25. 
 
Miljöpartiet anser att den idag förhållandevis opåverkade Solviken bör 
sparas. Dels som en buffert mot halvön Torpets natur och dels för att 
Solvikens västra sida har höga naturvärden och är av vikt för friluftslivet i 
området. Det är tekniskt möjligt att böja av framtida eventuella 
järnvägsspår en aning så att de löper ut mot nuvarande Långalisa (halvön) 
och därmed är det fullt möjligt att både få framtida nya järnvägsspår 
dragna och samtidigt skona Solvikens ekar och fina strandmiljö. Påverkan 
på Verköbornas rekreationsmiljö, de betydande biologiska värdena i 
Solvikenskogen som utplånas, inklusive lämpliga biotoper för ekoxen är 
inte att betrakta som acceptabel påverkan anser Miljöpartiet. 
 
Miljöpartiet motsätter sig att verkställighet ges då det troligen är mycket 
höga kostnader förknippade med om kommunen tar i anspråk ett 
eventuellt tillstånd i första instans innan det vunnit laga kraft och detta 
sedan skulle rivas upp i nästa instans – om det ens är möjligt att göra 
(lyfta upp sten man redan dumpat i havet). Det kan inte vara lämpligt att 
en kommun som också är myndighet på detta sätt ”riskerar” skattemedel 
och allmänhetens förtroende genom att genomföra irreparabla åtgärder 
innan målet är avgjort. Detta för att anlägga uppläggningsytor som igen 
idag vet vad man har för behov av. 
 
Om planen är att ”skapa ny mark” som man sedan har för avsikt att sälja 
för nyetablering av permanent verksamhet/industrier för att få in pengar till 
kommunkassan är detta än mer allvarligt då områdets framtida 
användning i ett betydligt längre perspektiv (säg 20-30 år) som järnvägs-
område förutsätter att marken inte är ianspråktagen av byggnader eller 
annan fast verksamhet. Då har dessutom det i tidigare i kommunstyrelsen 
angivna syftet med att skapa nya ytor för verksamhet, kopplat till järnvägs-
gods för att minska lastbilstransporterna, varit endast ett spel för 
gallerierna. 
 
I ansökan talar kommunen om möjliga kompensationsåtgärder för att man 
tänker avverka och fylla igen Solviken och området närmast intill.  
 
  forts. 
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 § 222 (forts). 
Yttrande till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen över ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken för utfyllnad i vatten på fastigheten 
Verkö 3:25. 
 
I Solvikenskogen finns bland annat fina förutsättningar för ekoxe att 
etablera sig. Miljöpartiet anser att det vore rimligt att man, sett till yta, i 
detta fall avsätter betydligt större arealer än det man föreslagit i ansökan 
som kompensation. Detta genom att upprätta ett eller flera nya natur-
reservat i kommunen med likartade förutsättningar. 
 
Miljöpartiet anser att kommunen framgent bör jobba betydligt mer med 
kompensation när man tänker sig att ta tidigare oexploaterad mark i 
anspråk. 
 
Vi motsätter oss även att artskyddsdispens ges på så generella grunder 
och utan att åtgärdsprogram för specifika arter tagits fram. 
 
Proposition och beslut 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena. 
 
Votering begärs. 
 
Den som bifaller förvaltningens förslag röstar JA. Den som bifaller  
Sofia Bothorps (MP) yrkande röstar NEJ. 
 
Följande röstar JA: Michael Ryge (S), Katarina Möller (S),  
Morgan Mattsson (S), Per Löfvander (S), Anna Ottosson (M),  
Arnstein Njåstad (-), Björn Nurhadi (SD), Stefan Lundin (FP),  
Lars Karlsson (C), Susanne Johansson (S), Lena Tvede Jensen (S) och 
Eva Röder (FP). 
 
Följande röstar NEJ: Sofia Bothorp (MP). 
 
Med 12 JA röster och 1 NEJ röst bifaller nämnden förvaltningens förslag. 
 
 
  forts. 
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 § 222 (forts). 
Yttrande till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen över ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken för utfyllnad i vatten på fastigheten 
Verkö 3:25. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar således 
 

1. att  utfyllnad av Långalisaviken och Solviken bör kunna ske utan 
oacceptabel påverkan på naturvärden och miljö, 

 
2. att  dispens enligt artskyddsförordningen inte krävs för de arbeten 
kommunen planerar, 

 
3. att förutsättningar att lämna dispens enligt artskyddsförordningen, om 
Mark- och miljödomstolen skulle finna att en sådan krävs, föreligger, 

 
4. att  det kommunen yrkar avseende arbetstid och anmälan om anspråk 
på ersättning för oförutsedd skada bör medges, 

 
 5. att  domstolen inte bör meddela verkställighetsförordnande, 
 
 6. att  tillståndet bör förenas med de villkor som kommunen föreslår, 
 

7. att  tillståndet bör förenas med ett villkor som föreskriver att åtgärder 
som förhindrar att grumling sprider sig utanför arbetsområdet ska vidtas 
innan den avskärmande barriären anlagts, 

 
8. att  tillståndet för förenas med ett villkor om att inga andra massor får 
användas för utfyllnaden än sprängsten från utbyggnaden av ABB, om 
inte Tillsynsmyndigheten godkänt det i förväg, 

 
9. att  miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn) är bristfällig eftersom 
miljökonsekvenserna av de verksamheter som ska bedrivas på de 
markytor som blir resultatet av utfyllnaden, inte ingår i MKBn, samt 

 
10. att  nu gällande tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för Verköhamnen inte 
omfattar de markytor som blir resultatet av utfyllnaden. 

 
 
 __________________ 
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Fastighetsägare  RENH 2014.2165 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 223 
 Fäjö 1:75, Lyckeby. Ansökan om sophämtning. 
 

Fastighetsägaren till fastigheten Fäjö 1:75 har inkommit med en ansökan 
om dispens från sophämtning på ovan nämnda fastighet. 

 
Fastigheten nyttjas som permanentbostad. I sin ansökan påstår 
fastighetsinnehavaren att han inte producerar några sopor. Han sorterar 
huvuddelen av sitt avfall och brännbara organiska material förbränns i 
hushållets kamin. Sökanden hävdar att hans utbildning gör att han har 
kunskap inom avfallsområdet och att han kan ta hand om sitt avfall på 
egen hand utan att skada människors hälsa och miljön. 

 
Sökanden informerades den 3 juli 2014 om reglerna kring sophämtnings-
dispens. Urval från miljöbalken samt Karlskrona kommuns 
renhållningsordning skickades. 
 
Den 27 augusti 2014 skickades en skrivelse till sökanden med bilagor, 
kopia av ansökan, sorteringsguiden och information om avfallseldning. I 
skrivelsen upplystens fastighetsinnehavaren att det inte finns möjlighet att 
bevilja dispens samt att han inte får ta hand om sitt avfall på det sätt han 
beskrev i ansökan. 
 
Den 6 oktober 2014 kontaktade Samhällsbyggnadsförvaltningen 
sökanden får att fråga om han fått skrivelsen. Sökanden påstod då att han 
uttryckt sig felaktigt i ansökan om det som gäller sopeldning. Han tänder i 
pannan med gamla tidningar. Sökanden sa att han lever ett sparsamt liv 
och att han inte har något skräp. Matresterna äter hans hund upp. 
 
Den 20 oktober 2014 skickade sökanden en skrivelse där han yttrar sig 
över kommunens senaste skrivelse. Sökanden påstår att han inte har 
något avfall samt anger att han sorterar sitt restavfall från hushållet på 
Bubbetorps deponi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter 
Enligt 15 kap 21 § får inte någon annan än kommunen eller den som 
kommunen anlitar för ändamålet transportera avfall. 
 
  forts. 
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 § 223 (forts). 
 Fäjö 1:75, Lyckeby. Ansökan om sophämtning. 

 
Ansökan prövas även enligt Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona 
kommun § 8, punkt 8.8.2 som lyder; 
Fastighetsägare/Nyttjanderättsinnehavare som själv kan ta hand om sitt 
hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön, kan efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden om det finns 
särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för 
transport, bortskaffande och återvinning. 

 
Som skäl för dispensansökan har fastighetsägaren angett att han inte 
producerar några sopor på grund av att han tar hand om dem själv, 
dessutom lever han ett sparsamt liv och producerar inte avfall. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att sökanden inte visat att 
det föreligger några giltiga särskilda skäl för dispens. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § avslå fastighetsägarens 
ansökan om dispens från kommunal sophämtning vid fastigheten Fäjö 
1:75, vilket innebär att sökandens brännbara hushållssopor skall hämtas 
genom kommunens försorg. 
 
___________________ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Fastighetsägare  RENH 2014.3258 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 224 

Hjälmseryd 1:6, Fågelmara. Ansökan om dispens från kommunal 
slamtömning. 

 
Fastighetsägaren till jordbruksfastigheten Hjälmseryd 1:6 har inkommit 
med en ansökan om dispens från slamtömning på ovan nämnda fastighet. 

 
Fastigheten nyttjas som permanentbostad och fastighetsägaren bor där 
själv. Fastighetsägaren bedriver jordbruk på 25 ha åkermark. 

 
Den 26 september 2016 skickades en skrivelse till fastighetsägaren med 
frågor angående hans spridningsutrustning, exakt plats där slammet kan 
spridas och frågan om växtföljd på det fältet. 

 
Den 16 oktober 2014 har fastighetsägaren inkommit med komplettering till 
sin ansökan. Fastighetsägaren redovisade sin spridningsutrustning, karta 
över spridningsplatsen samt växtföljd. På fältet planeras att odlas 
spannmål, potatis och marken skulle användas som bete. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter 
Enligt kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt mark, när 
avloppsstam används i jordbruket 7 § avloppslam får inte användas på 
betesmark samt på marken där potatis skall odlas. 
 
Ansökan prövas enligt Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona 
kommun § 8, punkt 8.8.6 som lyder; Fastighetsinnehavare av jordbruks-
fastighet kan efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden beviljas 
dispens från slamsugning av avloppsanläggning tillhörande fastigheten 
under förutsättning att jordbruk bedrivs på fastigheten samt att fastigheten 
bebos av brukaren. Förutsättningen för dispensen är att innehavaren har 
tillgång till lämplig tömnings- och spridningsutrustning samt erforderlig ägd 
eller arrenderad mark där slammet kan spridas utan hälso- och 
miljömässiga risker. 
 
Nedmyllning skall ske snarast efter spridning. 
 
  forts. 



  13 november 2014 31 

 
   RENH 2014.3258 
 
 
 
 
 § 224 (forts). 

Hjälmseryd 1:6, Fågelmara. Ansökan om dispens från kommunal 
slamtömning. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att sökanden får inte 
sprida avloppslammet med den växtföljd han angett. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

att  med hänvisning till 14 kap 8 § punkt 3 avslå fastighetsägarens 
ansökan om dispens från kommunal slamtömning vid fastigheten 
Hjälmseryd 1:6, vilket innebär att sökandens slamtömning ska ske genom 
kommunens försorg. 
 
___________________ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Arrendator   MMM 2011.2979 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 225 
 Hasslö 5:255, Hasslö. Anmälan om skrotupplag. 
 

Naturvårdshandläggare Justyna Wajda-Koseda föredrar ärendet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog den 5 juli 2011 en anmälan om 
skrotupplag på fastigheten Hasslö 5:255. 

 
Förvaltningen gjorde platsbesök den 24 oktober 2011 och kunde bekräfta 
uppgifterna. Vid platsbesöket noterades att på fastigheten upplagts bland 
annat ett biltak, brädor, tomma färgburkar och plasttråg samt att en 
husvagn och ett lastbilsflak förvarades på tomten. 

 
Syn på platsen genomfördes igen av Samhällsbyggnadsförvaltningen den 
24 maj 2013 och då noterades att samma skräp fanns kvar på platsen och 
ytterligare hade tillkommit. Arrendatorerna var på plats vid inspektionen 
och upplystes om att området kring sjöboden ska hållas i vårdat skick. De 
framförde då att den vita containern, samt en hel del av skräp och material 
tillhör en annan person. 
 
Efter städningsföreläggande har fastighetsägaren i yttrande till Samhälls-
byggnadsförvaltningen den 16 oktober 2013 uppgett att han åtgärdat det 
material som tillhör honom vilket vid besiktningen konstaterades att han 
inte har gjort. 
 
1 oktober 2013 riktades föreläggande om rättelse mot arrendatorn. 
Rättelse skulle genomföras senast 24 oktober 2013. 
 
Den 30 oktober 2013 genomfördes en ny inspektion. Då konstaterades att 
vissa åtgärder vidtagits. Dock fanns skräp kvar bakom containern och den 
nybyggda sjöboden. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att 
en del av detta skräp har flyttats dit från andra sidan sjöboden. 
 
Den 16 oktober 2013 mottog Samhällsbyggnadsförvaltningen ett yttrande 
där arrendatorn åtager sig att vidta åtgärder och städa kring sjöboden. 
 
  forts. 
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 § 225 (forts). 
 Hasslö 5:255, Hasslö. Anmälan om skrotupplag. 

 
Inspektion genomfördes den 3 oktober 2014. Då konstaterades att 
arrendatorn har plockat undan del av skräp som ligger under presenning 
på ett släp. Kring den nybyggda sjöboden finns trasig fiskeutrustning, plåt, 
virke, en bränsletank och bildäck. Nya föremål har förekommit, bland 
annat en tunna med spillolja. 
 
Grund för beslut 
Enligt 15 kap 30 § miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus på 
en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. 
 
Uppläggning av kasserade föremål innebär nedskräpning i miljöbalkens 
mening. Samhällsbyggnadsförvaltningen måste ställa krav på att platsen 
städas. 
 
I miljöbalkens 26 kap 1 § framgår att syftet med balken ska säkerställas 
genom tillsyn. För detta ändamål skall myndigheten på eget initiativ eller 
vid anmälan, kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, 
domar och andra beslut som meddelats med stöd av miljöbalken. Tillsyns-
myndigheten skall också vidta de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma rättelse. 
 
Enligt 26 kap 9 § ska tillsynsmyndigheten förelägga om vite om så krävs. 
 
Enligt 26 kap 14 § kan beslut om förelägganden eller förbud förenas med 
vite. 
 
Bedömning 
Platsen är inte iordningställd och strider mot miljöbalkens 15 kap 30 §. 
Arrendatorn har inte vidtagit de åtgärder som Samhällsbyggnads-
förvaltningen förelagt honom. 
 
Föreläggandet ska förenas med vite då rättelse enligt tidigare 
föreläggande inte åstadkommits. 
 
  forts. 
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§ 225 (forts). 
Hasslö 5:255, Hasslö. Anmälan om skrotupplag. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. att med stöd av miljöbalkens 26 kap 1 § och 26 kap 14 § mot vite om 
30 000 kronor förelägga - i egenskap 
av arrendator till sjöbod nr 16 inom hamnområde Hallarna att alla lösa 
föremål ska förvaras i sjöbod eller borttransporteras, 

2. att kvitto från deponi ska redovisas för spillolja, samt 

3. att åtgärderna ska vara helt genomförda senast två månader efter 
delgivning av föreläggandet. 

Bilaga: Hur man överklagar beslutet till Länsstyrelsen. 
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Sökanden   MALM 2014.2440 
Torsnäs Intresseförening 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 226 

Torstäva 9:43, Ramdala. Anmälan om olovlig deponi av miljöfarligt 
avfall inom strandskyddsområde samt anmälan om upplag av 
muddermassor. 

 
Kommunekolog Anders Klar föredrar ärendet. 
 
Sökanden fick av Länsstyrelsen den 11 oktober 2013, godkännande av 
muddring av en kanal in till sin brygga på Fäjö. I anmälan och de 
kompletteringar som hör till ärendet framgår att muddermassorna tillfälligt 
skulle läggas upp på fastigheten Torstäva 9:43 för vidare transport till 
deponi. Länsstyrelsen framhåller att om åtgärden utförs enligt den slutliga 
anmälan och med utgångspunkt vad som framkommit i ärendet kommer 
ingen skada på miljön att uppstå. 
 
I skrivelse till Länsstyrelsen den 25 juni 2014 anmäler Torsnäs 
intresseförening att muddermassorna ännu inte blivit borttransporterade 
från platsen. Länsstyrelsen Blekinge överlämnar den 20 september 2014 
tillsynsärendet till Karlskrona kommun. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med skrivelse den 27 oktober 2014 
lämnat yttrande och beslutsförslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  med stöd av miljöbalkens 7 kap 18 b § avslå ansökan om 
strandskyddsdispens då särskilt skäl saknas, 
 
2. att  med stöd av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 27 § förbjuda upplag av muddermassor med hänvisning till att 
krav att ta bort massorna redan finns i beslutet från Länsstyrelsen, 
 
3. att  snarast, dock senast fyra veckor efter delgivning av detta beslut, 
transportera muddermassorna till godkänd deponi samt redovisa kvitton 
på detta, samt 
 
4. att  avgiften för strandskyddsdispensen är 10 560 kronor, enligt 
fastställd taxa av Kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
   forts. 
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  MALM 2014.2440 
 
 
 
 

 § 226 (forts). 
Torstäva 9:43, Ramdala. Anmälan om olovlig deponi av miljöfarligt 
avfall inom strandskyddsområde samt anmälan om upplag av 
muddermassor. 

 
Upplysningar 
Faktura för strandskyddsdispensen skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökanden   BYGG 2914.2094 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 227 

Aspö 4:211, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott gör platsbesök den 
6 november 2014. 

 
Ärendet utgår för ytterligare beredning. 
 
___________________ 
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Sökanden   BYGG 2014.3058 
Berörda grannar 
Skanova 
Trafikverket 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 
 § 228 

Aspö 4:346, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i ett 
våningsplan samt avstyckning av fastigheten Aspö 4:346 med en storlek 
på cirka 1200 kvm, i ett område på Aspö där detaljplan och områdes-
bestämmelser 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. 
 
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) 3 kap om skydd av riksintressen. 
 
Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 8 oktober 2014 konstaterades att platsen främst 
utgörs av en öppen yta med berg i dagen, hög gräs och sly. 
 
  forts. 
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 § 228 (forts). 
Aspö 4:346, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Enstaka lövträd och buskar förekommer i söder. Tomten avgränsas av 
stenmur i söder mot Mossevägen och i öster mot grannfastighet. Marken 
är sluttande mot Västra Backsvägen i nordost. På fastigheten förekommer 
flera luftburna ledningar. 
 
Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvarets havsområde. 
 
Vatten- och avlopp 
Vatten- och avloppsförsörjning avses ske genom anslutning till det 
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 
 
Inkomna yttranden 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga 
yttranden från grannar har inkommit. 
 
Skanova låter framföra följande: Skanova har en stolplinje som kan vara 
inom berört område. Troligen berör den inte själva byggnaden som skall 
uppföras utan tangerar mer det inritade området. Stolplinjen är visuell på 
platsen och om den kommer att beröras så gäller följande: ”Skanova ska 
kontaktas i god tid för byggnaderna påbörjas för samråd om flyttning. 
Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren”. 
 
Trafikverket yttrar sig även i ärendet och framför följande: Vid nybyggnad 
är det exploatören eller fastighetsägaren som ansvarar för att de av 
riksdagen fastställda riktvärdena för trafikbuller inte överstigs. De 
nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av 
exploatören eller fastighetsägaren. Av ansökan framgår att anslutning sker 
mot enskild väg och Trafikverket förutsätter att kontakt tas med berörd 
väghållare. Trafikverket bedömer att nybyggnation av ett bostadshus enligt 
ansökan inte påverkar det allmänna vägnätet på Aspö nämnvärt och har 
därför inget att invända mot förhandsbeskedet. 
 
  forts. 
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 § 228 (forts). 
Aspö 4:346, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Skäl till beslut 
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra 
allmänna intressen. Riksintresset för totalförsvarets havsområde bedöms 
inte påtagligt skadas av enligt ansökan föreslagna åtgärder. 
 
Anslutning kan göras till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet 
och infart kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna byggnationen är 
en naturlig komplettering av befintlig bebyggelsestruktur och den gårds-
fastighet som styckas av bedöms inte påverkas negativt av föreslagna 
åtgärder. 
 
Med hänsyn till vad som sägs ovan bedöms den föreslagna åtgärden 
uppfylla kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 9 § 
plan- och bygglagen. 
 
Villkor 
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i 
en våning 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 7 459 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
   forts. 
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 § 228 (forts). 
Aspö 4:346, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. 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 beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft 
enligt PBL 9 kap 39 §. 
 
En förutsättning för bygglov är att Skanovas och Trafikverkets föreskrifter 
efterföljs. 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. 
 
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökanden   BYGG 2014.3032 
Tekniska förvaltningen 
Berörda grannar 
TeliaSonera Skanova Access 
E.ON Elnät Sverige AB 
Post- och Inrikes tidningar 
Akten 
 
 § 229 

Grönadal 1:33, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt två avstyckningar. 

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus i 
Grönadal utanför Nättraby, där detaljplan och områdesbestämmelser 
saknas. På fastigheten avses två tomter styckas av med en storlek på 
cirka 2 000 kvm vardera. 

 
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. 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 
Vid besök på platsen den 8 september 2014 kunde konstateras att de 
föreslagna tomterna ligger i anslutning till befintlig bebyggelse i slutet av 
 
  forts. 
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 § 229 (forts). 
Grönadal 1:33, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt två avstyckningar. 
 
en villagata med fyra tomter. Marken som är utpekad för lokaliseringen av 
två nya tomter utgörs av betesmark med en inhägnad hage för hästar. 

 
På den tomt som i ansökan är utpekad som ”tomt 1” utgörs marken av en 
öppen och betad gräsyta med enstaka stenröse, stenmurar och uppvuxet 
buskage. Terrängen är sluttande mot söder. Över den föreslagna tomten 
förekommer luftledningar. 
 
”Tomt 2” är topografiskt sett lägre än omkringliggande tomter (”tomt 1” och 
fastigheten Grönadal 14:3). Marken utgörs av en öppen betad gräsyta 
samt en lövskogsdunge med flera stenblock. Lövträden utgörs främst av 
ek. 
 
Tillfartsväg finns förberedd fram till de föreslagna tomterna. 
 
Vatten- och avlopp 
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det 
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 
 
Yttranden 
Berörda grannar, myndigheter och bolag har getts möjlighet att yttra sig 
över ansökan. Totalt har fem yttranden inkommit. Bland annat framför 
berörd granne synpunkter gällande påverkan på områdets struktur, att den 
föreslagna bebyggelsen kraftigt försämrar den befintliga bebyggelse-
strukturen. Tillfartsvägen anses få en ökad belastning i och med ökad 
trafikering. Utsikt och siktlinjer anses försvinna och de föreslagna 
åtgärderna anses medföra en värdeminskning för grannfastigheterna. 
Synpunkter framförs gällande dagvattenhantering, ekbeståndet samt djur, 
insekter och fåglar i den dunge som finns på ”tomt 2”. 
 
E.ON framför olika föreskrifter och försiktighetsmått som är gällande för de 
ledningar som förekommer på platsen. Tekniska förvaltningen, Karlskrona 
kommun yttrar sig även över de vatten- och avloppsledningar som är 
nedgrävda i området. 
 
  forts. 
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 § 229 (forts). 

Grönadal 1:33, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt två avstyckningar. 

 
 Skäl till beslut 

I anslutning till ett tätbebyggt område, utpekat som sammanhållen 
bebyggelse, är det naturligt att bebyggelsestrukturen kan komma att 
kompletteras. Områdets struktur utgörs i dagsläget av en villaväg med två 
enbostadshus på vardera sida om vägen och i slutet av vägen finns goda 
förutsättningar att komplettera den befintliga bebyggelsestrukturen på ett 
lämpligt sätt med ytterligare två tomter med enbostadshus. 
 
Utsikt från grannfastigheternas bostadshus kan inte säkerställas i bygglov 
eller annan prövning av PBL. En förändrad utsikt från berörd grann-
fastighet anses inte heller i detta fall innebära en betydande olägenhet. 
 
I och med att två nya fastigheter bildas och två nya hushåll uppförs, ökar 
antalet boende i området vilket i sig kan ge ökat underlag för exempelvis 
utbyggnad av kollektivtrafik. Grönadal är i dagsläget ett attraktivt område 
och risken för att två nya hushåll skulle innebära en värdeminskning för 
grannfastigheter bedöms som liten. 
 
Om servitut finns för grannfastigheter att nyttja tillfartsvägen, har troligtvis 
ett avtalsservitut upprättats. Ett avtalsservitut kan vara förenat med 
skyldighet för den tjänande fastigheten att ombesörja att vägen är duglig 
enligt Jordabalken. Har det inte avtalats om en sådan skyldighet är det 
den härskande fastigheten som ska se till att vägen hålls i sådant skick att 
skada eller olägenhet inte uppstår. 
 
Det är osannolikt att ekoxe finns i området, dock är det inte ett skäl till att 
avstyrka byggnation på platsen. Ekarna på platsen är hårt gnagskadade 
av hästar som betat i hagen under längre tid och ekarna kommer inom 
överskådlig tid att dö såsom flera andra ekar på platsen redan har gjort. 
 
Under förutsättning att E.ON:s föreskrifter och försiktighetsmått efterlevs 
bedöms ledningarna som finns på platsen inte utgöra hinder för 
byggnation för bostadsändamål. Även Tekniska förvaltningen, Karlskrona 
kommun menar att de VA-ledningar som finns på platsen omfattas av 
ledningsrätt med regleringar som måste följas vid byggnation. 
 
  forts. 
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 § 229 (forts). 
Grönadal 1:33, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt två avstyckningar. 
 
Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det finns kapacitet att ansluta 
nu föreslagna enbostadshus till vatten- och avloppsledningsnätet. 
 
Sammanfattande skäl till beslut 
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra 
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-
ledningsnätet och infart kan anordnas från befintlig väg. Byggnation av två 
enbostadshus enligt ansökan innebär en naturlig komplettering av befintlig 
bebyggelsestruktur. 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 vatten- och avloppsledningsnätet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus, 
vardera med en våning med inredd vind, 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 7 459 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 
plan- och bygglagens 9 kap 39 §. Förhandsbeskedet gäller endast om 
bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslut om förhands-
besked vunnit laga kraft enligt plan- och bygglagens 9 kap 39 §. 
 
  forts. 
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 § 229 (forts). 
Grönadal 1:33, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt två avstyckningar. 
 
Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten. 
 
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökanden   BYGG 2014.2805 
Berörda grannar 
TeliaSonera Skanova Access AB 
Post- och Inrikes tidningar 
Akten 
 
 
 
 § 230 

Lyckeby 3:25, Knösö. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en 
våning utan inredd vind, i ett område på Knösö utanför Lyckeby där 
detaljplan och områdesbestämmelser saknas. På fastigheten avses en 
tomt styckas av med en storlek på cirka 5 000 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. 

 
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. 
 
Vid bedömning gäller också vad som sägs i Miljöbalken (MB) kap 3 om 
skydd av riksintressen. 
 
  forts. 
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 § 230 (forts). 
Lyckeby 3:25, Knösö. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 1 oktober 2014 konsterades att marken ligger 
belägen på en platå som främst utgörs av ängsmark omgivet av sly och 
äldre lövträd. På enstaka platser förekommer mindre stenblock samt berg 
i dagen. I direkt anslutning till den föreslagna fastighetsgränsen mot söder 
finns befintlig bebyggelse. Längs med den föreslagna fastighetsgränsen i 
väst löper Knösövägen. 
 
Strandskydd 
Området omfattas delvis av strandskydd enligt MB 7 kap. Syftet med 
strandskyddet är att långsiktigt säkra allmänhetens tillträde till strand-
områden samt att bevara goda livsmiljöer för växter och djur. Dispens från 
strandskyddslagen kan lämnas endast om växt- och djurliv inte påtagligt 
skadas eller att allmänhetens tillträde till området inte försämras. 
Dessutom ska särskilda skäl föreligga enligt 7 kap 18 c § MB. 
 
Vatten- och avlopp 
Vatten och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det 
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 
 
Grannar 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande 
har inkommit från TeliaSonera Skanova vilka inte har något att erinra. 
 
Skäl till beslut 
Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra 
allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA-
ledningsnätet och infart kan anordnas från befintlig väg. Den föreslagna 
bebyggelsen innebär en naturlig komplettering av befintlig bebyggelse-
struktur och åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL  
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL. 
 
Villkor 
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 
 
  forts. 
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 § 230 (forts). 
Lyckeby 3:25, Knösö. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att  lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i 
en våning utan inredd vind 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 7 459 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 
 
___________________ 
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 
plan- och bygglagens 9 kap 39 §. Förhandsbeskedet gäller endast om 
bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslut om 
förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och bygglagens 9 kap 39 §. 
 
Fastigheten omfattas av strandskydd varför en strandskyddsdispens 
måste finnas innan byggstart. Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö-
avdelning gör en separat prövning om strandskyddsdispens enligt vad 
som sägs i 7 kap MB. 
 
Dagvatten ska tas om hand lokalt på den egna tomten och tillstånd att 
anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket ska 
ombesörjas av sökanden. 
 
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökanden   BYGG 2013.3231 
Berörda grannar 
E.ON Elnät Sverige AB 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 
Akten 
 
 
 
 § 231 

Skällenäs 27:4, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i en 
våning, samt avstyckning för bostadsändamål med en storlek på cirka 
1 500 kvm. Fastigheten är belägen på Skällenäs, Sturkö, där detaljplan 
och områdesbestämmelser saknas. 
 
Ärendets gång 
• Förslag till negativt beslut skickas ut till sökanden den 14 november 

2013. 
• Sökanden inkommer med ett yttrande över förslagen den 6 december 

2013. 
• Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 11 december 2013 § 317 att 

ärendet ska utgå för ytterligare beredning. 
• Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 9 januari 2014 § 19 att Miljö- 

och byggnadsnämndens arbetsutskott ska göra ett platsbesök den 6 
februari 2014. 

• Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 13 februari 2014 § 46 att Miljö- 
och byggnadsnämndens arbetsutskott ska göra ett platsbesök den 6 
mars 2014. 

• Miljö- och byggnadsnämnden beslutar den 13 mars § 74 att ärendet 
ska utgå då sökanden ska göra ytterligare kompletteringar. 

• Sökanden inkommer med komplettering och yttrande den 4 
september 2014. 
 

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 2 kap PBL 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. 
 
   forts. 
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 § 231 (forts). 
Skällenäs 27:4, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
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. Vid bedömning gäller 
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. 
 
Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 24 oktober 2013 samt den 9 september 2014 
konstaterades att marken är belägen på en höjd med kuperad terräng. 
Marken består huvudsakligen av hällmark och vegetation i form av enar 
och enstaka lövträd. Platsen belastas av en stolpstation samt flera 
korsande luftledningar. Till platsen finns ingen naturlig tillfartsväg. I när-
området förekommer bebyggelse av fritidshuskaraktär. 
 
Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvarets havsområde, 
riksintresse för friluftsliv samt riksintresse för kust- och skärgård. Riks-
intressena bedöms dock inte påtagligt skadas av aktuella åtgärder. 
 
Strandskydd 
Området omfattas av strandskydd enligt miljöbalkens 7 kap. Syftet med 
strandskyddet är att långsiktigt säkra allmänhetens tillträde till 
strandområden samt att bevara goda livsmiljöer för växter och djur. 
 
   forts. 
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 § 231 (forts). 
Skällenäs 27:4, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Dispens från strandskyddslagen kan lämnas endast om växt- och djurliv 
inte påtagligt skadas eller att allmänhetens tillträde till området inte 
försämras. Dessutom ska särskilda skäl föreligga enligt 7 kap 18 c § MB. 
 
Fördjupning av översiktsplan för skärgården 
I Karlskrona kommuns fördjupning av översiktsplan för skärgården, 
antagen i juni 2014, föreslås flera utvecklingsområden för bebyggelse och 
verksamheter i skärgården och på Sturkö. Skällenäs är ej markerat som 
ett sådant område. 
 
Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsförsörjning avses ske genom anslutning till det 
kommunala ledningsnätet. 
 
Yttranden 
Sökanden gavs möjlighet att inkomma med ytterligare kompletteringar i 
ärendet. I yttrande som inkom den 4 september 2014 framför sökanden 
att löfte från fastighetsägare till Skällenäs 28:55, Skällenäs 28:61, 
Skällenäs 28:62 och Skällenäs 28:63 finns till att nyttja en tillfartsväg enligt 
redovisning på karta. 
 
Då E.ON inom aktuellt område har både låg- och högspänningsluft-
ledningar samt en stolpstation, har E.ON getts möjligheten att yttra sig 
över ansökan. De framför i inkommet yttrande bland annat att kraft-
ledningar är underkastade Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. En 
luftledning för högspänning ska enligt 6 kap 5 §  ELSÄK-FS 2008:1 samt 
2010:1 vara framdragen så att minst ett horisontellt avstånd på 5 meter 
uppnås mellan yttersta fasledare och närmsta byggnadsdel. För låg-
spänningsledningen gäller minst 2,5 meter. För en stolpstation ska 
avståndet till brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag uppgå till minst 
15 meter. E.ON framför även att för arbete under och bredvid kraft-
ledningar gäller särskilda bestämmelser och både Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas. 
 
   forts. 
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 § 231 (forts). 
Skällenäs 27:4, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge har även gett möjlighet att yttra sig över 
ansökan och låter framföra följande. Förhandsbeskedet tillstyrkes, ur 
brandskyddssynpunkt, om följande villkor beaktas. Vid räddningsinsats 
förutsätts det att byggnaden är åtkomlig för räddningstjänsten. Då krävs 
det att det finns körvägar till byggnaden. Avstånden mellan räddnings-
tjänstens uppställningsplats och angreppspunkten (entré/ytterdörr), eller 
uppställningsplatsen för bärbara stegar, ska vara sådan att insatstiden 
minimeras och att åtkomligheten garanteras. Räddningsfordon bör komma 
så nära byggnadens entré att man inte behöver dra slang och 
transportera material mer än 50 meter. Vägen fram till uppställnings-
platsen ska ha en fri höjd av 4,0 meter, en bärighet motsvarande ett 
axeltryck av 100 kN och ett hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller 
motsvarande. På raksträckor ska körbanebredden vara minst 3,0 meter, 
längsslutningen högst 8 % och tvärfallet 2 %. I kurvor ska innerradien vara 
minst 7,0 meter. Utifrån de handlingar som översänts för granskning 
framgår det inte om kraven ovan uppfylls. Den föreslagna vägen ser smal 
ut och har flera kraftiga kurvor, vilket försvårar framkomsten av tunga 
fordon. 
 
Skäl till beslut 
Den avsedda tomtplatsen är belägen på hällmark inom ett naturområde 
med en dramatisk topografi. Nybyggnation av ett enbostadshus samt 
anordning av tillfartsväg till aktuell plats innebär stora ingrepp i naturen 
samtidigt som uppförande av ett enbostadshus på föreslagen lokalisering 
skulle innebära en stor påverkan på landskapsbilden då platsen ligger på 
en hög höjd. 
 
Förslag till anordning av tillfartsväg har kompletterats av sökanden. 
Tillfartsvägen bedöms enligt 2 kap 9 § PBL innebära betydande olägenhet 
för grannfastigheterna Skällenäs 28:62, Skällenäs 28:63 och Skällenäs 
28:55 och Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Räddningstjänstens 
bedömning att den föreslagna vägen tycks smal med flera kraftiga kurvor, 
vilket försvårar tillgängligheten samt framkomsten av tunga fordon. De 
uppgifter som har framförts av sökanden gällande reviderat förslag till 
tillfartsväg, förändrar inte förvaltningens bedömning att tillfartsväg till 
aktuell lokalisering är olämplig. 
 
   forts. 
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 § 231 (forts). 
Skällenäs 27:4, Sturkö. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning grundar sig dock inte enbart 
på anordnande av tillfartsväg, ur allmän synpunkt bedöms inte föreslagna 
åtgärder innebära god hushållning av mark. Det naturområde som finns 
idag på den aktuella platsen är av allmänt intresse för människors tillgång 
till rekreation och natur. Föreslagna åtgärder har inte heller stöd i 
Karlskrona kommuns fördjupning av översiktsplan för skärgården, antagen 
i juni 2014. 
 
Med hänsyn till vad som sägs ovan bedöms den föreslagna lokaliseringen 
vara olämplig. De föreslagna åtgärderna 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. 
 
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 31 § plan- och bygglagen, samt 
 
3. att  avgiften för förhandsbeskedet är 5 328 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   BYGG 2014.3420 
Berörda grannar 
Sjuhalla vägsamfällighet 
E.ON Elnät Sverige AB 
TeliaSonera Skanova 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 
 
 § 232 

Verstorp 3:19, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 

 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i 
souterräng samt ett garage, i ett område på Sjuhalla utanför Nättraby där 
detaljplan saknas. På fastigheten avses en tomt styckas av med en 
storlek på cirka 2 800 kvm. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked 
den 14 april 2014 § 148. 
 
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. 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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 § 232 (forts). 
Verstorp 3:19, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 

 Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 1 oktober 2014 konstaterades att fastigheten är 
bebyggd med ett enbostadshus och hela fastigheten är ianspråktagen 
som privat tomt. Fastigheten är cirka 4 000 kvm och lutar kraftigt åt 
Havsvägen i nordväst och strandlinjen i sydost. Fastighetens tillfart är idag 
anordnad mot Havsvägen och den i ansökan angivna tillfartsvägen till ny 
avstyckning är i viss mån förberedd. 
 
Den föreslagna avstyckningen innebär ett avsteg från det befintliga 
fastighetsmönstret som med ett fåtal undantag innebär att fastigheterna 
sträcker sig från Havsvägen och ner till strandlinjen. Den aktuella 
fastigheten och dess befintliga huvudbyggnad skiljer sig dock något från 
bebyggelsemönstret då byggnaden är placerad nästan i direkt anslutning 
till Havsvägen och en stor del av fastigheten är obebyggd. 
 
Riksintresse 
Platsen omfattas av riksintresse för naturvård. 
 
Strandskydd 
Området omfattas av strandskydd enligt MB 7 kap. Syftet med strand-
skyddet är att långsiktigt säkra allmänhetens tillträde till strandområden 
samt att bevara goda livsmiljöer för växter och djur. Dispens från strand-
skyddslagen kan lämnas endast om växt- och djurliv inte påtagligt skadas 
eller att allmänhetens tillträde till området inte försämras. Dessutom ska 
särskilda skäl föreligga enligt 7 kap 18 c § MB. 
 
Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det 
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 
 
 
  forts. 
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 § 232 (forts). 
Verstorp 3:19, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Grannar 
Grannar, vägsamfällighet samt andra berörda har getts möjlighet att yttra 
sig över ansökan. E.ON framför att de inte har något att erinra under för-
utsättning att ledningar även i fortsättningen kan vara kvar i sitt nuvarande 
läge och att E.ON inte drabbas av några kostnader i samband med 
bygglovet. TeliaSonera Skanova meddelar att de inte har något att 
invända.  Sjuhalla Vägsamfällighet framför i inskickat yttrande att den nya 
utfartsvägen kommer att ligga i en svacka vilket medför att trafiken som 
kommer från söder blir skymd. Vägsamfälligheten menar att krav ska 
ställas på fastighetsägaren att särskilda trafiksäkerhetsåtgärder ska 
vidtagas (t ex spegel, varningsskylt ”utfart” m fl lämpliga lösningar). 
Vägsamfälligheten ser även att det skrivs in i avstyckningen att fastigheten 
genom Lantmäteriet ska skrivas in i Sjuhalla vägsamfällighet. Yttranden 
från grannar har inte inkommit. 
 
Skäl till beslut 
Ett nytt hus kan placeras på den aktuella tomten i linje med omgivande 
bebyggelse och den föreslagna placeringen bedöms vara lämplig med 
avseende på landskapsbilden. Nivåskillnaderna inom tomten är 
betydande men lämplig tillfart bedöms kunna anordnas under förut-
sättning att lutningen tas upp successivt längs tillfartens hela längd. 
 
Vad gäller den tänkta nya utfarten mot Havsvägen och den trafiksäkerhet 
som Sjuhalla vägsamfällighet påtalar, är det viktigt att de åtgärder som är 
nödvändiga och lämpliga för att säkra trafiksäkerheten vidtas. 
Fastighetsägare till Verstorp 3:19 och fastighetsägare till den tänkta av-
styckningen av Verstorp 3:19, uppmanas att samråda med 
vägsamfälligheten angående vilka åtgärder som anses vara mest lämpliga 
för att öka trafiksäkerheten vid tilltänkt utfart. Samhällsbyggnads-
förvaltningen ställer inga specifika krav i förhandsbeskedet om 
trafiksäkerhetsåtgärder så som de exempel av vägsamfälligheten. I 
bygglovsskedet däremot kommer krav ställas på att trafiksäkerhet uppfylls 
bland annat vad gäller av fri sikt. 
 
  forts. 
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 § 232 (forts). 
Verstorp 3:19, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Riksintresset för naturvård bedöms inte påtagligt skadas av aktuella 
åtgärder. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller 
andra allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala VA- 
ledningsnätet och den föreslagna bebyggelsen och tomtavstyckning 
innebär en naturlig komplettering av befintlig bebyggelsestruktur. 
 
Åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens 
lämplighet) och 8 kap 9 § PBL. 
 
Villkor 
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

1. att  lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i 
souterräng 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 v 9 kap 31 § plan- och 
bygglagen, samt 

 
3. att  avgiften för förhandsbeskedet är 7 459 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 

 
 __________________ 
 
 Upplysningar 

Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. 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 beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft 
enligt PBL 9 kap 39 §. 

 
 
  forts. 
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 § 232 (forts). 
Verstorp 3:19, Sjuhalla. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 
 
Fastigheten omfattas av strandskydd varför en strandskyddsdispens 
måste finnas innan byggstart. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
miljöavdelning gör en separat prövning om strandskyddsdispens enligt 
vad som sägs i 7 kap MB. 
 
Tillstånd att anordna tillfartsväg på annan fastighet ska föreligga före 
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden. 
 
Dagvatten ska tas om hand lokalt på den egna tomten. 
 
Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. 

 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Länsstyrelsen i Skåne MMM 2014.4131 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 233 

Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne över ansökan om ändring av 
villkor 4 i tillstånd för vindkraftparken vid Yttre Stengrund. 

 
 Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet. 
 

Vattenfall Vindkraft i Sverige AB har hos miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen i Skåne ansökt om omprövning av villkor 4 i gällande 
tillstånd enligt miljöskyddslagen för vindkraftparken vid Yttre Stengrund. 
Länsstyrelsen bereder Miljö- och byggnadsnämnden möjlighet att yttra sig 
över ansökan. 
 
Villkor 4 lyder: ”Vindkraftverken skall underhållas och vid skada repareras 
så att driften upprätthålls”. Av de fem vindkraftverken vid Yttre Stengrund 
har fyra tjänat ut och tagits ur drift. Eftersom det är svårt att få tag på 
reservdelar planerade Vattenfall inledningsvis att ersätta befintliga 
vindkraftverk med nya samt byta ut elkablar till havs. Efter omfattande 
utredningar har bolaget dock beslutat att avveckla vindkraftparken; 
vindkraftverken ska nedmonteras och området återställas. Man planerar 
att genomföra återställningen snarast, som tidigast kan ske sommaren 
2015. Tidplanen måste vara preliminär eftersom det finns faktorer som 
inte kan förutses, bland annat när erforderliga tillstånd erhålls samt att 
själva genomförandet måste ske sommartid vid lämpligt väder. De 
vindkraftverk som tagits ur drift ska, så långt det är praktiskt möjligt, 
tömmas på olja och kylvätska; vingarna låses fast. 
 
Vattenfall yrkar att miljöprövningsdelegationen i första hand upphäver 
villkor 4, och i andra hand ändrar villkoret så att det får följande lydelse: 
”Vindkraftverk får drivas fram till dess återställning påbörjas i enlighet med 
återställningsplan som godkänts av tillsynsmyndigheten. Vindkraftverk 
som tjänat ut och tagits ur drift ska, i avvaktan på nedmontering och 
omhändertagande, säkras i syfte att inte riskera menlig påverkan på miljö 
och hälsa”. 
 
  forts. 
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 § 233 (forts). 
Yttrande till Länsstyrelsen i Skåne över ansökan om ändring av 
villkor 4 i tillstånd för vindkraftparken vid Yttre Stengrund. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter 
Syftet med villkor 4 i tillståndsbeslutet för vindkraftparken vid Yttre 
Stengrund får antas vara att säkerställa att vindkraftverk inte tillåts 
påverka landskapsbilden utan att vara i drift. Vindkraftverk utgör en 
påtaglig påverkan på landskapsbilden och en sådan påverkan är endast 
acceptabel om verken producerar el. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
anser därför att det är angeläget att vindkraftverk som tagits ur drift, 
monteras ner så att påverkan upphör. När det gäller vindkraftparken vid 
Yttre Stengrund har Vattenfall för avsikt att nedmontera verkan och 
återställa platsen; en återställningsplan har lämnats in till Miljö- och 
byggnadsnämnden. Att montera ner de verk som tagits ur drift är inte 
möjligt utan att också det femte verket, som fortfarande är funktions-
dugligt, måste tas ur drift. Genom att låta de fyra urdriftstagna verken stå 
kvar på platsen under ytterligare något eller några år, kan driften vid det 
femte verket upprätthållas under denna tid. Påverkan på landskapsbilden 
under en så begränsad tid kan inte anses vara större än att den kan 
accepteras. 
 
Det är viktigt att det säkerställs att de vindkraftverk som tagits ur drift inte 
läcker olja eller på annat sätt påverkar miljön. Samhällsbyggnads-
förvaltningen anser därför att villkoret bör ändras på det sätt som 
Vattenfall föreslår i sitt andrahandsyrkande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att   yrka att villkor 4 i tillståndsbeslutet för vindkraftparken vid Yttre 
Stengrund ändras i enlighet med Vattenfalls andrahandsyrkande. 
 
___________________ 
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 § 234 
 Övriga frågor/Information. 
 
 Inlämning av läsplatta för avgående förtroendevald. 

Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher informerar om de regler som 
gäller för förtroendevald som inte längre kommer att ingå i Karlskrona 
kommuns styrelser och nämnder vad gäller inlämning av lånad läsplatta. 
 
 
Miljö- och byggnadsnämndens möte i december 2014 
Nämndens möte är flyttat till fredagen den 12 december, lokal Freden. 
 
Efter nämndens möte kommer en avslutnings- och  jullunch intas med 
nämndens  ledamöter och ersättare efter mandattidens slut. 

 
 __________________ 
 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Sign. 

Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 
den 12 december 2014. 

§ 238 Budgetuppföljning per oktober 2014 samt personalnyckeltal. 

§ 239 Skyltpolicy Karlskrona kommun. 

§ 240 Planlista. Prioritering av planarbete. 

§ 241 Medborgardialogen - Bommen 31, Hästö medborgarhus. Utgår. 

§ 242 Karlskrona Eklandskap. 

§ 243 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 

§ 244 Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Tjänstemän. 

§ 245 Meddelanden, skrivelser och rapporter. 

§ 246 Detaljplan för kv Frimuraren 8 m fl, Trossö. 

§ 247 Detaljplan för Mineralen 1 m fl, Torskars 

§ 248 Öljersjö 3:16. Ändring av föreläggande avseende vidkraftverk på fastigheten. 

§ 249 Lindet 1 : 11. Miljösanktionsavgift för att utan anmälan ha inrättat 
avloppsanläggning. 

§ 250 Långemåla 1 :41 . Miljösanktionsavgift för att utan tillstånd ha inrättat 
avloppsanläggning. 

§ 251 Aspö 4:211 , Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
samt avstyckning. 

§ 252 Aspö 4:281 , Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
samt avstyckning av fastighet. 

§ 253 Aspö 4:335, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt avstyckningar av fastighet. 

§ 254 Aspö 24:24, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

§ 255 Färmanstorp 4:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
samt avstyckning av fastighet. 

I s ;go I s ;go 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 

Sammanträdesprotokoll 

§ 256 Möcklö 8: 13, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

§ 257 Senoren 12:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus samt 
avstyckning av fastighet. 

§ 258 Övriga frågor/Information. 

2 

§ 259 Medborgarförslag. Förslag att bygga båthus för vinerförvaring av fritidsbåtar i f d 
Oljehamnen. 

§ 260 Tack och God jul och Gott nytt år. 

Sign. Sign. 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Sign. 

Plats och tid Freden, Ruthensparre 

Beslutande 

fredagen den 12 december 2014, klockan 08.30 -10.40 

Ordförande 
2:e vice ordf 
Ledamöter 

Sofia Bothorp (MP) 
Eva Öhman (S) 
Michael Ryge (S) 
Katarina Möller (S), jäv§ 251 
Morgan Mattsson (S) 
Lotta Holgersson (S), kl 08.40-10.40 
Per Löfvander (S) 
Anna Ottosson (M), kl 08.40-10.40 
Björn Nurhadi (SO) 
Stefan Lundin (FP) 
Lars Karlsson (C) 

Tjänstgörande ersättare Susanne Johansson (S), kl 08.30-08.50, 10.25-10.30 
Bengt Andersson (M) 
Eva Röder (FP) 

övriga närvarande ersättare Susanne Johansson (S), kl 08.50-10.25, 10.30-10.40 
Johan Eriksson (V) 

Tjänstemän Förvaltningschef Hans Juhlin 
Planchef Ola Swärdh 
Miljöchef Robert Johannesson 
Kommunekolog Anders Klar 
Utvecklingschef Tina Tidhammar 
Bygglovchef Kristina Stark 
Bygglovarkitekt Morgan Mattsson, kl 08.30-09.45 
Miljöinspektör Åsa Olofsson, kl 10.00-10.20 
Miljöinspektör Madelene Hammar, kl 10.00-10.20 
Controller Ann-Christin Östbergh, kl 08.30-09.30 

Övriga Claes Lindell, Lantmäteriet 

Sekreterare Marie-Louise Bescher 

Utses att justera Eva Öhman 

Sign. r;rs-
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~KARLSKRONA 
~KOMMUN 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

~®J~t~~Uk~t1/ 
Marie-Louise Bescher 

C!JlDl~~ 
Eva Öhman 

Protokolljusteringen har a( r:islagits på kommunens anslagstavla den 
intygar i tjänsten 

l\lll! I ~ ~ ~~I ~ 
Marie-Louise Bescher 

Sign. Sign. I Sigo. 

Sammanlrädesdatum 

12 december 2014 

Sammanträdesprotokoll 

Paragraf 238 - 260 

/q december 2014, 

4 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 5 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Sign. 

Kommunledningsförvaltningen 
Revisionen 

DIA 2014.1865 

Akten 

§ 238 
Budgetuppföljning per oktober 2014 samt personalnyckeltal. 

Förvaltningschef Hans Juhlin föredrar ärendet. 

Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska resultat för perioden 
1 januari - 31 oktober 2014 uppgår till +0,3 Mnkr och den prognostiserade 
budgetawikelsen för helåret 2014 beräknas till 0 Mnkr. 

I tusentals kronor 
Verksamhet Bu<!g_et Bud_g_et Utfall Avvikelse Pro_g_nos Diff mot 

Budget 
Helår helår 

2014 jan-okt-14 lan·okt-14 ~n-okt-14 2014 2014 

Nämnden, _Q_olitiken 809,0 674,2 514,7 159,5 709,0 100,0 
Nämndadministration 124,6 125,7 111 , 1 14,6 124,6 0,0 
Förvaltnil}g_slednin_g_ 902,6 820,6 97,7 722,9 102,6 800,0 
Planärenden 3 794,0 3 073,5 2 861 ,5 212,0 3 594,0 200,0 
B_l'.'.99Jovsärenden 431 ,9 311,4 586,6 -275,2 431 ,9 0,0 
Mi_lj_ö/Hälsos~dd 4 398,9 2 627,7 3 241 ,5 -613,8 5 598,9 -1 200,0 
Reserver 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 
Totalt: 10 561,0 7 733,1 7 413,1 320,0 10 561,0 0,0 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. att godkänna budgetuppföljning per oktober 2014 med helårsprognos 
enligt handlingar med prognostiserad budgetavvikelse på 0 Mnkr, samt 

2. att överlämna budgetuppföljning per oktober 2014 till revisionen. 

Sign. 

® I s;go 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Sign. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

§ 239 
Skyltpolicy Karlskrona kommun. 

Bygglovarkitekt Morgan Mattsson föredrar ärendet. 

DIA 2014.4478 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Miljö- och 
byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till skyltpolicy för Karlskrona 
kommun. 

Avsikten med skyltpolicyn är att skapa en bra dialog och samförstånd 
mellan näringsidkaren, fastighetsägaren, skylttillverkaren och Miljö- och 
byggnadsnämnden när man vill sätta upp en skylt för sin verksamhet. 

Skyltpolicyn beskriver de mål kommunen vill uppnå samt klarlägger 
lagstiftning och gällande regler för skyltning i Karlskrona kommun. 
Dokumentet ska också vara vägledande vid utformning av skyltar och 
fungera som ett stöd för bygglovshandläggaren i awägning mellan olika 
intressen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att anta framtagen skyltpolicy. 

Sign. 

6 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

§ 240 
Planlista. Prioritering av planarbete. 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 

Sammanträdesprotokoll 

Planchef Ola Swärdh föredrar de prioriterade uppdragen. 

Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att godkänna upprättad planlista 2014-11-26. 

Sign. Sign. 

7 



Ti KARLSKRONA 
~KOMMUN 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

§ 241 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 

Sammanträdesprotokoll 

Medborgardialogen - Bommen 31, Hästö medborgarhus. 

Ärendet utgår. 

Sign. Sign. I s;go 

8 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Sign. 

§ 242 
Karlskrona eklandskap. 

Kommunekolog Anders Klar informerar om innehållet i den nyutgivna 
broschyren Karlskrona eklandskap. 

För att bevara och utveckla den biologiska mångfalden samt erbjuda de 
boende en god livsmiljö pekar kommunen i "Översiktsplan 2030" ut ett 
antal områden av särskilt stort värde som ska skyddas. Detta ska i första 
hand ske genom reservatsbildning. De aktuella kärnområdena i 
Karlskronas ekologiska ryggrad beskrivs kortfattat i broschyren. 

Skogen och då speciellt lövskogen har stor betydelse för rekreations
värdena och är därför ett viktigt inslag i stadens närområden. 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Sign. 

~ 

9 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

§ 243 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 10 

Sammanträdesprotokoll 

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens Arbetsutskott. 

Se förteckning över fattade beslut. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att ta redovisningen till dagens protokoll. 

Sign. 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Beslut fattade med stöd av delegation 

Beslut fattade av Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-12-04. 

1. Stumholmen 1 :1, Trossö. Ansökan om marklov för nedtagning av § 235 
träd på fastigheten. ,. 

2. Nämndens lista inför sammanträdet den 12 december 2014. § 236 

3. Övriga frågor/Information. § 237 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

§244 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 11 

Sammanträdesprotokoll 

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 . 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 12 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Sign. 

§ 245 
Meddelanden, skrivelser och rapporter. 

1. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-24. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten på fastigheten Hinderås 1 :13 i Karlskrona kommun. 

2. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-24. Gällande ändring av 
byggnadsminnet Skärva herrgård, fastigheten Skärva 1 :6, Karlskrona 
kommun. 

3. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Protokoll 2014-10-28. 
Avser bygglov på fastigheten Gullbernahult 67 i Karlskrona kommun; 
nu fråga om prövningstillstånd. 

4. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-10-30. Avser 
tillsyn inom strandskyddsområde på fastigheten Grebbegården 1 :5 i 
Karlskrona kommun. 

5. Kommunfullmäktige 23 oktober 2014 § 188. Balansförteckning på 
obesvarade motioner och medborgarförslag per den 1 september 
2014. 

6. Kommunfullmäktige 23 oktober 2014 § 190. Finansrapport augusti 
2014. 

7. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-27. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens föreläggande enligt miljöbalken, 
fastigheten Uttorp 1 :90 m fl i Karlskrona kommun. 

8. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-10-27. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens föreläggande enligt miljöbalken, 
fastigheten Uttorp 1 :95 m fl i Karlskrona kommun. 

9. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-11 -03. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgifter förhandläggning av 
anmälningar om vindkraftverksamhet på fastigheterna Allsjömåla 1 :8, 
Danskefly 3: 13, Signemåla 3: 1, Söremåla 1 :2 och 3: 14, Hallersboda 
1 :2 och Porsgöl 1 :5 i Karlskrona kommun. 

10. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-11-03. Överklagande av 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om att inte ge bygglov för bl a 
inglasning av balkonger på fastigheten Hjulhammar 20, Karlskrona 
kommun; nu fråga om avskrivning. 

forts . 



ilifti KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 13 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Sign. 

§ 245 (forts). 
Meddelanden, skrivelser och rapporter. 

11 . Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-11-03. Avser 
förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten 
Färmanstorp 4:1 i Karlskrona kommun. 

12. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-11-05. Gällande ändring av 
färgsättning på byggnadsminnet Skärva herrgård, fastigheten Skärva 
1 :6, Karlskrona kommun. 

13. Kommunstyrelsen 2014-11-04 § 275. Rekrytering av förvaltnings
chefer i ny organisation. 

14. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-11 -12. Anmälan enligt 11 kap 
9a §miljöbalken (MB) för anläggning av ny brygga på fastigheten 
Hasslö 5:255 i Karlskrona kommun. 

15. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut2014-11 -12. Överprövningav 
beviljad strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus och 
anläggande av väg på fastigheten Sanda 2:8 i Karlskrona kommun. 

16. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-11-13. Avser 
bygglov för tillbyggnad på fastigheten Mjövik 2:14 i Karlskrona 
kommun. 

17. Kommunstyrelsen 4 november 2014 § 280. Bidrag till skärgårds
utveckling. 

18. Regeringen . Regerings beslut 2014-11-06. Överklagande i fråga om 
förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende Aspö 3:28, 
Karlskrona kommun. 

19. Regeringen. Regeringsbeslut 2014-11-06. Överklagande i fråga om 
förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende Sandhamn 
14:8, Karlskrona kommun. 

20. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom 2014-11-04. Avser 
förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten 
Färmanstorp 4:1 i Karlskrona kommun. 

21. Länsstyrelsen Blekinge län. Beslut 2014-11-18. Gällande förändringar 
av lusthuset på byggnadsminnet Skärva herrgård, fastigheten Skärva 
1 :6, Karlskrona kommun. 

Sign. 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 14 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Sign. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

§ 246 
Detaljplan för kv Frimuraren 8 m fl, Trossö. 

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet. 

PLAN 2014.2191 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i augusti 2014 att inleda plan
läggningsarbete för rubricerad fastighet. Planområdet ligger längs 
Drottninggatan, i höjd med Ronnebygatan på Trossö. 

Detaljplanens syfte är att säkerställa användning i form av skola samt 
möjliggöra en flexibilitet för framtida användning genom att tillföra 
användningsbestämmelserna bostads- och centrumändamål. Då nu 
gällande detaljplan endast tillåter handel och hotelländamål, har det inte 
varit möjligt att tidigare bevilja permanent bygglov för verksamheten, som 
dock pågått under längre tid. Syftet är nu att möjliggöra önskad användning 
i detaljplanen, och därmed kunna bevilja permanent bygglov. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. att låta detaljplan för Frimuraren 8 m fl, bli föremål för samråd, samt 

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

Sign. 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 15 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Sign. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 

§ 247 
Detaljplan för Mineralen 1 m fl, Torskars. 

Planchef Ola Swärdh föredrar ärendet. 

PLAN 2014.2293 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i augusti 2014 att inleda plan
läggningsarbete för rubricerad fastighet. Planområdet ligger i södra delen 
av Torskars och utgör en småindustrifastighet som idag nyttjas av företaget 
BAGA. 

Detaljplanens syfte är att utveckla användning genom att möjliggöra en 
större byggrätt på den egna fastigheten, samt att förbättra möjligheterna 
för in- och utfart. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar · 

1. att låta detaljplan för Mineralen 1, bli föremål för samråd, samt 

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

Sign. 

~ 



i'f'i KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 16 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Sign. 

Fr Ramström Vind AB 
Försvarsmakten 
Länsstyrelsen Blekinge län 
Akten 

§ 248 

MMM 2010.1385 

Öljersjö 3:16. Ändring av föreläggande avseende vindkraftverk 
på fastigheten. 

Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet. 

Fr Ramström Vind AB har för avsikt att uppföra ett vindkraftverk på 
fastigheten Öljersjö 3:16. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 
21 mars 2013, § 79, att förelägga bolaget att i samband med uppförande, 
drift och avveckling av vindkraftverket iaktta vissa försiktighetsmått och 
begränsningar. 

Punkt 2 i föreläggandet lyder: Vindkraftverket får ha en totalhöjd på högst 
141 meter. Totalhöjden ska räknas från den naturliga marknivån på platsen 
innan anläggningsarbeten påbörjas". Skälet till att nämnden förelade om 
en maximal totalhöjd var att Försvarsmakten i ett yttrande framförde att 
den inte kunde acceptera ett vindkraftverk som var högre än 141 meter. 

Fr Ramström Vind AB har anhållit om att punkt 2 i Miljö- och byggnads
nämndens beslut den 21 mars 2013 ska ändras så att det planerade 
vindkraftverket får en totalhöjd på 144 meter. Till anhållan har bifogats 
buller- och skuggberäkningar samt ett yttrande från Försvarsmakten. Av 
Försvarsmaktens yttrande framgår att man gjort en förnyad teknisk analys 
och att man inte har något att erinra mot att ett vindkraftverk med en 
maximal totalhöjd på 144 meter byggs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter 
Av de buller- och skuggberäkningar som Fr Ramström Vind AB har 
inkommit med framgår att en höjning av det planerade vindkraftverket med 
tre meter påverkar bullernivåerna i omgivningen mycket marginellt. Vid 
vissa bostadshus ökar risken för skuggpåverkan något. 

forts. 

Sign. 

~ 
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MMM 2010.1385 

§ 248 (forts). 
Öljersjö 3:16. Ändring av föreläggande avseende vindkraftverk 
på fastigheten. 

Bolaget har dock inte begärt någon ändring av de delar av nämndens 
föreläggande som reglerar tillåten skuggtid, vilket innebär att 
skuggpåverkan inte kommer att bli högre än vad som accepteras enligt 
praxis. I övrigt får höjningen av vindkraftverket inga konsekvenser för miljö
och naturvärden. Eftersom Försvarsmakten godtar ett vindkraftverk på 
144 meter kan nämndens föreläggande ändras i enlighet med bolagets 
anhållan. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att ändra sitt beslut den 21 mars 2013 så att punkt 2 i föreläggandet får 
följande lydelse: 

2. Vindkraftverket får ha en totalhöjd på högst 144 meter. Totalhöjden ska 
räknas från den naturliga marknivån på platsen innan några anläggnings
arbeten påbörjas. 

Björn Nurhadi (SO) reserverar sig mot beslutet. 

Sign. 

~ 
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Fastighetsägare 
Akten 

§ 249 

MHA 2014.3272 

Lindet 1: 11. Miljösanktionsavgift för att utan anmälan ha inrättat 
avloppsanläggning. 

Miljöinspektör Åsa Olofsson föredrar ärendet. 

Den 30 juni 2014 inkom en ansökan/anmälan om inrättande av 
avloppsanläggning på fastigheten Lindet 1 : 11 . Ansökan/anmälan omfattar 
en avloppsanläggning bestående av en trekammarbrunn (2 kubikmeter) 
med en efterföljande infiltrationsanläggning ( 45 kvadratmeter). Till 
ansökan/anmälan är bifogat bland annat ett installationsintyg underskrivit 
av den entreprenör som byggt anläggningen. Vid telefonsamtal har 
fastighetsägaren bekräftat att avloppsanläggningen redan var byggd när 
ansökan/anmälan lämnades in till Miljö- och byggnadsnämnden. 

Fastighetsägaren har getts tillfälle att yttra sig i ärendet. Av uppgifter som 
då inkommit framgår bland annat att avloppsvatten från vattentoalett inte 
avleds till anloppsanläggningen. 

Motivering till beslut 
Av 13 §förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 
framgår att det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en 
eller flera vattentoaletter är anslutna till. Det krävs anmälan för att inrätta 
en avloppsanordning till vilken det inte är anslutet vattentoalett. 

Av kap 3 1 §punkt 1 i förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) 
framgår att det för en överträdelse av 13 § förordning om miljöfarliga 
verksamheter och hälsoskydd ska tas ut en miljösanktionsavgift med 
5 000 kronor om överträdelsen ör att utan tillstånd inrätta en avlopps
anordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Att inrätta en avlopps
anordning utan att ha gjort en anmälan trots att en sådan anmälan krävs, 
är belagt med en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor (3 kap 1 § punkt 3 
förordningen om miljösanktionsavgifter). 

forts. 

Sign. 

~ 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum 

12 december 2014 19 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Sign. 

MHA 2014.3272 

§ 249 (forts). 
Lindet 1: 11. Miljösanktionsavgift för att utan anmälan ha inrättat 
avloppsanläggning. 

En miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 
uppsåtligen eller av oaktsamhet (30 kap 2 § miljöbalken 1998:808). 

I detta fall är det klarlagt att avloppsanläggningen på fastigheten Lindet 
1: 11 var anlagd redan när ansökan/anmälan inkom till Miljö- och 
byggnadsnämnden. Det är dock oklart om ansökan/anmälan omfattar en 
avloppsanläggning som ska ta emot avloppsvatten från vattentoalett, eller 
en avloppsanläggning till vilken endast avloppsvatten från bad, disk och 
tvätt ska avledas. Avloppsanläggningen är utformad och dimensionerad för 
att ta emot avloppsvatten från vattentoalett, men i den handling som 
skickats in till nämnden anges att "anmälan avser en ny anläggning för 
enskilt avlopp från kök, bad, dusch, tvätt". Fastighetsägaren har själv 
uppgett att vattentoalett inte är kopplad till avloppsanläggningen, och det 
finns inga skäl att betvivla den uppgiften. 

I ett ärende om miljösanktionsavgift är det tillsynsmyndighetens ansvar att 
visa att det finns förutsättningar att besluta om en miljösanktionsavgift. 
Bevisbördan för samtliga omständigheter som ligger till grund för beslutet 
vilar på tillsynsmyndigheten; den omvända bevisbörda som normalt gäller i 
tillsynsärenden är inte tillämplig i ärenden om miljösanktionsavgift. När det 
gäller avloppsanläggningen på fastigheten Lindet 1: 11 är det klarlagt att 
den byggdes innan ansökan/anmälan skickades in. Däremot är det osäkert 
om den handling som fastighetsägaren skickat in är en anmälan eller 
ansökan. Det är därför rimligt att besluta om en miljösanktionsavgift i 
enlighet med 3 kap 1 §punkt 3 (att utan anmälan inrätta en avlopps
anordning trots att sådan anmälan krävs). 

forts. 
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MHA 2014.3272 

§ 249 (forts). 
Lindet 1 :11. Miljösanktionsavgift för att utan anmälan ha inrättat 
avloppsanläggning. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. att ...... i egenskap av fastighetsägare till fastigheten 
Lindet 1 :1 påförs en miljösanktionsavgift om 3 000 kronor för att utan 
anmälan ha inrättat en avloppsanordning trots att sådan anmälan krävs. 
Detta beslut fattas med stöd av 3 kap 1 § punkt 3 förordning om 
miljösanktionsavgifter (2012:259), samt 

2. att avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från delgivande av detta 
beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. 

Information 
Den som enligt ett beslut av en tillsynsmyndighet ska betala en miljö
sanktionsavgift kan överklaga beslutet till Mark- och miljödomstol. 
Överklagandet lämnas skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden senast 
tre veckor efter delgivning av detta beslut. 

Sign. 

~ 
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Fastighetsägare 
Akten 

§ 250 

MHA 2014.3634 

Långemåla 1 :41. Miljösanktionsavgift för att utan tillstånd ha inrättat 
avloppsanläggning. 

Miljöinspektör Madelene Hammar föredrar ärendet. 

Den 25 juni 2014 genomfördes en inspektion av det enskilda avloppet på 
fastigheten Långemåla 1 :41. Miljöinspektör på Samhällsbyggnads
förvaltningen och fastighetsägaren närvarade vid inspektionen. Vid tillsyn 
har följande uppgifter framkommit: 

Avloppsanläggningen på fastigheten består av en slamavskiljare med 
efterföljande rening i form av ett rör som leder vattnet ner i mark där 
massor av okänd sammansättning lagts. Slamavskiljaren inrättades enligt 
fastighetsägaren för cirka 20 år sedan i samband med att vattentoalett 
installerades och för cirka tre år sedan anlades utan tillstånd den efter
följande reningen. 

Fastighetsägaren har getts tillfälle att yttra sig över uppgifterna. 

Motivering till beslut 
Av 13 §förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 
framgår att det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en 
eller flera vattentoaletter är anslutna till. Enligt uppgift från fastighetsägaren 
har den efterföljande reningen anlagts för cirka tre år sedan och inga 
tillstånd finns för åtgärden. Inte heller något äldre tillstånd för inrättande av 
avloppsanordning på fastigheten har hittats i kommunens arkiv. 

Av 3 kap 1 §punkt 1 i förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) 
framgår att det för en överträdelse av 13 § förordningen om miljöfarliga 
verksamheter och hälsoskydd (1998:899) ska tas ut en miljösanktions
avgift med 5 000 kronor om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en 
avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. 

forts. 

Sign. 
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§ 250 (forts). 
Långemåla 1 :41. Miljösanktionsavgift för att utan tillstånd ha inrättat 
avloppsanläggning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden är av sådan art att 
tillstånd krävs. En miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1.att · och- i 
egenskap av fastighetsägare till fastigheten Långemåla 1 :41 påförs en 
miljösanktionsavgift om 5 000 kronor för att utan tillstånd ha inrättat en 
avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs. Detta beslut fattas 
med stöd av 3 kap 1 § punkt 1 förordning om miljösanktionsavgifter 
(2012:259), samt 

2. att avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från delgivande av detta 
beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet. 

Information 
Den som enligt ett beslut av en tillsynsmyndighet ska betala en miljö
sanktionsavgift kan överklaga beslutet till Mark- och miljödomstol. 
Överklagandet lämnas skriftligen till Miljö- och byggnadsnämnden senast 
tre veckor efter delgivning av detta beslut. 

Sign. 
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Sökanden 
Berörda grannar 
E.ON Elnät Sverige AB 
TeliaSonera Skanova Access 
Försvarsmakten 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 

§ 251 

BYGG 2014.2094 

Aspö 4:211, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 

Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i 
1,5 våning samt avstyckning i ett område på Aspö där detaljplan saknas. 
Fastigheten ingår i område med sammanhållen bebyggelse. 

Vid prövning av bygglov på fastighet som inte omfattas av detaljplan 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. 

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 
Vid besök på platsen den 9 juli 2014 konstaterades det att marken utgörs 
av en gräsbevuxen, plan yta. Tänkt tomt avgränsas av stenmur i norr och 
öst, enskild väg i söder och av tomtmark i väst. Platsen ligger inom 
område utpekat som sammanhållen bebyggelse där befintlig bebyggelse 
och befintligt vägnät finns inom korta avstånd. 

forts. 
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§ 251 (forts). 
Aspö 4:211, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 

I närområdet ligger Aspö Kronokyrkogård som ingår i riksintresse för 
kulturmiljö, och mot strandremsan i öst passerar en allmän grusväg för 
gång- och cykeltrafikanter. 

Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvaret. 

Strand skydd 
Området omfattas av strandskydd enligt MB 7 kap. Syftet med strand
skyddet är att långsiktigt säkra allmänhetens tillträde till strandområden 
samt att bevara goda livsmiljöer för växter och djur. Dispens från 
strandskyddslagen kan lämnas endast om växt- och djurliv inte påtagligt 
skadas eller att allmänhetens tillträde till området inte försämras. 
Dessutom ska särskilda skäl föreligga enligt 7 kap 18 c § MB. 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom kommunal 
anslutning. 

Grannar 
Berörda grannar gavs möjlighet att yttra sig över ansökan till och med den 
22 augusti 2014. Totalt inkom sex yttranden. E.ON, Skanova och 
Försvarsmakten hade inget att erinra. Synpunkter inkom från två berörda 
grannar, ägare till fastigheten Aspö 5:284 och Aspö 5:282. Fastighets
ägare till Aspö 5:151 bedömdes inte vara sakägare i ärendet men valde 
ändå att yttra sig i ärendet. 

I de tre yttrandena framfördes bland annat synpunkter om att 
avstyckningen med föreslaget enbostadshus ligger inom strandskyddat 
område. Det ansågs att byggnaden placeras för nära Kronokyrkogårdens 
entre och att allmänhetens tillträde påverkas. Fastighetsägare till 
Aspö 5:284 hänvisade till detaljplan 645/2006 som gäller för fastigheter 
norr om Aspö 4:211 , där prickmark har markerats ut i området intill 
kyrkogården. I yttranden framfördes även synpunkter gällande 
enbostadshusets placering som medför minskad havsutsikt för grannar. 

fo rts. 
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BYGG 2014.2094 

§ 251 (forts). 
Aspö 4:211, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 

Sökanden valde efter att ha tagit del av inkomna yttranden från grannar 
att revidera sin ansökan och gå grannarna till mötes genom att ändra 
husets placering. 

Reviderad ritning, inkom den 10 november 2014, innebär att husets 
placering ändras så att större hänsyn tas till grannars havsutsikt och 
avståndet från enbostadshuset till Kronokyrkogården och Kloftavägen 
ökar. 

Grannar har getts ytterligare tillfälle att yttra sig över ansökan med 
reviderad ritning. Ett yttrande har inkommit från fastighetsägare till 
Aspö 5:284 där synpunkter bland annat framförs gällande placeringen at 
tänkt enbostadshus och avståndet till Drottningskärs kyrkogård och till 
Kloftavägen. 

Skäl till beslut 
Den detaljplan (645:2006) som omfattar fastigheterna norr om den nu 
aktuella fastigheten påverkar inte beslut i detta ärende om förhands
besked. Det kan dock förtydligas att det område som har markerats med 
prickmark i ovan nämnda detaljplan, bland annat syftar till att säkerställa 
den allmänna gång- och cykelväg som leder ner till kyrkogården och 
stranden. Prickmarken utgör alltså inget respektavstånd till Kronokyrko
gården och något respektavstånd finns inte heller att utgå ifrån i detta 
ärende. Allmänhetens tillträde till kyrkogården bedöms inte påverkas. 

Fastigheten omfattas ej av riksintresse för kulturmiljö och Samhälls
byggnadsförvaltningen gör bedömningen att riksintresset för kulturmiljö, 
Drottningskärs Kronokyrkogård, inte heller kommer att skadas av 
föreslagna åtgärder. 

Inom ett tätbebyggt område, utpekat som sammanhållen bebyggelse, är 
det naturligt att bebyggelsestrukturen kan komma att kompletteras. På 
Aspö finns det goda möjligheter för boende att komma nära strandlinjen 
och havet, dock kan havsutsikt ifrån ett bostadshus aldrig säkerställas i 
bygglov eller annan prövning av PBL. Berörda grannar som har valt att 
yttra sig i ärendet kommer att få en begränsad havsutsikt, dock inte 
utebliven, varför förlusten av havsutsikt i detta fall inte kan anses som en 
betydande olägenhet. 

forts. 
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§ 251 (forts). 
Aspö 4:211, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 

Sammanfattande skäl till beslut 
Den aktuella platsen ingår i sammanhållen bebyggelse varför anslutning 
kan göras till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Infart kan 
anordnas från befintlig väg. 

Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte påtagligt skadas av aktuella 
åtgärder och platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden 
eller andra allmänna intressen. Den föreslagna åtgärden är en naturlig 
komplettering av befintlig bebyggelse och uppfyller därmed kraven enligt 
2 kap 4-5 § PBL, markens lämplighet, och 8 kap 9 § PBL. 

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 7 459 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 

Katarina Möller (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet av ärendet. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning och i huvudsak utformning. 
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 beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 
PBL 9 kap 39 §. 

forts . 
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§ 251 (forts). 
Aspö 4:211, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning. 

Fastigheten omfattas av strandskydd varför en strandskyddsdispens 
måste finnas innan byggstart. Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö
avdelning gör en separat prövning om strandskyddsdispens enligt vad 
som sägs i 7 kap MB. 

Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 

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 ändra 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 förhandsbesked skickas separat. 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 

Sign. 
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Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 

§ 252 

BYGG 2014.1914 

Aspö 4:281, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i ett 
våningsplan utan inredd vind på Aspö där detaljplan och områdes
bestämmelser saknas. Fastigheten Aspö 4:281 avses även att styckas av 
och bilda en ny fastighet med en storlek om cirka 1 000 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. 

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. Vid bedömning gäller 
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. 

forts. 

Sign. 
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BYGG 2014.1914 

§ 252 (forts). 
Aspö 4:281, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 8 oktober 2014 kunde det konstateras att 
marken utgörs av hällmark som tydligt sluttar mot nordost. Vegetationen 
består främst av högt gräs och enstaka barrväxter. Bebyggelsen i 
omgivningen är av varierande karaktär och bostadshusen är uppförda i 
1-1 ,5 våningar med sadeltak, pulpettak eller mansardtak. Den föreslagna 
placeringen av enbostadshuset ligger på en höjd i linje med det 
enbostadshus som finns på andra sidan om vägen. Luftledningar 
förekommer på den aktuella platsen. Vägen som viker av från Hyttevägen 
mot väst, in mot nu aktuell fastighet, är en grusbelagd samfälld väg cirka 
80 meter, resterade del av vägen är privat. 

Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvarets havsområde. 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det 
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 

Yttranden 
Grannar och andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Totalt har fyra yttranden inkommit. 

Ägare till fastigheten Aspö 4:295, framför synpunkter gällande den väg 
som avses användas som tillfartsväg. Ägarna menar att vägen är privat då 
den ligger placerad på deras fastighet och de tillåter inte att utfart från 
ansökt avstyckning av Aspö 4:281 sker över deras fastighet. 

Ägare till grannfastigheten Aspö 4:275, framför att en nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Aspö 4:281 kommer att innebära att den 
samfällda vägen blir hårt belastad av tung trafik och ska därför återställas i 
befintligt skick. 

forts. 

Sign. I Sigo 
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§ 252 (forts). 
Aspö 4:281, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

E.ON låter framföra att de inte har något att erinra mot föreslagna 
åtgärder men vill upplysa sökande om att det strax utanför fastigheten 
finns en högspänningsluftledning och att det för arbete i närheten av 
denna gäller särskilda bestämmelser och föreskrifter. 

TeliaSonera Skanova framför att de har stolplinje inom berört område och 
att TeliaSonera Skanova ska kontaktas i god tid före byggnation påbörjas 
för samråd om flyttning. 

Flyttning eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa TeliaSonera 
Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av 
exploatören/fastighetsägaren. 

Skäl till beslut 
Efter att yttrande inkom från ägare till fastigheten Aspö 4:295 den 1 O 
september 2014 angående den tänkta tillfartsvägen, bedömdes frågan om 
lämplig tillfartsväg till föreslaget enbostadshus inte vara tillräckligt utredd. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen begärde in komplettering av sökanden 
gällande anordnande av tillfartsväg. Sökanden uppmanades att förtydliga 
hur tillfarten avsågs att ordnas eller redovisa en alternativ tillfart. 
Sökanden valde att komplettera med kartor från Lantmäteriet, den 
13 november 2014, som redovisar att den aktuella vägen som ägarna 
ansåg vara helt på egen fastighet, i själva verket löper över både 
sökandens fastighet Aspö 4:281 och ägarna till fastigheten Aspö 4:295. 
En förutsättning för bygglov är att lämplig tillfart går att ordna. Samhälls
byggnadsförvaltningens bedömning i ärendet om förhandsbeskedet är att 
det finns möjligheter att ordna tillfart, exakt hur tillfart avses att lösas ska 
redovisas senast i bygglovsskedet. 

Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte påtagligt skadas av aktuella 
åtgärder. Platsen bedöms inte heller inrymma några särskilda naturvärden 
eller andra allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala 
vatten- och avloppsledningsnätet. 

De föreslagna åtgärderna uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL, 
markens lämplighet, och 8 kap 9 § PBL. 

forts. 

Sign. I s ;go 
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BYGG 2014.1914 

§ 252 (forts). 
Aspö 4:281, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

Villkor 
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 

Hur tillfartsväg anordnas ska redovisas innan bygglov kan ges. 

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 7 459 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 
plan- och bygglagens 9 kap 39 §. 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och 
bygglagens 9 kap 39 §. 

Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten. 

Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 

Sign . 
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Sökanden 
Berörda grannar 
Försvarsmakten 
TeliaSonera Skanova Access 
E.ON Elnät Sverige AB 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 

§253 

BYGG 2014.3555 

Aspö 4:335, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt avstyckningar av fastighet. 

Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus, 
vardera i en våning utan inredd vind . Fastigheten är belägen på Aspö där 
detaljplan och områdesbestämmelser saknas. På fastigheten avses två 
tomter styckas av med storlekar på cirka 1 300 - 1 500 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. 

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. Vid bedömning gäller 
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. 

Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 20 november 2014 kunde det konstateras att 
marken utgörs av plan och öppen ängsmark med uppvuxet gräs, snår och 
buskar. 

forts. 
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BYGG 2014.3555 

§ 253 (forts). 
Aspö 4:335, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt avstyckningar av fastighet. 

På vissa platser förekommer lövträd. Bebyggelsen i området är av 
varierande karaktär. Främst förekommer enplanshus. Föreslagna 
avstyckningar följer områdets fastighetsmönster. Tillfartsvägen är avsedd 
att anordnas via Madgårdsvägen. I den östra delen av de utpekade 
avstyckningarna är Madgårdsvägen cirka 3-4 meter bred. 

Luftledningar förekommer på den södra avstyckningens södra del. Norr om 
den aktuella platsen finns en transformatorstation. Öster om den norra 
avstyckningen, på grannfastighetens tomt, finns en stallbyggnad. Hästar, 
hästhage och/eller gödselplatta påträffades ej vid besöket på platsen. Från 
de enbostadshus som har pekats ut i ansökan om förhandsbesked , till 
stallbyggnaden på Aspö 4:303, är avståndet cirka 20 meter respektive 
40 meter. 

Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvarets havsområde. 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det 
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 

Yttranden 
Grannar samt andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Totalt har fem yttranden inkommit varav två, Skanovas och 
Försvarsmaktens, var utan erinran. 

Fastighetsägare till Aspö 4:308 framför att de inte har något emot att två 
bostadshus byggs. Dock vill de att det dikesutlopp/dränering i tomtgränsen 
rakt över vägen mellan Aspö 4:303 och Aspö 4:308 beaktas vid 
nybyggnation. 

Fastighetsägare till Aspö 4:303 framför att den karta som ingår i ansökan 
inte redovisar den stallbyggnad som finns på fastigheten Aspö 4:303. 
Fastighetsägaren menar att det med tanke på byggnadens beskaffenhet är 
viktigt att tänka på avstånd till eventuella nybyggnationer från stallet (lukt, 
allergi). 

forts. 

Sign. 
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BYGG 2014.3555 

§ 253 (forts). 
Aspö 4:335, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt avstyckningar av fastighet. 

E.ON framför följande synpunkter: Inom den södra av de två planerade 
fastigheterna har E.ON Elnät en högspänningsluftledning. Kraftledningen 
enligt ovan är underkastade Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. En 
luftledning för högspänning ska enligt 6 kap 5 § ELSÄK-FS 2008: 1 samt 
201O:1 vara framdragen så att minst ett horisontellt avstånd på fem meter 
uppnås mellan yttersta fasledare och närmsta byggnadsdel. För arbete 
under och bredvid kraftledningar gäller särskilda bestämmelser och både 
Elsäkerhetsverket starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter måste iakttas. 

Skäl till beslut 
Dagvattenhantering kan tas omhand lokalt på den egna tomten där hänsyn 
även tas till befintlig dränering. 

Länsstyrelsen Blekinge län har utgett "Djurhållning och bostäder -
kunskapsöversikt för samhällsplanering i Blekinge län" där de tar upp 
förslag till riktlinjer för respektavstånd från anläggningar och stall. När det 
gäller mindre anläggningar av hobbykaraktär (1-10 djur) är det 
Länsstyrelsens mening att det är kommunernas sak att bedöma lämpliga 
respektavstånd mellan djurhållning och bostadsbebyggelse med utgångs
punkt i bedömningskriterier angivna av Länsstyrelsen samt platsens lokala 
förutsättningar. Dock menar Länsstyrelsen i Blekinge län att det bör som 
regel alltid vara ett respektavstånd på 50 meter från stall och minst 
25 meter från område där djuren varaktigt vistas gentemot angränsande 
bostadsfastigheter i tätorter. 

Markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade utifrån läge samt föreliggande behov. Området är av sådan 
karaktär att nybyggnad av enbostadshus på den aktuella platsen bedöms 
vara lämpligt. Ansökt åtgärd anses vara en naturlig komplettering av 
bebyggelsestrukturen, anslutning kan göras till det kommunala vatten- och 
avloppsledningsnätet och infart kan anordnas från befintlig väg. Exakt 
placering av enbostadshusen bör dock samrådas med Samhällsbyggnads
förvaltningen innan bygglovsskedet så att erforderliga respektavstånd 
hålls. 

forts. 

Sign. 

~ 
I Sig". 
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BYGG 2014.3555 

§ 253 (forts). 
Aspö 4:335, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt avstyckningar av fastighet. 

Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte påtagligt skadas av aktuella 
åtgärder. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller 
andra allmänna intressen. 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 vatten- och avloppsledningsnätet. 

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 de föreslagna nybyggnaderna kan påräknas med 
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 § plan- och 
bygglagen, samt 

3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 459 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärderna får påbörjas 
enligt PBL 9 kap 39 §. 

Förhandsbeskedet gäller endast bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enl igt PBL 9 kap 
39 §. 

Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska 
ombesörjas av sökanden. 

forts. 

Sign. I Sigo 
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BYGG 2014.3555 

§ 253 (forts). 
Aspö 4:335, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt avstyckningar av fastighet. 

Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten. 

Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 

s;go~ ls;9, 
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Sökanden 
Berörda grannar 
Försvarsmakten 
E.ON Elnät Sverige AB 
TeliaSonera Skanova Access 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 

§ 254 

BYGG 2014.3239 

Aspö 24:24, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av två en bostadshus i 
1,5 våningar i ett område på Aspö där detaljplan och områdes
bestämmelser saknas. Fastigheten avses att styckas av för att sammanlagt 
bilda två tomter med en storlek på cirka 1 500 - 3 077 kvm. 

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked 
den 13 december 2006 § 449. 

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. 

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. 

Sig~ I Sigo. 
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BYGG 2014.3239 

§ 254 (forts). 
Aspö 24:24, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 8 oktober 2014 kunde konstateras att marken 
utgörs av blandskog med lövträd och tallar, snår och sly. Stenblock och 
berg i dagen förekommer i viss mån på platsen, i söder avgränsas 
tomterna av stenmur. Marken är svagt lutande mot sydväst. Den aktuella 
platsen ligger i direkt anslutning till sammanhållen bebyggelse och är 
belägen i slutet av Viktors väg som försörjer flera befintliga enbostadshus. 

Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvarets havsområde. 

Fördjupning av översiktsplan för skärgården 
Platsen ingår i ett område som är utpekat i "Fördjupning av översiktsplan 
för skärgården" antagen av Kommunfullmäktige 2014. Området beskrivs 
som "området vid skolan" med ett strategiskt läge med närhet till skola och 
livsmedelsaffär. Området föreslås att utvecklas med cirka 80 - 100 
bostäder. 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det 
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 

Yttranden 
Berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Försvarsmakten, 
E.ON och Skanova meddelar att de inte har något att erinra och ytranden 
från grannar har inte inkommit. 

Skäl till beslut 
Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte påtagligt skadas av aktuella 
åtgärder. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller 
andra allmänna intressen. 

Storlekarna på de föreslagna tomterna bedöms som lämpliga och 
placering och utformning av enbostadshusen följer den befintliga 
bebyggelsestrukturen längs med Viktors väg. 

forts . 

Sigo~ ISigo 
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BYGG 2014.3239 

§ 254 (forts). 
Aspö 24:24, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

Anslutning kan göras till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet 
och infart kan anordnas från befintlig väg. 

Åtgärderna är förenliga med "Fördjupning av översiktsplan för skärgården" 
och de föreslagna åtgärderna uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL 
(markens lämplighet) och 8 kap 9 § PBL. 

Villkor 
Anslutning ska ske till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus i 
vardera 1,5 våning till den föreslagna platsen enligt 9 kap 17 § plan- och 
bygglagen med hänvisning till, 

2. att bygglov för de föreslagna nybyggnaderna kan påräknas med 
tillhörande villkor och upplysningar med stöd av 9 kap 31 §plan- och 
bygglagen, samt 

3. att avgiften för förhandsbeskedet är 7 459 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärderna får påbörjas 
enligt plan- och bygglagens 9 kap 39 §. 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärderna söks inom två 
år efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och 
bygglagens 9 kap 39 §. 

Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska 
ombesörjas av sökanden. 

forts. 

Sig"~ 'Sig" 
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BYGG 2014.3239 

§ 254 (forts). 
Aspö 24:24, Drottningskär. Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten. 

Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat. 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökanden 
Berörda grannar 
E.ON Elnät Sverige AB 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 

§ 255 

BYGG 2014.3200 

Färmanstorp 4:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i ett 
våningsplan med inredd vind. Den aktuella fastigheten är belägen i 
Färmanstorp utanför Nättraby där detaljplan och områdesbestämmelser 
saknas. På fastigheten avses en tomt styckas av med en storlek på cirka 
3 200 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. 

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. Vid bedömning gäller 
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. 

forts . 
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§ 255 (forts) 
Färmanstorp 4:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 18 november 2014 konstaterades att platsen 
utgörs av en öppen gräsbevuxen åkermark som nyttjas som beteshage. 
Området norr om den föreslagna platsen för byggnation utgörs av hagmark 
med stenrösen. Marken är svagt sluttande mot söder. Tillfartsvägen till 
området från Färmanstorpsvägen kantas av grannfastigheters staket och 
av uppvuxet sly och stenmur. Tillfartsvägen är cirka 4,5 meter bred och 
nyttjas endast av fastighetsägaren till Färmanstorp 4:1 och inte av grannar 
då de har infart via annan väg. Bebyggelsen och fastighetsmönstret i 
omgivningen är av varierande karaktär. 

Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvarets havsområde. 

Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun 
Översiktsplanen är kommunens vision för den framtida utvecklingen. 
Planen fungerar som en vägledning för kommunen och andra myndigheter 
vid beslut i frågor om kommunens mark- och vattenanvändning. 
Färmanstorp har inte särskilt pekats ut i översiktsplanen men området 
ingår i det som benämns som "landsbygden". 

I översiktsplanen anges generella rekommendationer för lokaliserings
prövning i landsbygden. De mindre samhällena ska bland annat ge 
möjligheter till ett varierat, fritt och naturnära boende i skilda natur- och 
kulturmiljöer. Varje tillskott av boende är av värde och betraktas i grunden 
som positivt. Lokalisering och utformning är viktigt för att bevara de värden 
som finns och för att möjliggöra hållbara lösningar sett ur ett ekologiskt 
perspektiv. Grundregeln är att området ska vara lämpligt för byggande 
avseende lokal vatten och avloppslösning, att onödig vägdragning undviks 
och att hänsyn tas till landskapsbilden. Lokalisering av nya hus bör ske 
genom komplettering av byar genom förtätning och den ursprungliga 
bebyggelsestrukturen bör vara till ledning vid val av läge och placering av 
nya hus. 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till det 
kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 

forts. 
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§ 255 (forts) 
Färmanstorp 4:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

Yttranden 
Grannar och andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Totalt har fyra yttranden inkommit. 

Fastighetsägare till Färmanstorp 1 :56 och 1 :44 har valt att gemensamt 
skicka in ett yttrande där de motsäger sig ansökan om förhandsbesked på 
fastigheten Färmanstorp 4:1 . I yttrandet hänvisar grannarna till domslut i 
Mark- och miljödomstolen 2014-11-04 mål nr P 5107-13, rörande ansökan 
om förhandsbesked med diarienummer BYGG 2013.1076.220. Domstolen 
kom då fram till att förhandsbesked för byggnation på platsen var olämplig. 
I motiveringen hänvisar Mark- och miljödomstolen bland annat till att 
platsen ligger utanför detaljplanerat område, området är en betesmark, 
området pekas inte ut i kommunens översiktsplan till bebyggelse och utgör 
därmed inte en naturlig komplettering till den befintliga bebyggelsen. Den 
tilltänkta tillfartsvägen avgränsas på ena sidan av ett staket och på den 
andra sidan av en stenmur som omfattas v biotoppskydd och där vägens 
ringa bredd (fyra meter) medför uppenbara svårigheter till att användas 
som tillfartsväg . Byggnationen är inte lämplig med hänsyn till bland annat 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
Mark- och miljödomstolen hänvisar även till biotoppskyddet i åkerholmar 
och stenmurar. 

Med utgångspunkt i domslut och allmänna intressen anser fastighets
ägarna till Färmanstorp 1 :56 och 1 :44 att det finns skäl till särskild hänsyn 
för området. Bland annat utifrån biotoppskydd som finns i både den an
gränsande stenmur till yran och åkerholmarna som hamnar i indirekt 
anslutning till ytan där förhandsbesked söks. Motiv till detta är svårigheter 
vid uppläggning av jordmassor vid schaktning och ljusets begränsande 
tillgänglighet till stenblock och åkerholmar om byggnation tillåts m m. 
Sammantaget finner grannfastighetsägarna platsen olämplig för 
byggnation utifrån dombeslut och tolkningar av rekommendationer och 
riktlinjer från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. 

forts. 
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§ 255 (forts) 
Färmanstorp 4:1 , Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

Fastighetsägare till Färmanstorp 1 :43 framför följande. Ur miljösynpunkt är 
det inte lämpligt att använda den tilltänkta vägen för biltrafik, den är 
tidigare endast avsedd för traktor. På den smalaste delen är vägen endast 
4, 15 meter, dessutom växer det blåsippor som är fridlysta vid stenmuren 
(det enda blåsippebeståndet i området). Fastigheterna Färmanstorp 1 :43 
och 1 :44 som gränsar till den tilltänkta vägen, kan inte användas som 
tidigare med tanke på trafiken som kommer bli om det blir byggnation. 

Färmanstorps samfällighetsförvaltning, som förvaltar Färmanstorpsvägen i 
Nättraby, vill med anledning av nämnda ansökan framföra att blivande 
fastighet kommer att efter förrättning av Lantmäteriet bli andelsägare i 
Färmanstorps samfällighetsförening och då få ett andelstal för debitering 
av avgift för den gemensamma vägen Färmanstorpsvägen. Anläggning av 
väg till/från och inom nämnda tomtområde måste bekostas av nämnd 
tomt. Skötsel, underhåll och snöröjning av vägen måste skötas av ägarna 
till den nya fastigheten. 

Samfällighetsföreningen har tidigare ett fastighetsområde, Råholmavägen, 
där dessa har egen intresseförening för skötsel av sina vägar. 

E.ON framför att de inte har något att erinra. 

Skäl till beslut 
De domslut som fastighetsägarna till Färmanstorp 1 :56 och 1 :44 hänvisar 
till, innebar en ansökan om förhandsbesked för fem avstyckningar från 
Färmanstorp 4:1, vardera med nybyggnad av enbostadshus. Miljö- och 
byggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked 2013-08-22 § 202 
som grannar valde att överklaga. Det ärendet innebar att ett betydligt 
större område avsågs tas i anspråk jämfört med nu aktuell ansökan som 
endast innebär en avstyckning med en storlek på cirka 3 200 kvm. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att tilltänkt avstyckning 
och enbostadshus inte påverkar eller skadar befintliga åkerholmar eller 
biotoppskyddade stenmurar och områden. 

forts . 

Sign. 
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§ 255 (forts) 
Färmanstorp 4:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

I nu aktuella ansökan om förhandsbesked görs en prövning utifrån de 
förutsättningar som finns på den aktuella platsen och lokaliseringen av 
enbostadshus följer de rekommendationer och riktlinjer som anges i den 
aktuella översiktsplanen för Karlskrona kommun. Åtgärden bedöms vara 
en naturlig komplettering av befintlig bebyggelsestruktur. 

Vägen till den tänkta avstyckningen bedöms enligt trafikingenjör på 
Tekniska förvaltningen vara tillräckligt bred för att kunna nyttjas som 
tillfartsväg. Då tillfarten endast avses att nyttjas av ett hushåll och vägen är 
rak med fri sikt, bedöms risken för att möten ska ske på vägen som liten. 
Om möten skulle krävas på vägen krävs det enligt standardmått för 
enskild väg att bredden är minst 4, 75 meter vid en hastighet som maximalt 
är 30 km/h. Vägen varierar i bredd och är över fem meter fred på det 
bredaste stället. Då vägen även har fri sikt mellan Färmanstorpsvägen och 
aktuell avstyckning bedöms möten kunna undvikas i god tid. 

Riksintresset för totalförsvaret bedöms inte påtagligt skadas av aktuell 
åtgärd. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller 
andra allmänna intressen. Anslutning kan göras till det kommunala vatten
och avloppsledningsnätet och infart kan anordnas från befintlig väg. 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 vatten- och avloppsledningsnätet. 

forts. 
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§ 255 (forts) 
Färmanstorp 4:1, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus samt avstyckning av fastighet. 

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 7 459 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning , placering och i huvudsak 
utformning. 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 beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt PBL 9 kap 
39 §. 

Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska 
ombesörjas av sökanden. 

Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten. 

Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat. 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 

Sign. 

~ 
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Berörda grannar 
E.ON Elnät Sverige AB 
T eliaSonera Ska nova Access 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 

§ 256 

BYGG 2014.3242 

Möcklö 8: 13, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i 
souterräng i ett område på Möcklö där detaljplan och områdes
bestämmelser saknas. Fastigheterna 8: 13 och 8: 14 avses att fastighets
regleras och utgöra fastigheter med en storlek på cirka 1 000 kvm vardera. 

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. 

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 riksintresse. 

forts. 

Sign. 

~ 
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§ 256 (forts). 
Möcklö 8: 13, Ram dala. Förhandsbesked för nybyggnad av 
en bostadshus. 

Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 17 oktober 2014 kunde det konstateras att 
marken delvis utgörs av öppen och plan tomtplats, delvis av tät vegetation 
i form av snår och lövträd. Den aktuella platsen ligger på en kulle med en 
brant sluttning mot väst. Infart, till de i ansökan föreslagna fastigheterna 
Möcklö 8:13 och 8:14, finns idag gemensamt ordnat från Kaptensvägen. 

På platsen förekommer luftledningar längs med fastighetsgränserna, över 
den stenmur som löper utmed Kaptensvägen. 

Bebyggelsen i omgivningen ära varierad karaktär, även fastighets
mönstret är varierat i storlek och utformning. 

Riksintressen 
Platsen omfattas av riksintresse för totalförsvarets havsområde samt 
riksintresse för naturvård. 

Vatten och avlopp 
Vatten- och avloppsförsörjning kommer att ske genom anslutning till ett 
gemensamt vatten- och avloppsledningsnät. 

Fördjupning av översiktsplan för skärgården Karlskrona kommun 
I Fördjupning av översiktsplan för skärgården, har två områden på Möcklö 
pekats ut som lämpliga för bebyggelseutveckling. Den lokalisering av 
enbostadshus som föreslås i aktuell ansökan om förhandsbesked, ingår i 
ett område som föreslås kompletteras med cirka 20-30 bostäder. 

Yttranden 
Grannar och andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Försvarsmakten och Skanova framför att de inte har något att erinra. 
E.ON meddelar att de har en lågspänningsluftledning inom fastigheten 
och framför föreskrifter och restriktioner vad gäller arbete under och 
bredvid kraftledningar som måste iakttas och efterlevas. Synpunkter från 
grannar har inte inkommit. 

forts. 

Sign I Sign. w-
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§ 256 (forts). 
Möcklö 8: 13, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

Skäl till beslut 
Riksintresset för totalförsvaret och riksintresset för naturvård bedöms inte 
påtagligt skadas av aktuella åtgärder. Platsen bedöms inte inrymma några 
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. 

Åtgärderna är förenliga med Fördjupning av översiktsplan för skärgården 
som antogs av Kommunfullmäktige i juni 2014. 

Anslutning bedöms kunna göras till ett gemensamt vatten- och avlopps
ledningsnät. 

Den nya tänkta tillfarten till Möcklö 8:13 avses att anordnas uppe på 
höjden med god sikt mot norr och söder. Infart bedöms därmed kunna 
anordnas från befintlig väg - Kaptensvägen. 

Då markens topografi innebär en kraftig sluttning mot väst anses 
uppförandet av ett enbostadshus i souterräng vara med lämpligt. 

Den samlade bedömningen är därmed att de föreslagna åtgärderna 
uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap 
9 § PBL. 

Villkor 
Anslutning ska ske till ett gemensamt vatten- och avloppsledningsnät. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus i 
souterräng 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 7 459 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 

forts. 

Sign. 

~ 
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§ 256 (forts). 
Möcklö 8: 13, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får på börjas 
enligt plan- och bygglagens 9 kap 39 §. 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt plan- och 
bygglagens 9 kap 39 §. 

Tillstånd att anordna tillfartsväg ska föreligga före byggstart, vilket ska 
ombesörjas av sökanden. 

Dagvatten ska tas omhand lokalt på den egna tomten. 

Faktura för avgiften för förhandsbeskedet skickas separat. 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 
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Sökanden 
Berörda grannar 
E.ON Elnät Sverige AB 
Post- och Inrikes Tidningar 
Akten 

§257 

BYGG 2014.3336 

Senoren 12:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
samt avstyckning av fastighet. 

Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i en våning 
utan inredd vind på Senoren där detaljplan och områdesbestämmelser 
saknas. På fastigheten avses en tomt styckas av med en storlek på cirka 
3 000 kvadratmeter. 

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. 

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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§ 257 (forts). 
Senoren 12:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
samt avstyckning av fastighet. 

Platsens förutsättningar 
Vid besök på platsen den 23 juli 2014 konstaterades att marken är plan 
och utgörs av öppen ängsmark i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Utpekad avstyckning kantas av Selängsvägen i sydöst och av stenmur och 
uppvuxna träd i nordöst mot grannfastigheter. 

Riksintresse 
Platsen omfattas av riksintresse för friluftsliv samt riksintresse för 
totalförsvarets havsområde. 

Fördjupning av översiktsplan för skärgården 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Karlskrona skärgård , antagen i 
juni 2014, är ett bebyggelseutvecklingsområde utpekat i direkt anslutning 
till ansökt lokalisering av ett fritidshus. Västra Senoren föreslås att 
utvecklas med cirka 30-40 bostäder. 

Vatten och avlopp 
Fastigheten avses försörjas med enskilt vatten och avlopp genom 
anslutning till en gemensam anläggning på fastigheten Senoren 12:2 på 
andra sidan om Selängsvägen. 

Grannar 
Grannar och andra berörda har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. 

Tre yttranden har inkommit av berörda grannar då synpunkter bland annat 
framförs gällande eventuell påverkan på grannfastigheternas brunnar, 
dess vattenflöde och vattenkvalitet. Det framförs även att placeringen av 
tänkt fritidshus är av största intresse för sakägare då placeringen skulle 
kunna innebära skymd utsikt och att grannfastigheternas värde påverkas 
negativt. 

forts. 

Sign. Is;,, 
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§ 257 (forts). 
Senoren 12:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
samt avstyckning av fastighet. 

E.ON framför att de i närheten av den planerade byggnationen har en 
högspännings- samt en lågspänningsluftledning. Kraftledningen är 
underkastad Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. En luftledning för 
högspänning ska enligt 6 kap 5 § ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1 vara 
framdragen så at mins ett horisontellt avstånd på fem meter uppnås 
mellan yttersta fasledare och närmsta byggnadsdel. För lågspännings
ledningen gäller minst 2,5 meter. För arbete under och bredvid kraft
ledningar gäller särskilda bestämmelser och både Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste iakttas. 
Under förutsättning att de i yttrandet nämnda avstånd och försiktighets
mått efterlevs, samt att E.ON:s befintliga anläggningar kan vara kvar i 
nuvarande lägen har E.ON inget att erinra. 

Skäl till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det finns 
förutsättningar för att kunna ordna enskilt vatten i form av en gemensam 
borrad brunn på andra sidan om Selängsvägen på Senoren 12:2 där 
positivt förhandsbesked har lämnats av Miljö- och byggnadsnämnden 
2014-09-11 § 191. Två hushåll bedöms kunna nyttja den vatten- och 
avloppsanläggningen på fastigheten Senoren 12:2 utan att vattenkvalitet 
eller vattenflöde ska innebära en betydande påverkan på grann
fastigheternas brunnar. Ett positivt förhandsbesked kan även i detta fall 
ges med avseende på hur vatten- och avloppslösning är tänkt men det 
innebär inte i sig ett godkännande av den avloppsanläggning som 
föreslås. Tillstånd enligt miljöbalken måste sökas i vanlig ordning och 
godkännas av miljöavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen innan 
bygglov kan ges. 

Förhandsbeskedet redovisar huvudsaklig omfattning, placering och 
utformning av fritidshuset. Den exakta placeringen av fritidshuset bestäms 
i bygglovsskedet. Vid besök på platsen gjordes bedömningen att det 
tänkta fritidshusets placering inte skulle skymma grannfastigheters utsikt i 
sådan utsträckning att det skulle innebära betydande olägenhet. 

forts. 
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§ 257 (forts). 
Senoren 12:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
samt avstyckning av fastighet. 

Lokaliseringen av fritidshus är förenlig med fördjupningen av översiktsplan 
för skärgården Karlskrona kommun, antagen juni 2014. Den föreslagna 
byggnationen är en naturlig komplettering av befintlig bebyggelse. 

Riksintresset för friluftsliv samt totalförsvaret bedöms inte påtagligt skadas 
av aktuella åtgärder. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda 
naturvärden eller andra allmänna intressen. 

Miljöavdelningen har gjort bedömningen att enskilt avlopp är möjligt att 
ordna gemensamt med fastigheten Senoren 12:2. Infart kan anordnas från 
befintlig väg. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 § 
PBL, markens lämplighet, och 8 kap 9 § PBL. 

Villkor 
Den sökande måste inkomma med ritningar som visar förslag till 
anordnande av vatten- och avloppsanläggningar till Samhällsbyggnads
förvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovsansökan. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus i en 
våning 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 7 459 kronor, i enlighet med taxa 
fastställd av Kommunfullmäktige. 

forts . 
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BYGG 2014.3336 

§ 257 (forts). 
Senoren 12:2, Ramdala. Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
samt avstyckning av fastighet. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak 
utformning. Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 
PBL 9 kap 39 §. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden 
sökts inom två år efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft 
enligt plan- och bygglagens 9 kap 39 §. 

Faktura för avgiften för förhandsbesked skickas separat. 

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen. 

Sign. 
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§ 258 
Övriga frågor/Information 

Miljö- och byggnadsnämndens fika . 
Björn Nurhadi (SO) har önskemål om att nämndens fika ska vara en vegan 
fika med anledning av växthuseffekten. 

Ordföranden Sofia Bothorp (MP) uppmanar Björn Nurhadi att lägga fram 
förslaget till den nya miljö- och samhällsbyggnadsnämndens första möte i 
januari 2015. 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Akten 

§259 

KS 2014.105.820 
DIA 2014.4840 

Medborgarförslag. Förslag att bygga båthus för vinterförvaring av 
fritidsbåtar i f d oljehamnen. 

Förslagsställaren önskar att en del av före detta oljehamnen 
(närmast Preem) görs om till ett område för vinterförvaring av fritidsbåtar i 
egna båthus. Syftet är at en klubb ska kunna arrendera marken av 
kommunen för att sedan låta medlemmarna bygga likformade hus för 
förvaring av båtar i egna byggnader. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen delar uppfattningen att den föreslagna 
typen av båtförvaring skulle utgöra ett attraktivt tillskott i möjligheterna att 
hålla fritidsbåt i Karlskrona. Dock bedöms den föreslagna platsen inte vara 
lämplig, då området kring Hattholmen avses ges en mer publik 
användning. 

Den föreslagna modellen av vinterförvaring av båtar bedöms också kräva 
relativt stor yta/båt, varför det bedöms lämpligare att söka något mindre 
centrala lägen för den typen av anläggning. Kommunen arbetar i flera 
olika projekt med att finna nya platser för uppläggning av fritidsbåtar. Det 
bör särskilt studeras om den föreslagna lösningen med individuella båthus 
i samlad grupp kan vara möjliga i de projekten. 

Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget och därmed anse medborgarförslaget vara 
besvarat. 

Sign. 

~ 
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§ 260 Tack och God jul och Gott nytt år. 

Lotta Holgersson (S) tackar för de två mandatperioder hon arbetat för 
nämnden och önskar alla en God jul och ett Gott nytt år. Går nu vidare till 
annat nämndsarbete. 

Stefan Lundin (FP) och Eva Röder (FP) tackar för denna mandatperiod 
och önskar alla en God jul och ett Gott nytt år. 

Eva Öhman (S), med instämmande av S-gruppen, tackar för denna 
mandatperiod och önskar alla en God jul och ett Gott nytt år. 

Sofia Bothorp (MP) tackar för det fina samarbetet under de fyra åren med 
Miljö- och byggnadsnämnden. Sofia Bothorp riktar också ett stor tack till 
personalen för det fantastiska arbete som förvaltningen utför och önskar 
alla en God jul och ett Gott nytt år. 

Sign. 

~ 
I Sigo 
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