3 februari 2003

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens extra sammanträde den 3 februari 2003
§ 26
_____

Ansökan om avloppsanläggning för två hus inom fastigheten Sturkö-Ryd 9:42

Sid. 1

3 februari 2003

Plats och tid

Villa Oscar, Gräsvik, måndagen den 3 februari 2003, kl 13.15-13.25.

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Gerthie Olsson (s)
Erik Karlsson (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson (c)

Tjänstgörande ersättare

Eva Öman (s)
Roger Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Tommy Rönn (v)

Närvarande ersättare

Erik Gisslén (m)
Jerry Hansson (fp)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Bengt Billemyr ( c )

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöstrateg
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Carl-Göran Svensson

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

……………………………………..
Birgitta Larsson
……………………………………
Gerthie Olsson
…………………………………….
Carl-Göran Svensson

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Sekreterare

§ 26

05.02.2003

anslagits på kommunens

Sid. 2

3 februari 2003

Sökande
Sökande
Berörda grannar
Akten

Sid. 3

4758/02
4759/02

§ 26
Ansökan om avloppsanläggning för två hus inom fastigheten Sturkö-Ryd
9:42
Tidigare beslut: 17 oktober 2002 § 265
Miljö- och byggnadsnämnden fattade den 17oktober 2002 beslut om avloppsanläggning för två hus inom fastigheten Sturkö-Ryd 9:42. Beslutet överklagades av
grannar till de sökande. Länsstyrelsen har den 20 december 2002 upphävt miljöoch byggnadsnämndens beslut om att anordna enskild avloppsanläggning på fastigheten och återförvisat ärendet för ny handläggning. Man stöder sig där på 17 §
förvaltningslagen och att klagande grannar inte skulle ha fått information om och
möjlighet att yttra sig över en uppgift som tillförts ärendet. Ansökan omfattar ett
minireningsverk av fabrikat ALFA-BAGA MRBK-10. Anläggningens placering har
ändrats så att den kommer på längre avstånd från grannarna än i den ursprungliga
ansökan.
Grannarnas synpunkter inkom den 21 januari 2003.
Enligt förvaltningens jurist är det tveksamt om klagande grannar kan anses berörda
i miljöbalkens mening, och de har dessutom fått framföra synpunkter på föreslagen
ändring innan beslut fattades.
Ansökan omfattar ett minireningsverk av fabrikat ALFA-BAGA MRBK-10. Villkor
för utsläppsnivåer ställs.
Anläggningens placering har ändrats så att den kommer på längre avstånd från
grannarna än i den ursprungliga ansökan.
Gemensam vattentäkt kommer att borras och placeras minst 50 meter från homogeniseringsbädden.
Bygglov för bostadshusen har beviljats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 januari 2003 lämnat förslag till beslut, bil
A.
(forts.)

3 februari 2003

Sid. 4

§ 26 (forts)
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja den kompletterade ansökan om ny avloppsanläggning Ryd 9:42 med
följande villkor:
1. Anläggningen utförs i enlighet med bilagda handlingar under iakttagande av
nedanstående föreskrifter samt gällande författningar och anvisningar.
2. Kravet på tömningsintervall enligt kommunens föreskrifter för avfallshantering
beaktas.
3. Giltigt serviceavtal enligt ansökan (inklusive provtagning 2 gånger/år), med
tillverkare eller likvärdigt företag, skall alltid finnas för anläggningen. Proverna
skall analyseras av ackrediterat laboratorium, och resultatet tillställas kommunens
miljömyndighet.
4. Utgående vatten från minireningsverket får inte överstiga följande värden som
årsmedelvärde:
15 mg BOD7/l
50 mg COD/l
0,5 mg tot P/l
20 mg tot N/l
5. Skriftligt intyg, om att minireningsverket byggts i enlighet med ingivna handlingar,
tillställs miljö- och byggnadsnämnden så snart den färdigställts.
Observera att det nya läget för anläggningen gör att den hamnar inom område med
strandskydd. Strandskyddsdispens kan komma att krävas. Sökanden uppmanas
kontakta dispensmyndigheten (Länsstyrelsen) i ärendet.
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

12 februari 2003

Sid. 1

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 februari 2003

§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
_____

Ändring av detaljplan för fastigheten Bladlusen 1, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för bostäder inom fastigheten Senoren 9:11, Karlskrona kommun. Blekinge län
Detaljplan för del av fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1, Lyckeby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Pågående planer
Samråd om avstyckning angående delning av fastigheten Hasslö 1:57
Ljudvall vid Sunnavägen mot området Björkhaga
Angående djurhållning på fastigheten Holmsjö 1:38
Remissvar beträffande drogförebyggande strategier, handlingsplan för drogförebyggande
arbete samt riktlinjer för alkoholservering och folkölsförsäljning
Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge
Yttrande till miljödomstolen ang. ”Vindkraftpark vid Bredaviksudde i Kalmar sund”
Omedelbart justerad!
Inriktning på internbudget år 2003
Förslag till Allergikommitténs verksamhet för år 2003
Motionssvar; Kommunens strategiska markanvändning och detaljplanering av Hästövarvets
område
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Adlersten 84
Ang. färdigställande av brister i skyddsrum 179128-5 på fastigheten Durken 11
Uppsättande av lekskulptur på Stumholmens badplats
Uppförande av mur på fastigheten Styrhytten 9
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Torstäva 14:1, tomt nr 118
Nybyggnad av carport samt tillbyggnad av takkupa på fastigheten Västra Nättraby 7:61
Informationer
Övriga frågor

12 februari 2003

Sid. 2

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
12 februari 2003, kl 08.30 – 11.30. Sammanträdet ajourneras kl 09.50 – 10.45
samt kl 11.00-11.05.

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Gerthie Olsson (s)
Erik Karlsson (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd) fr kl 09.10
Magnus Larsson (c)
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s)
Eva Öman (s)
Erik Gisslén (m)
Lars-Ove Carlsson (kd) till kl 09.10

Närvarande ersättare

Rolf Ferner (s)
Kristoffer Axelsson (m) till kl 10.45
Jerry Hansson (fp)
Lars-Ove Carlsson (kd) fr kl 09.10

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Hans Juhlin, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Kenneth Gyllensting, miljöstrateg
Anders Klar, kommunekolog
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Carl-Göran Svensson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 19 februari 2003,
kl 08.30.

12 februari 2003

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

……………………………………..
Birgitta Larsson

§ 34 - 56
§ 43 omedelbart justerad

……………………………………
Gerthie Olsson
…………………………………….
Carl-Göran Svensson

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 19 februari 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Sekreterare

Sid. 3

12 februari 2003

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 4

226/03

§ 34
Ändring av detaljplan för fastigheten Bladlusen 1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Ansökan om ändring av detaljplan för fastigheten Bladlusen 1 har inkommit.
Fastigheten är belägen på Sunnavägen 119, f.d. Texaco.
Syftet är att uppföra en livsmedelsbutik om ca 800 kvm med tillhörande parkering
inom fastigheten. Gällande plan anger specialändamål för garage.
Läget har av sökande bedömts attraktivt för etablering eftersom det är såväl
bostadsorienterat som trafikorienterat.
I samband med planläggning av fastigheten bör även prövas att skapa en planskild
förbindelse över Sunnavägen och Järnvägen mot Annebo.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan.
_____

12 februari 2003

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 5

54/03

§ 35
Detaljplan för bostäder inom fastigheten Senoren 9:11, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om detaljplan för
fastigheten Senoren 9:11. Fastigheten sträcker sig från Skällöbron i söder och norrut i
huvudsak öster om väg 123 över Senoren.
Syftet är att inom två delområden planlägga för bostäder i lämpligt antal genom
prövning med detaljplaneförfarande. Då fastigheten är smal bör även omgivande
fastigheter omfattas i ett planprogram för att få en helhetsstruktur med bland annat
lämpliga tillfarter. I Karlskrona kommuns fördjupade översiktsplan för skärgården
anges att varsamma kompletteringar av befintliga bybildningar kan vara möjliga.
Sökande har uppdragit till WSP att upprätta miljökonsekvensbeskrivning till
programhandlingar.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
med inledande programskede.
_____

12 februari 2003

Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 6

545/03

§ 36
Detaljplan för del av fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1, Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Tekniska förvaltningen hemställer om att detaljplan upprättas för del av fastigheterna
Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1. Kommunen har för avsikt att sälja delar av
rubricerade fastigheter till KF Centrumfastigheter AB. Området är beläget mellan
Amiralen och Vedebylunds äldreboende i Lyckeby.
För området gäller detaljplan som vann laga kraft 2002-01-17 samt 1993-02-10.
Användningen inom planförslaget är i huvudsak handel, småindustri och kontor, HJK.
Marken är inte bebyggd.
Planändring måste till då kvartersgränsen ändras vid försäljningen i förhållande till
gällande detaljplan. I kommande detaljplan för Järavägens utbyggnad (miljö- och
byggnadsnämndens beslut om planuppdrag i juni 2002), planeras en gång- och
cykelväg utmed Järavägens nordöstra sida. För att ge utrymme för denna justeras
kvartersgränsen i planförslaget i söder och i öster. Gc-vägen angör Stationsvägens gcväg norr om tunneln. I nordväst justeras kvartersgränsen så att del av befintlig gc-väg
kan behållas och dessutom utökas kvarteret något mot nordost. I gällande detaljplan
följer gc-vägen fastighetsgränsen för Vedebylunds äldreboende. I väster behålls
kvartersgränsen enligt gällande detaljplan. Ett ledningsområde och gc-vägen mitt i
kvarteret föreslås utgå, flyttning av ledningarna (el- och optokablar) bekostas av
köparna. E-området flyttas norr om kvarteret och norr om befintlig gc-väg. Det
föreslagna handelskvarteret blir något mindre än vad gällande detaljplan anger. För
kvarteret föreslås samma planbestämmelser som i gällande detaljplan samt ett nytt
utfartsförbud i sydöst.
Köpeavtal är upprättat mellan kommunen och KF Cenrumfastigheter AB och ärendet
har behandlats i kommunstyrelsen i januari 2003. Köpet beräknas slutföras så snart
planförslaget vinner laga kraft.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet och förslag till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
samt genomföra programsamråd med enkelt planförfarande.
_____

12 februari 2003

Fastighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 37
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

Sid. 7

12 februari 2003

Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 8

214/03

§ 38
Samråd om avstyckning angående delning av fastigheten Hasslö 1:57
Sökande: Lantmäterimyndigheten Blekinge län, Box 524, 371 23 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2003-01-16), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Begäran om samråd har inkommit från lantmäterimyndigheten angående delning av
fastigheten Hasslö 1:57. Fastigheten är till större delen belägen inom detaljplanelagt
område, men till viss del utanför planområdet, på icke planlagd mark.
Hänsyn till den befintliga fastighetens gränser togs inte då detaljplanen upprättades
(1965), varför fastighetens gränser inte överensstämmer med bestämmelsegränserna i
gällande detaljplan. Detta har fått till följd att viss del av fastigheten ligger utanför det
detaljplanelagda området, och att ett prickmarksområde löper diagonalt över viss del
av fastigheten.
Senare gjorda avstyckningar norr om fastigheten, utanför detaljplanen, har gjorts i
anslutning till den befintliga fastighetsgränsen, och inte inrättats efter planområdesgränsen.
De faktiska förhållandena på platsen är idag sådana, att en korrigering av fastighetsgränserna i enlighet med detaljplanen skulle te sig helt onaturligt. Ett bibehållande av
gränserna och en delning enligt förslaget skulle inte försvåra plangenomförandet i
sak, eller strida mot planens syfte.
För att den västra lotten ska kunna anses lämplig för sitt ändamål förutsättes dock, att
byggrätt tillåts på det prickmarksområde som enligt detaljplanen kommer att löpa
diagonalt över tomten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka den föreslagna avstyckningen. Mindre avvikelse från detaljplanen
medges för byggande på det prickmarksområde som löper diagonalt över den västra
styckningslotten. Exakt avgränsning av byggrättsområdet ska beslutas vid kommande
bygglovprövning. I allt övrigt ska detaljplanebestämmelserna gälla för båda
styckningslotterna.
_____

12 februari 2003

Sökande
Akten

Sid. 9

2438/01

§ 39
Ljudvall vid Sunnavägen mot området Björkhaga
En skrivelse har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden med önskemål om en
ljudvall mot Sunnavägen.
I september 2001 har tekniska förvaltningen utfört trafikräkning vid Sunnavägen,
Ronnebyvägen och Lyckebyvägen. Trafikräkningen visar att trafiken på Sunnavägen
uppgår till ca 13 500 fordon/vmd. Jämfört med den senaste trafikräkningen från 1991
har trafikintensiteten för Sunnavägen minskat med ca 1 000 fordon/vmd. En
motsvarande minskning har skett för Ronnebyvägen och Lyckebyvägen som har en
trafikintensitet av ca 11 800 resp. 4 600 fordon/vmd.
Enligt kommunens översiktsplan anges flera områden för utbyggnad av bostäder i
Nättraby med omnejd. Denna utveckling kan medföra en ökning av trafiken på
Sunnavägen och Ronnebyvägen. Som beräkningsunderlag har antagits en trafikökning
av ca 300 fordon utmed Sunnavägen under en 10-årsperiod.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utfört en bullerberäkning för de fastigheter inom
kv. Backsippan och Tovsippan som ligger i nära anslutning till Sunnavägen.
Beräkningen redovisar bullernivåer på 56-60 dBA vid fasad utomhus (frifältsvärde).
Riksdagens och Vägverkets riktlinjer är att i första hand åtgärda miljöer där
bullernivåerna överstiger 65 dBA. Karlskrona kommuns miljöplan anger likartade
riktlinjer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse 21 januari 2003, bil A, gjort
bedömningen att det för närvarande inte finns motiv till några bullerdämpande
åtgärder för aktuella fastigheter i anslutning till Sunnavägen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som ovan anförts avslå ansökan om ljudvall vid
Sunnavägen mot området Björkhaga.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

12 februari 2003

Fastighetsägaren
Akten

Sid. 10

6321/02

§ 40
Angående djurhållning på fastigheten Holmsjö 1:38
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under oktober och november månad 2002
förelagt ägaren till Holmsjö 1:38 att åtgärda brister i sin djurhållning. Bristerna har
bestått i avsaknad av ligghall, hydda eller motsvarande, som kan ge djuren skydd för
väder och vind samt en ren och torr liggplats för de utegående djuren, samt att djuren
inte har varit id-märkta med SE-nummer.
Vid företagen besiktning den 16 december 2002 konstaterades att djurägaren ännu
inte åtgärdat bristerna. Dispens har ej sökts hos Jordbruksverket för kravet på ligghall,
hydda eller motsvarande för att hålla djur ute under den kalla årstiden.
Med anledning av ovanstående beslutade miljö- och byggnadsnämnden den 18
december 2002 att med stöd av 26 § Djurskyddslagen, förelägga djurägaren vid ett
vite om 30000 kronor, att snarast, dock senast till den 13 januari 2003 tillse, att
ligghall, hydda eller motsvarande som ger djuren skydd mot väder och vind, samt en
ren och torr liggplats, uppförs på fastigheten Holmsjö 1:38.
Vid företagen inspektion den 14 januari 2003 konstateras att byggnation av vindskydd
påbörjats.
Miljöinspektör Börje Ulwebäck har inför dagens sammanträde gjort en ny inspektion
varvid konstaterades att de ålagda åtgärderna var utförda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som ovan anförts upphäva beslutet av den 18 december
2003, samt
att därmed avskriva ärendet från vidare handläggning.
_____

12 februari 2003

Socialnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 11

7866/02

§ 41
Remissvar beträffande drogförebyggande strategier, handlingsplan för
drogförebyggande arbete samt riktlinjer för alkoholservering och
folkölsförsäljning
Socialnämnden har översänt rubr. förslag för yttrande av miljö- och byggnadsnämnden.
Nuvarande program och riktlinjer upphör att gälla och nya skall antagas. Socialförvaltningen har fått socialnämndens uppdrag att lämna förslag till nya sådana.
Underlag till strategier, handlingsplan och riktlinjer har bland annat inhämtats efter
fortlöpande diskussioner med företrädare för olika intresseområden som t ex andra
förvaltningar/myndigheter, ideella organisationer och restaurangbranschen.
Drogproblemen ökar i samhället. Det är mycket viktigt att alla deltar i kampen mot
drogerna. Nu framtagna förslag till strategier och handlingsplan utgör ett underlag för
diskussioner innan det slutligt antages av fullmäktige våren 2003.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 januari 2003, lämnat förslag till yttrande,
bil A.
Förvaltningen ser positivt på den drogförebyggande strategin/ handlingsplanen som
innehåller ett flertal arbetsområden med ett brett angreppssätt utifrån ett förebyggande
och hälsofrämjande perspektiv. Även samordning poängteras i dokumenten, vilket är
mycket angeläget för att uppnå de uppsatta målen, men också för att kostnadseffektivt
samordna de resurser som finns att tillgå.
I den nyligen presenterade propositionen ”Mål för folkhälsan 2002/03:35” har förslag
till nya nationella mål angivits för bland annat tobaksområdet, och dessa bör beaktas
då folkhälsomålen slutligen fastställts. Från nationell nivå kommer uppföljning av
folkhälsomålen förmodligen att ske via indikatorer och dessa bör även uppmärksammas för att eventuellt följa utvecklingen av det drogförebyggande arbetet i
kommunen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka förvaltningens yttrande och överlämna det till socialnämnden.
_____

12 februari 2003

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 12

7513/02

§ 42
Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge
Länsstyrelsen bereder Karlskrona kommun tillfälle att yttra sig över förslag till
regionala miljömål för Blekinge län. Kommunen har beslutat att låta
kommunfullmäktige besvara remissen, och kommunstyrelsen har därför
internremitterat den till samtliga bolag och nämnder. De regionala miljömålen
planeras att fastställas av länsstyrelsens styrelse våren 2003.
De regionala miljömålen utgår, liksom Karlskrona kommuns miljöplan, från de 15
nationella miljökvalitetsmål som Riksdagen fattat beslut om. Dock behandlar man
inte målen ”storslagen fjällmiljö” samt ”levande skogar”. Att länsstyrelsen väljer
samma uppställning som Karlskrona kommun har många fördelar, framför allt när det
gäller att följa upp de föreslagna målen, då samordningsvinster kan nås.
Kommunen har haft anmälda representanter i de arbetsgrupper som tagit fram
miljömålen och då framfört många av de synpunkter som ligger till grund för
remissunderlaget.
De mål som Karlskrona kommun anser som prioriterade är framför allt Begränsad
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, levande
kust och skärgård samt God bebyggd miljö.
Sammanfattningsvis kan sägas att Karlskrona kommuns miljöplan och länsstyrelsens
föreslagna miljömål oftast visar god samstämmighet. En del åtgärder behandlar
kommunen under andra miljökvalitetsmål än länsstyrelsen beroende på att de är svåra
att avgränsa mot varandra. Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan har till exempel
många gemensamma möjliga åtgärder. Många åtgärder under dessa mål hanteras även
av kommunens energiplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 30 januari 2003 lämnat förslag till yttrande.
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting föredrar ärendet. Efter diskussion föreligger ett nytt
reviderat förslag till yttrande, bil A.
(forts.)

12 februari 2003

Sid. 13

§ 42 (forts.)
Propositioner
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt det reviderade förslaget.
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen lämnar ett särskilt
yttrande till protokollet, protokollsbilaga 1.
Ordföranden ställer proposition på Carl-Göran Svenssons (m) m fl framställan om
särskilt yttrande och finner att nämnden beslutar bifalla framställan
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att tillstyrka det reviderade yttrandet och överlämna det till kommunstyrelsen för
vidare beredning, samt
att godkänna att den borgerliga gruppen får lägga sitt särskilda tillägg till yttrandet.
_____

12 februari 2003

Miljödomstolen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 14

7676/02

§ 43
Yttrande till Miljödomstolen ang. ”Vindkraftpark vid Bredaviksudde i Kalmar
sund”
Miljödomstolen i Växjö har översänt Vattenfalls ansökan om en vindkraftspark i
Kalmarsund till kommunen för synpunkter.
Vattenfall ansöker om att få uppföra 5 vindkraftverk med en beräknad sammanlagd
effekt om 17,5 MW. Varje kraftverk skulle då omfatta 3,5 MW. De blir placerade
ca 9 km från fastlandet i höjd med Bredaviksudde. Ansökan omfattar vidare den
sjökabel som ansluter parken till kraftnätet. Den avses nå fastlandet i Torsås kommun. Linjekoncession för kabeln har sökts hos Energimyndigheten.
Området som ansökan avser ligger inom det område som i översiktsplanen reserverats för havsbaserad vindkraft.
Intressen som kan tänkas bli berörda bedöms av sökanden vara friluftsliv, fiske och
sjöfart. Påverkan på friluftslivet kan förekomma under anläggningsfasen. Påverkan
på fisket bedöms bli av mindre omfattning då omfattningen är liten under en begränsad del av året. Sjöfarten kommer att bli tillfälligt störd under anläggningstiden. Anläggningen kommer även att medföra hinder och öka kollisionsrisken
varför utmärkning på sjökort kommer att ske av såväl vindkraftverk som kablar.
Arbetena beräknas pågå under perioden sommaren – hösten 2003. Byggnadstiden
är 2 månader.
Karlskrona kommun är generellt positiv till vindkraftsetableringar och har i
översiktsplanen pekat ut ett stort område i Kalmarsund för havsbaserad vindkraft.
Dock anser kommunen att det är angeläget att vindkraftverkens påverkan på bland
annat flyttfågel och rastande fågel utreds innan mer omfattande etableringar
kommer till stånd. Detta har kommunen uttalat sig om i remisser bland annat när
det gäller vindkraftsetableringar på utsjöbankarna. Dessa utredningar bör åläggas
antingen exploatörerna eller staten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 13 januari 2003 lämnat förslag till
yttrande i ärendet, bil A.
Kommunekolog Anders Klar föredrar ärendet.
Yrkande
Henrik Reinholdsson (kd) yrkar att yttrandet skall kompletteras med skrivning i
översiktsplanen, sid 19, gällande fisket.
(forts.)

12 februari 2003

§ 43 (forts.)
Proposition
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att tillstyrka förvaltningens yttrande och överlämna detta till Miljödomstolen i
Växjö.
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

Sid. 15

12 februari 2003

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 16

68/03

§ 44
Inriktning på internbudget år 2003
Kommunstyrelsens budgetberednings behandling och kommunfullmäktiges beslut om
budget för år 2003 innebär följande i förhållande till nämndens förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställde om utökad budgetram om 800 tkr till följd
av att intäkter från myndighetsavgifter varit för högt budgeterat. Nämndens
budgetförslag innehöll också förslag till utökad budgetram om 0,2 mkr för den
kommunala riskhanteringen till följd av behov av resurser för skaderegistrering och
anordnande av nyårsfyrverkeri.
Nämnden föreslog utökad kommunbidragsram med 100 tkr för att täcka kostnader i
anslutning till arbetet i det nyinrättade Karlskrona Stadsmiljöråd. Budgetberedningen
uttryckte att man förväntade sig att samtliga dessa tilläggsyrkanden klaras inom
nuvarande ram. F
Föreliggande internbudgetförslag innebär att intäkterna nödgas budgeteras på en
mycket hög och osäker nivå. Delar av intäktsmöjligheterna är avhängiga
konjunkturen. Konjunkturutvecklingen ger för närvarande inget stöd åt stora intäkter.
Kostnaderna i verksamheterna är i hög grad opåverkbara vid försök till
resultatstyrning eftersom dom i huvudsak består av direkta personalkostnader och
basala omkringkostnader.
Den kostnadsökning som blir följden av det förändrade synsättet på momsavdrag i
bostadsanpassningsåtgärder är av sådan storlek att den måste anmälas i anslutning till
årets första budgetuppföljning.
Kommunledningsförvaltningen har under hand uppmärksammats på situationen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 januari 2003 upprättat förslag till
internbudget för år 2003, bil A.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna internbudget för år 2003 enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
redogörelse, bil A.
att uppdra åt förvaltningen att arbeta med inriktning att uppnå redovisade ekonomiska
målsättningar, samt
att uppmana förvaltningen att särskilt noga följa upp intäktsutvecklingen.
_____

12 februari 2003

Allergikommittén
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 17

615/03

§ 45
Förslag till Allergikommitténs verksamhet för år 2003
Förslag till Allergikommitténs verksamhet under innevarande år omfattar olika
satsningar med anledning av Barnallergiåret 2003. Grundtanken är att prioritera en
utåtriktad verksamhet med barn och deras allergiproblematik i fokus.
Under året kommer också en hälsoskyddsplan att utarbetas och kommittén bör därför
delta i arbetet samt säkerställa att allergiproblematiken beaktas. Vidare förväntas en
nationell handlingsplan mot allergi och annan överkänslighet och nationella
folkhälsomål fastställas och ge underlag för Allergikommitténs framtida
verksamhetsplanering.
Satsningar på arbetsområdena allergirond och kvalitetssäkring av mathanteringen har
direkt anknytning till lagstiftning i miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.
Verksamhetsplanering inför 2004-2006 utformas under året och med den nationella
handlingsplanen mot allergi och annan överkänslighet som grund. Allergiperspektivet
i folkhälsomål och miljömål bevakas och beaktas i verksamhetsplaneringen.
För genomförandet av verksamhetsförslaget äskas 100 000 kronor i budgetmedel.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 10 januari 2003 inkommit med förslag till
beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna Allergikommitténs förslag till verksamhetsplan för 2003, samt
att bevilja Allergikommittén 50 000 kronor i budgetmedel för genomförande av
verksamhetsplanen.
_____

12 februari 2003

Kommunfullmäktige (Ks 2001.445-210)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 18

5616/01

§ 46
Motionssvar; Kommunens strategiska markanvändning och detaljplanering av
Hästövarvets område.
Vänsterpartiet har genom Günter Dessin och Britt-Marie Ekström i en motion 200110-23 till kommunfullmäktige föreslagit:
att kommunen uttalar att man långsiktigt vill ha en fortsatt småindustriverksamhet,
företrädesvis med marin anknytning på Hästövarvets område och inte kommer att gå
med på någon detaljplaneändring som möjliggör ny bostadsbebyggelse i området
att kommunen ser över hur denna typ av strategisk markanvändning ska hanteras så
att medborgare och förtroendevalda kan få ett avgörande inflytande i dessa frågor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över motionen och lämnat förslag till
beslut, bil A.
• I den omstrukturering av näringslivet som Karlskrona upplevt under ett
decennium, har såväl tillverkningsföretag, service och offentlig verksamhet
genomgått stora förändringar. Sannolikt är denna process inte avslutad,
samtidigt som nya verksamheter fortsätter att utvecklas. För att skapa ett
förhållningssätt till denna omställning och utveckling, har kommunen antagit
en utvecklingspolicy – de fyra hörnstenarna. Förslaget att omvandla varvet till
bostäder belyser komplexiteten i två av hörnstenarna: den attraktiva livsmiljön
respektive det öppna sinnet. Hur man förhåller sig till omvandlingen handlar
alltså mycket om attityder och värderingar.
•

I fråga om demokratiskt inflytande i markanvändningsfrågor, är processen
reglerad i plan- och bygglagen. Den präglas av att just medborgare och
förtroendevalda skall ha ett avgörande inflytande på besluten. Dessutom är
processen mycket öppen och arbetar i det inledande programskedet ofta med
alternativ, redan aktualiserat i den här frågan. Det inledande arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningar verkar i samma riktning. I det sammanhanget
spelar det liten roll vem som tar initiativ i planfrågor. För Karlskrona
kommuns utveckling vore det mycket negativt om man inte visar stor
öppenhet kring initiativ och samarbete i planfrågor.

Folkpartiet genom Margareta Rodin yrkar ett tillägg till yttrandet vilket avvisas av
ordföranden med hänvisning till att endast motionens att-satser besvaras i ärendet.
Dessutom tillgodoser det planuppdrag som tidigare lämnats av kommunstyrelsens
fastighetsutskott folkpartiets yrkande. Därefter återtages yrkandet.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
_____

12 februari 2003

§ 47
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

Sid. 19

12 februari 2003

Sid. 20

§ 48
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige 18-19 december 2002, § 169; Budget 2003 och planer
2004-2005
2. Kommunfullmäktige 18-19 december 2002, § 173; Bestämmelser om pension
och avgångsvederlag för förtroendevalda
3. Kommunfullmäktige 18-19 december 2002, § 174; Ersättning för förlorade
pensionsförmåner för förtroendevalda (fritidspolitiker)
4. Kommunfullmäktige 18-19 december 2002, § 175; Förslag om frivillig
redovisning av förtroendevaldas bisysslor
5. Kommunfullmäktige 18-19 december 2002, § 177; Kommunrådet –
utvärdering och direktiv
6. Kommunfullmäktige 18-19 december 2002, § 179; Svar på motion om
försäljning av kommunal mark till permanentboende med djurhållning
7. Kommunfullmäktige 18-19 december 2002, § 180; Svar på motion om
byggnadsplaner
8. Kommunstyrelsen 3 december 2002, § 169; Ekonomisk rapportering 2003,
Karlskrona kommunkoncern
9. Kommunstyrelsen 3 december 2002, § 176; Slutrapport över genomförd
arbetsvärdering i Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-01-07; Anmälan enligt 34 §
Avfallsförordningen
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-01-07; Anmälan enligt 34 §
Avfallsförordningen
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-01-10; Nybyggnad av enbostadshus
m m på fastigheten Aspö 5:253 i Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-01-13; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om att vidta åtgärder med anledning av
uppförd komplementbyggnad på fastigheten Västra Nättraby 9:78 i Karlskrona
kommun
(forts.)

12 februari 2003

Sid. 21

§ 48 (forts.)
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-01-14; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om att vidta åtgärder med anledning av
utförd bad- och båtbrygga på fastigheten Klyset 21:1 och 21:2 i Karlskrona
kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-01-15; Byggnadsminnesförklaring av
stenstugan på fastigheten Sanda 2:82 på Sturkö i Karlskrona kommun
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-01-22; Ang. auktorisation som
bilskrotare
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-01-23; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut att avvisa överklagande av bygglovsbeslut,
fastigheten Aspö 4:203 i Karlskrona kommun
18. Länsstyrelsen Blekinge län, meddelande 2003-01-27; Ansökan om
strandskyddsdispens för uppförande av klubbstuga, en container och tio
sjöbodar i Kristianopels hamn
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-01-28; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus, fastigheten Lösen 1:38 i Karlskrona kommun
20. Länsstyrelsen Kalmar län, beslut 2002-12-11; Beslut om miljöpåverkan, enligt
6 kap 4 § miljöbalken (SFS 1998:808), med anledning av miljöprövning för
uppförande och drift av vindkraftspark söder om Öland, Mörbylånga kommun,
Kalmar län
21. Länsrätten i Blekinge län protokoll 2003-01-14; Muntlig förhandling,
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut den 7 november 2002,
BAB
22. Kammarrätten i Jönköping, protokoll 2003-01-16; Överklagande av
Länsrättens i Blekinge län DOM den 21 februari 2002 i mål nr 927-01.
Prövningstillstånd i mål om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på
fastigheten Knopen 11 i Karlskrona kommun
23. Kammarrätten i Jönköping, protokoll 2003-01-29; Överklagande av
Länsrättens i Blekinge län DOM den 28 november 2001 i mål nr 905-01.
Prövningstillstånd i mål om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m
24. Svea Hovrätt protokoll 2003-01-07; Överklagande av Växjö tingsrätts,
miljödomstolen, DOM 2002-07-16 i mål M 54-02. Bostadsrättsföreningen von
Löwen har återkallat överklagandet
(forts.)

12 februari 2003

Sid. 22

§ 48 (forts.)
25. Jordbruksverket beslut 2002-12-09; Ansökan om godkännande av
förbränningsanläggning (Steneryd 2:3)
26. Jordbruksverket beslut 2002-12-09; Ansökan om godkännande av
förbränningsanläggning (Bränteknuva 1:2)
27. Jordbruksverket beslut 2002-12-09; Ansökan om förnyad dispens från kravet
på ligghall för utegångsdjur
28. Boverket meddelande 2003-01-23; BAB Kostsamma åtgärder i hyreshus och
bostadsrättshus – ändrad praxis
_____

12 februari 2003

Sökande
Berörda grannar
Akten

Sid. 23

7678/02

§ 49
Nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Adlersten 84
Handlingar: Ansökan (2002-12-03), ritningar, nybyggnadskarta, situationsplan,
skrivelser från grannar (2003-01-13 och 2003-02-06), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Nybyggnationen upptar en byggnadsyta på drygt 1700 m2 och har en bruttoarea på
drygt 8000 m2 fördelat på 4-5 våningar. Huset inrymmer 38 st vanliga bostadslägenheter samt 46 st lägenheter för äldreboende. Dessutom finns två butikslokaler och en
större kontorslokal. I en garageanläggning under mark finns 33 st bilplatser. Befintligt
kontorshus inne i kvarteret byggs om till bostadshus med 14 st lägenheter.
Förslaget avviker från gällande detaljplan i några avseenden. Den södra delen av
byggnaden, mot Stenbergsgränd, är inne i kvarteret till viss del belägen på mark som
inte får bebyggas, prickmark.
Byggnadens hörnfasad har givits en utformning som överskrider högsta tillåtna
byggnadshöjd. Fasadutformningen vad gäller takkupor och trapphus mot Norra
Smedjegatan överskrider också högsta tillåtna byggnadshöjd. Byggnadskroppen längs
Norra Smedjegatan omfattar fem våningar in mot gården, medan detaljplanen tillåter
högst fyra våningar. Här inryms också till viss del bostäder i bottenvåningen, vilket
inte tillåts enligt detaljplanen. Garageanläggningen är i sin helhet belägen på mark
som inte får bebyggas, prickmark.
Detta bedöms vara sådana mindre avvikelser som överensstämmer med detaljplanens
syfte och som kan medges av miljö- och byggnadsnämnden.
Det redovisade bilplatsantalet är något i underkant i förhållande till de riktlinjer som
tillämpas. Reviderade ritningar förväntas inkomma där ytterligare ett mindre antal
bilplatser tillkommer.
Byggnadens utformning och placering bedöms vara lämplig vad gäller hänsyn till
stadsbilden, och kan inte anses medföra någon olägenhet för omgivningen.
Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig över förslaget. En skrivelse har
inkommit från ägarna till fastigheten Adlersten 51, där man ställer sig negativ till den
föreslagna tillfarten till parkeringsgaraget. Man påpekar att tillfarten passerar i direkt
anslutning till tomtgränsen till Adlersten 51, och befarar att detta kommer att medföra
avsevärda störningar i form av avgaser och buller.
(forts.)
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Sid. 24

§ 49 (forts.)
Den aktuella tillfarten är befintlig, och betjänar idag de p-platser som är belägna i inre
delen av fastigheten Adlersten 84. Förvaltningen gör den bedömningen, att det i ett
större, centralt beläget stadskvarter är vanligt förekommande med tillfarter till
biluppställning inne i kvarteret, som passerar i anslutning till grannfastigheter. Den
ökade användningen av befintlig tillfart är inte av större omfattning än vad som
normalt får accepteras i ett sådant sammanhang.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov med villkor:
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en
beskrivning av projektets art och omfattning, lämnas in till miljö- och
byggnadsnämnden
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att utvändig färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutats
att ytterligare fem stycken parkeringsplatser inom fastigheten skall redovisas före
byggstart.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

12 februari 2003

Sökande
Akten

Sid. 25

319/SKR

§ 50
Ang färdigställande av brister i skyddsrum 179128-5 på fastigheten Durken 11
Handlingar: Skyddsrumsbevis 2002-11-26.
Tidigare beslut: 2002-10-17, § 278 (föreläggande)
Vid besiktning på platsen den 26 november 2002 kunde konstateras att bristerna i
tidigare besiktningsutlåtande från den 8 augusti 2001 är åtgärdade.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avskriva ärendet, då skyddsrummet har underhållsbesiktigats utan anmärkningar.
_____

12 februari 2003

Kulturförvaltningen
Brf Flygbåten (för kännedom)
Akten

Sid. 26

7318/02

§ 51
Uppsättande av lekskulptur på Stumholmens badplats
Handlingar: Ansökan (2002-11-14), ritning, situationsplan, karta, skrivelse från brf
Flygbåten, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A
Den föreslagna anordningen är i huvudsak belägen utanför det område på Stumholmen som omfattas av områdesbestämmelser. På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken 7 kap 13, 14 och 16 §§. Enligt plan- och bygglagen
kap 3 ska hänsyn tas till stadsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Vidare
får inte betydande olägenheter för omgivningen uppstå.
Anordningen utgörs av ett halvt människohuvud gjutet i betong. Den är försedd med
en spiraltrappa i stål, som leder upp till en rutschbana i form av ett slutet rör av plast.
Detta leder in i huvudets öra och mynnar ut på marken genom dess hals. Själva
huvudet har en längd på 3.4 m och en höjd på 3.7 m, vilket är väsentligt mindre än det
förslag som tidigare prövats på annan plats på Stumholmen.
Anordningen föreslås placerad invid gångvägen ner mot Stumholmens badplats. På
platsen finns växtlighet i form av relativt hög och tät buskvegetation. All befintlig
vegetation bör behållas så att anordningen i görligaste mån hålls dold, och inte
annonserar sig mer än nödvändigt i omgivningen.
Med tanke på den minskade storleken samt den relativt undanskymda placeringen i
förhållande till såväl bostadsbebyggelsen som den kulturhistoriskt värdefulla miljön,
bedöms kraven enligt PBL på hänsyn till omgivningen samt förhållandena på platsen
vara uppfyllda.
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Något yttrande från
dessa har inte inkommit.
Bostadsrättsföreningen Flygbåten har inte bedömts vara berörd sakägare, men har
trots det inkommit med ett yttrande. I detta framförs farhågor för att placeringen av
lekskulpturen kommer att medföra en kraftfull ökning av besökare både till fots och
med olika fordon under dygnets alla timmar, vilket skulle medföra slitage på öns yttre
miljö samt störningar i boendemiljön.
Yttrandet föranleder ingen ändring av den tidigare gjorda bedömningen.
(forts.)
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Sid. 27

§ 51 (forts.)
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med villkor:
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden
att all befintlig vegetation på platsen skall bevaras
att exakt placering ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

12 februari 2003

Sökande
Berörda grannar
Akten

Sid. 28

3250/00

§ 52
Uppförande av mur på fastigheten Styrhytten 9
Handlingar: Ansökan (2002-11-12), ritning, karta, situationsplan, yttrande från
granne, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus beviljades den 25 september 2000, § 428
(delegation). Kompletterande detaljritning över biluppfart granskades utan erinran den
20 december 2000. Mellan Styrhytten 9 och grannfastigheten Trossen 1 löper en tre m
bred remsa, som enligt gällande detaljplan är allmän plats parkmark. I gränsen mellan
parkmarken och Trossen 1 tilläts en stödmur för att möjliggöra uppfarten.
Under arbetet med att anlägga uppfarten har det visat sig att ytterligare en stödmur,
som följer kanten på uppfartsvägen, är nödvändig för att undvika att vägen får en
olämplig lutning i sidled. Ansökan om bygglov för denna mur har inlämnats.
Viss del av muren kommer närmare granngränsen än 4.5 m, och muren korsar
parkmarksremsan. Detta utgör avvikelse från detaljplanen, men får anses vara
förenligt med planens syfte. Muren är endast 0.5 m hög och ska enligt ansökan
slammas och täckas med klängväxter. Detta gör att den kan bedömas vara lämplig
med hänsyn till stadsbilden och naturförhållandena på platsen, och att den inte medför
någon betydande olägenhet för omgivningen.
Grannen på Trossen 1 har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. I inkommen
skrivelse motsätter han sig förslaget med motiveringen att detta skulle innebära en
betydande olägenhet i form av en anskrämlig mur i ett naturskönt område. Vad som
sägs i skrivelsen ändrar inte den tidigare gjorda bedömningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov med villkor:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

12 februari 2003

Sökande
Akten

Sid. 29

7617/02

§ 53
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Torstäva 14:1, tomt nr
118
Handlingar: Ansökan (2002-11-28), ritningar, tomtkarta, karta, yttrande från sökande
(2003-01-21), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Högsta tillåtna byggnadsyta för
huvudbyggnad är 125 m2 och för uthus 25 m2. Den föreslagna huvudbyggnaden har
en byggnadsyta på 154.6 m2 varav 19.6 m2 öppenarea, och garaget en yta på 27.8
m2.
Huvudbyggnadens storlek strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att detta
inte kan anses vara en sådan mindre avvikelse som kan medges av miljö- och byggnadsnämnden.
Sökanden har getts möjlighet att inkomma med yttrande med anledning av förslaget
till beslut. En skrivelse har inkommit där sökanden framför att bygglov för en exakt
likadan byggnad, inom samma planområde, har beviljats på delegation den 22 juli
2002, § 451. Detta har konstaterats vara riktigt.
Undertecknad gör bedömningen att möjlighet finns att minska den bygglovpliktiga
byggnadsytan. Av 15.6 m2 öppenarea för uteplats under tak kan 12 m2 räknas som
sådant skärmtak över uteplats som är bygglovbefriat, och 4 m2 öppenarea vid entrén
kan räknas som bygglovbefriat mindre skärmtak. Byggnadsytan för huvudbyggnaden
blir då 138.6 m2. Detta ger en överyta på ca 10% vilket bedöms kunna vara en mindre
avvikelse i överensstämmelse med planens syfte, vilket också gäller garagets överyta.
De båda bygglovbefriade skärmtaksytorna (12 m2 + 4 m2) ska inte ingå i bygglovbeslutet, vilket anges i beslutet samt markeras på ritningarna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov med villkor:
(forts.)

12 februari 2003

Sid. 30

§ 53 (forts.)
att rätten att uppföra bygglovbefriat skärmtak på 12 m2 över uteplats har utnyttjats,
och rätten att uppföra mindre skärmtak över entré har utnyttjats med 4 m2. Dessa
ytor ingår inte i det beviljade bygglovet
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att utvändig färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutas.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

12 februari 2003

Sökande
Akten

Sid. 31

7121/02

§ 54
Nybyggnad av carport samt tillbyggnad av takkupa på fastigheten Västra Nättraby
7:61
Handlingar: Ansökan (2002-11-01), ritning, situationsplan, karta, granneintyg, yttrande
från sökande (2002-12-30), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 15 januari 2003, § 18.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 5 februari 2003 företagit syn på
platsen.
Sökanden har den 6 februari 2003 begärt att ärendet vad gäller carporten tills vidare skall
vara vilande. (Bygglov beträffande takkupa behandlas på delegation.)
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som ovan anförts låta ärendet utgå från dagordningen.
_____

12 februari 2003

Sid. 32

§ 55
Informationer
Miljö- och byggnadsnämnden underrättas om lantmäterisammanträde i Sillhövda
församlingshem den 26 februari 2003. Ärende: Fastighetsreglering för stängning av
plankorsningar i Fur på järnvägen Emmaboda-Karlskrona, delen norr om rv 28.
Informeras om att ännu en utbildningsdag är planerad för nämndens ledamöter och
ersättare. Utbildningen äger rum den 31 mars 2003 kl. 09.00 – 16.00.
Program: MKB, VA-utredningar och tillstånd, detaljplaneprocessen, förhandsbesked,
bygglov, tillsyn. Plats meddelas senare.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

12 februari 2003

Övriga frågor
§ 56
Kurt Lindman (v) tar återigen upp frågan om ett avloppsärende i Bostorp vilket
framkallat osämja grannar emellan. En utredning bör göras betr. påstått olovligt
byggande (i tomtgränsen).
Kurt Lindman (v) påpekar att upplag vid järnvägen i Nävragöl bör kollas upp.
_____

Sid. 33

12 mars 2003 Sid. 1

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 mars 2003
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81

Förslag till förenklad planprocess
Upphävande av tomtindelning, fastigheten Aktern 16
Upphävande av tomtindelning för Vapensmeden 3 i Karlskrona kommun
VA-utredning inom del av Fermanstorp
Ansökan om nybyggnation och ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på
fastigheten Hejetorp 1:1
Yttrande beträffande VA i ärendet: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Sturkö-Ryd 12:17
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2002
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bastasjö 1:15
Bygglov för tillfällig åtgärd – uppförande av uteservering (sjökrog) på Fisktorget,
fastigheten Karlskrona 4:5
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 2:69 och 2:98
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 10:63
Nybyggnad av 5 vindkraftverk i Kalmarsund – allmänt vattenområde
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Karlskrona 6:9
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Möcklö 2:6
Nybyggnad av garage på fastigheten Skavkulla 1:9
Informationer
Övriga frågor

__________

12 mars 2003 Sid. 2

Plats och tid
Beslutande

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
12 mars 2003, kl. 08.30 – 12.05
Ordförande
1:e v ordf
Ledamöter

Gerthie Olsson (s)
Erik Karlsson (s)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson (c)
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s)
Erik Gisslén (m)
Kristoffer Axelsson (m)

Närvarande ersättare

Rolf Ferner (s)
Jerry Hansson (fp)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Bo Karlson, miljöinspektör
Gunhild Stolz, lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Gert Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, fredagen den 21 mars 2003,
kl. 08.30.

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Gert Olsson

§§ 62 - 81

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 21 mars 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Sekreterare

12 mars 2003 Sid. 3

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2348/03

§ 62
Förslag till förenklad planprocess
Chefen för rotel 3 har i ett interpellationssvar i kommunfullmäktige lämnat en
positiv redogörelse för möjligheter till ytterligare förenkling av planprocessen. I
samråd med rotelchefen har förvaltningschefen utarbetat ett förslag till förenkling.
Planprocessen är i sina grunder reglerad i plan- och bygglagen. I detta sammanhang ger lagen utrymme för vissa bedömningar om vilken omfattning som skall
gälla. Exempelvis om en ny detaljplan skall inledas med ett program eller om en
miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig. Vidare kan hanteringen av genomförandebeskrivningar förenklas betydligt.
Förslaget innebär på sikt att de politiska nämnderna kan ägna mer tid åt de
viktigare planärendena än i dag samt att det kommer att ske vid färre tillfällen.
Uppfattningen allmänt är, att det är till fördel för intresset och engagemanget, att
man inte tröttar ut den kommunala organisationen med småsaker, som dessutom
återkommer vid många tillfällen under planprocessen.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet och förslag till beslut,
bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att successivt genomföra nämnda
förenklingar av detaljplaneprocessen.
_____

12 mars 2003 Sid. 4

Lantmäterimyndigheten
Akten

711/03

§ 63
Upphävande av tomtindelning, fastigheten Aktern 16
Sökande: Lantmäterimyndigheten Blekinge län, Box 524, 371 23
KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2003-01-28), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Lantmäterimyndigheten har hemställt om miljö- och byggnadsnämndens yttrande
angående upphävande av gällande tomtindelning för kvarteret Aktern 16.
Aktern 16 är bebyggd med ett bostadshus. Avsikten är att dela Aktern 16 i två
fastigheter, för att möjliggöra uppförande av ett nytt bostadshus. För att detta ska
kunna ske måste gällande tomtindelning upphävas.
Enligt gällande detaljplan får tomt inte bildas med mindre yta än 800 kvm. Aktern
16 har en yta på 1809 kvm. Den föreslagna nya tomten får en yta på 814 kvm och
blir således planenlig i detta avseende.
Enligt övergångsbestämmelse i plan- och bygglagen gäller i äldre stadsplaner som
en planbestämmelse, att friliggande byggnader inte får förläggas närmare gränsen
till granntomt än 4,5 m. Då den föreslagna tomten är påtagligt smal skulle denna
bestämmelse medföra att det område som får bebyggas också blir onormalt smalt,
och svårt att utnyttja för en ändamålsenlig bebyggelse.
De tre angränsande bostadsbyggnaderna ligger samtliga nära gränsen för den föreslagna tomten. En ny byggnad enligt förslaget skulle ge en förtätning av bebyggelsen som på ett olämpligt sätt skulle bryta det typiska, glesa bebyggelsemönstret i
kvarteret, och som skulle kunna medföra olägenheter för angränsande fastigheter.
Med hänvisning till ovanstående bedöms den föreslagna avstyckningen inte vara
lämplig, varför gällande tomtindelning inte bör upphävas.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avstyrka upphävande av gällande tomtindelning för fastigheten Aktern 16.
_____

12 mars 2003 Sid. 5

Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunens anslagstavla

842/03

§ 64
Upphävande av tomtindelning för Vapensmeden 3 i Karlskrona kommun
Lantmäterimyndigheten har den 30.01.2003 hemställt om miljö- och byggnadsnämndens antagande beträffande rubricerade.
Sökande är fastighetsbolaget Vapensmeden AB. Gällande detaljplan är stadsplan
fastställd i juni 1966. För tomten nr 3 gäller tomtindelning fastställd i november
1966. Tomten nr 3 är bebyggd. Ansökan om avstyckning har inkommit till lantmäterimyndigheten. Ansökan innebär att två områden om cirka 2300 kvm
respektive cirka 4500 kvm av fastigheten Vapensmeden 3 skall avstyckas till två
nya lotter. Sökanden yrkar att tomtindelning upphävs.
Lantmäterimyndigheten tillstyrker förslaget. Godkännande av förslaget föreligger
från berörda sakägare.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att antaga upprättat förslag till upphävande av tomtindelning för Vapensmeden 3 i
Karlskrona kommun.
_____

12 mars 2003 Sid. 6

Samhällsbyggnadsförvaltningen

594/03

§ 65
VA-utredning inom del av Fermanstorp
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under januari 2003 genomfört en utredning av
vatten- och avloppsförhållanden inom rubricerade område. Av utredningen framgår att av 9 inventerade fastigheter uppvisar 8 synbara avloppsproblem. Den enda
anläggning som vid inspektionen inte uppvisade synbara avloppsproblem, är en 17
år gammal markbädd, kopplad till markdränering. Med kännedom om markbäddars livslängd och funktionsgrad i övrigt, bedömer förvaltningen att även denna
utgör en belastning på den närbelägna viken, både med hänsyn till övergödning
och bakteriepåverkan.
En av markägarna i området har för avsikt att anlägga ett minireningsverk för 5
fastigheter. Han har vidare förklarat sig villig, om intresse finns, att dimensionera
upp detta, så att fler fastigheter inom området kan anslutas. Det vore fördelaktigt
om reningsverket kan dimensioneras för så många fastigheter som möjligt, eftersom fler anslutningar ger jämnare och säkrare driftförhållanden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att förelägga de fastighetsägare, vars avloppsanläggningar uppvisar brister, att vidtaga sådana åtgärder att utsläppen av
fosfor och biokemiskt syreförbrukande material från anläggningarna minskas till
den nivå man idag uppnår i ett modernt reningsverk. Fastighetsägarna kan således
välja mellan att ansluta till det planerade gemensamma reningsverket eller att låta
installera eget minireningsverk.
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna vidtagna åtgärder och ta informationen till dagens protokoll.
_____

12 mars 2003 Sid. 7

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1193/03

§ 66
Ansökan om nybyggnation och ny avloppsanläggning med ansluten
vattentoalett på fastigheten Hejetorp 1:1
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om nybyggnation
och nyanläggning av enskilt avlopp på fastigheten Hejetorp 1:1. Den aktuella
fastigheten ligger i omedelbar anslutning till en sammanhållen bebyggelse på ett
10-tal fastigheter.
Sökanden har den 25 februari 2003 inkommit med ansökan om förhandsbesked för
rubricerade.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen i avvaktan på handläggning av
förhandsbeskedet.
_____

12 mars 2003 Sid. 8

Sökande
Berörd granne
Samhällsbyggnadsförvaltningen

7147/02

§ 67
Yttrande beträffande VA i ärendet: Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Sturkö-Ryd 12:17
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade den 15 januari 2003 rubricerade
ärende för yttrande beträffande VA.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att lämna negativt
förhandsbesked med anledning av avloppsfrågan. Sökanden har givits möjlighet
att yttra sig och har då bland annat anfört att han gärna ansluter till kommunalt
avlopp om detta blir aktuellt, men att han tills vidare önskar anordna någon form
av enskild anläggning.
Miljöavdelningen har den 25 februari 2003 inkommit med yttrande där nämnden
föreslås avslå framställningen då det saknas förutsättningar för tekniska kontoret
att utöka verksamhetsområdet i kommunal regi. Det andra alternativet, sanering
enligt Hasslö-modellen, har sökanden ej lyckats få gehör för bland sina grannar.
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet och sitt förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten,
att förslag till anordnande av avloppsanläggning, kommunalt eller gemensamhetsanläggning ska inlämnas för godkännande i samband med bygglovsansökan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att sammanställa skrivelse till
tekniska nämnden med begäran om att utreda möjligheten att utöka VA-nätet i
området.
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

12 mars 2003 Sid. 9

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

850/03

§ 68
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2002
Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter har omfattat den egna politiska
organisationen, fysisk planering, bygglovshantering, miljö- och hälsoskyddsverksamhet, bostadsanpassningsbidrag, civilförsvarsplanering, kommunal
riskhantering tomtköadministration, kommunal energirådgivning förvaltningsledning/administration.
På uppdrag från kommunstyrelsen har förvaltningen administrerat kommunal
borgenshantering.
Nämnden har haft samordningsansvar för Eu-projektet ”Navarch”.
Under året har ansvaret för civilförsvarsplaneringen överförts till kommunstyrelsen.
I likhet med tidigare år medgavs nämnden att ta i anspråk 70 tkr av sitt egna
kapital för att bedriva samverkansprojekt med högskolan.
Nämndens totala resultat är –2,5 mkr. Även budgetavvikelsen, som förutsatte
disposition av eget kapital om 70 tkr, blir avrundat –2,5 mkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 31 januari 2003 upprättat yttrande med
förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna årsbokslut i enlighet med bilagda handlingar.
_____

12 mars 2003 Sid. 10

§ 69
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

12 mars 2003 Sid. 11

§ 70
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

12 mars 2003 Sid. 12

§ 71
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige beslut 30 januari 2003, § 5; Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2002
2. Kommunfullmäktige beslut 30 januari 2003, § 9; Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd, ny lag om extraordinära händelser
3. Kommunfullmäktige beslut 30 januari 2003, § 11; Taxa för tillsyn enligt
tobakslagen (1993:581)
4. Kommunfullmäktige beslut 30 januari 2003, § 17; Svar på motioner om
”Gör Karlskrona till en GMO-fri kommun” och ”Genetiskt modifierade
grödor (GM-grödor)”
5. Kommunstyrelsen beslut 11 februari 2003, § 36; Miljöbokslut för år 2002
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-04; Förlängning av prövotid
samt ändring av villkor (Affärsverken Karlskrona AB – Angivna tiden för
redovisning av intrimningsåtgärder samt förslag på slutliga villkor för
utsläppet av kväveoxider och kolmonoxid från Värmeverk Gullberna till
den 15 april 2003)
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-06; Mål angående ansökan att
utföra en turismanläggning norr om och i anslutning till befintlig rastplats
vid Möcklösundsbron på ön Senoren i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-11; Fråga om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 24:1 i Karlskrona
kommun
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-11; Anmälan enligt 34 §
Avfallsförordningen
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-11; Anmälan enligt 34 §
Avfallsförordningen
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-12; Om statsbidrag till
kalkning av sjöar och vattendrag i Karlskrona kommun för bå 2003-03-04
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-13; Anmälan enligt 34 §
Avfallsförordningen
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-14; Fråga om förordnande
enligt 6 kap 19 § plan- och bygglagen
(forts.)

12 mars 2003 Sid. 13

§ 71 (forts.)
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-18; Strandskyddsdispens för
ändring av befintlig byggnad för annat användningssätt och uppförande
av nya byggnader m m på fastigheten Järkö 1:6 i Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-26; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, garage och en lekstuga på fastigheten Hasslö 5:215-1, i Karlskrona kommun
16. Länsrätten i Blekinge län, rotel 4, beslut 2003-02-14; Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens i Karlskrona beslut den 9 januari 2003,
bostadsanpassningsbidrag nu fråga om avvisning
17. Länsrätten i Blekinge län, rotel 1, DOM 2003-02-18; Överklagande av
miljö- och byggnadsnämndens i Karlskrona beslut den 7 november 2002,
§ 299, bostadsanpassningsbidrag
18. Jordbruksverket, Djurmiljöenheten, beslut 2003-01-21; Ansökan om
godkännande av förbränningsanläggning
19. Riksantikvarieämbetet, Kulturmiljöavdelningen, beslut 2003-01-30;
Ansökan om tillstånd till att få riva ett f d förråd/fårhus och bygga en ny
bastu på dess plats, Utklippans fyr, Utklippan 1:1, Torhamns socken,
Karlskrona kommun, Blekinge län
20. Stiftelsen Miljöcentrum, skrivelse januari 2003; Ang. 3G-master –
d v s det största enskilda ingreppet någonsin i Sveriges landskapsbild
_____

12 mars 2003 Sid. 14

Sökande
Akten

1267/03

§ 72
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bastasjö 1:15
Handlingar: Ansökan (2003-02-13), ritning, grannemedgivande, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen är belägen i skogstrakten norr om Bastasjö gård. Den utgörs av en tidigare
bebyggd, avstyckad tomt som idag är igenvuxen och där rester finns av den
raserade bebyggelsen.
På platsen gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap 2
sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så att
de inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
Platsen saknar intresse ur allemansrättslig synpunkt. Den föreslagna byggnaden
kan inte anses stå i konflikt med några naturvärden eller med landskapsbilden,
eller medföra någon olägenhet för omgivningen i övrigt.
Miljöinspektören tillstyrker ansökan, då förutsättningar finns för att lösa avloppsfrågan på fastigheten.
Ägarna till grannfastigheterna har tillstyrkt förslaget.
Då inga konflikter med andra intressen bedöms föreligga får en byggnad på
platsen anses vara lämplig.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
(forts.)

12 mars 2003 Sid. 15

§ 72 (forts.)
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten, samt
att förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas för godkännande i
samband med bygglovansökan.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

12 mars 2003 Sid. 16

Sökande
Akten

1262/03

§ 73
Bygglov för tillfällig åtgärd – uppförande av uteservering (sjökrog) på
Fisktorget, fastigheten Karlskrona 4:5
Handlingar: Ansökan (2003-02-13), information från sökande (2002-11-06),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller permanent bygglov för Lisas Sjökrog på befintlig plats vid
Fisktorget.
Enligt gällande detaljplan är platsen belägen inom vattenområde som inte får
utfyllas eller överbyggas annat än vad som erfordras för bryggor.
Förslaget strider mot gällande detaljplan, varför permanent bygglov inte kan
beviljas. Miljö- och byggnadsnämnden har då möjlighet att bevilja bygglov för
tillfällig åtgärd. Förslaget överensstämmer med tidigare beviljade lov för tillfällig
åtgärd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd för en tid av 1 år varvid föreskrives:
att en godkänd brandskyddsdokumentation omgående inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen, dock senast före säsongstarten 2003.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

12 mars 2003 Sid. 17

Sökande
Akten

7272/02

§ 74
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 2:69 och 2:98
Handlingar: Ansökan med skrivelse (2002-11-12), ritning, situationsplan,
lantmäterihandlingar, karta, yttrande från grannar (3 st), yttrande från
sökande (2003-02-04), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad på en avstyckad tomt. På platsen gäller
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§.
Fastigheten har en yta mindre än 3000 kvm. Tomten är redan i sin helhet
ianspråktagen för bostadsändamål.
Tomten är idag bebyggd med två mindre stugor, varav den som föreslås bli ersatt
med nybyggnaden får anses vara nuvarande gäststuga. Platsen är en del av en
öppen strandäng, bebyggd med ett antal sjöbodar i närheten av strandkanten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på platsen.
______

12 mars 2003 Sid. 18

Sökande
Akten

4036/02

§ 75
Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:63
Handlingar: Ansökan (2002-07-09), reviderade ritningar (2002-12-18),
situationsplan, karta, yttrande från grannar (3 st), yttrande från sökandena
(2003-02-27), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad på en avstyckad tomt. På platsen gäller
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§.
Fastigheten har en yta mindre än 3000 kvm. Tomten är redan i sin helhet
ianspråktagen för bostadsändamål.
Tomten är idag bebyggd med ett traditionellt trähus med brutet tak, av måttlig
storlek. Omgivningen utgörs av ganska karg och typiskt skärgårdsmässig miljö,
med relativt enkel och lågmäld trähusbebyggelse.
Den föreslagna byggnaden har ett särpräglat arkitektoniskt uttryck som saknar
släktskap med det traditionella sättet att bygga i omgivningen. Den har putsade
fasader, påtagligt brant takrese och en karaktär som ger ett stadsmässigt intryck.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

12 mars 2003 Sid. 19

Sökande
Torsås kommun
Mörbylånga kommun
Akten

7060/02

§ 76
Nybyggnad av 5 vindkraftverk i Kalmarsund, allmänt vattenområde
Handlingar: Ansökan (2002-11-04), ritning, karta, beslut från kammarkollegiet
(2001-08-27), yttrande från Mörbylånga kommun (2003-03-04), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Till miljö- och byggnadsnämnden har inlämnats en ansökan om bygglov för
uppförande av fem vindkraftverk i södra Kalmarsund. Vindkraftverken avses
uppföras inom allmänt vattenområde i Karlskrona kommun, ca 9 km från
fastlandet i höjd med Bredaviksudde, strax söder om gränsen till Småland.
Kammarkollegiet har givit Vattenfall tillstånd att disponera allmänt vattenområde.
Den aktuella platsen är belägen inom det område som reserverats för havsbaserad
vindkraft i Karlskrona kommuns översiktsplan.
Vindkraftverken är trebladiga turbiner med en navhöjd på ca 70 m ovan vattenytan
vid normalt vattenstånd. Rotordiametern planeras bli ca 90 m, vilket innebär ett
minsta avstånd mellan vattenyta och bladspets på ca 25 m och en totalhöjd på ca
115 m. Verken har en effekt av vardera 3,5 MW, således en sammanlagd effekt av
17,5 MW.
Vindkraftverken får anses bli placerade på så långt avstånd från fastlandet resp
Öland, att störande ljusreflexer, skuggor och ljud inte kommer att uppstå.
Försvarsmakten har yttrat sig över förslaget, och har inget att erinra.
Torsås och Mörbylånga kommuner har getts möjlighet att inkomma med
synpunkter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med villkor:
att innan arbetena påbörjas ska tillstånd från Luftfartsverket föreligga
(forts.)

12 mars 2003 Sid. 20

§ 76 (forts.)
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en
beskrivning av projektets art och omfattning, lämnas in till miljö- och
byggnadsnämnden,
att anmälan inlämnas till miljö och byggnadsnämnden när arbetena påbörjas
och när de avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

12 mars 2003 Sid. 21

Sökande
Akten

184/03

§ 77
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Karlskrona 6:9
Handlingar: Ansökan (2003-01-14), ritning, situationsplan, grannemedgivande,
tillståndsbevis VA 1999-12-06 § 282, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Den aktuella fastigheten är belägen inom ett område med sammanhållen bebyggelse. Positivt förhandsbesked har tidigare lämnats av miljö- och byggnadsnämnden
den 15 december 1999, § 398.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§. Fastigheten har en yta på mindre än 3000 kvm. Tomten är redan i sin
helhet ianspråktagen för bostadsändamål. Detta utgör särskilt skäl att medge
undantag från strandskyddsförordnandet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medger undantag från strandskyddsförordnandet
varvid föreskrives:
att som tomt får tas i anspråk den avstyckade fastigheten,
att garagebyggnaden placeras mer än tolv meter från vägområdet,
att utsättning av byggnad sker av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att bostadshuset utföres så att tillåtna värden för buller inte överskrides,
att utvändig färgsättning sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

12 mars 2003 Sid. 22

Sökande
Akten

84/03

§ 78
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Möcklö
2:6
Handlingar: Ansökan (2003-01-09), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
På platsen gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap 2
sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så
att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
De föreslagna byggnaderna ansluter till en befintlig bebyggelsegrupp. Platsen
utgörs till större delen av slyig ängsmark, som saknar intresse ur allemansrättslig
synpunkt. Byggnaderna kan inte anses stå i konflikt med några naturvärden eller
med landskapsbilden, eller medföra någon olägenhet för omgivningen i övrigt.
Miljöinspektören tillstyrker ansökan, då förutsättningar finns för att lösa avloppsfrågan på fastigheten.
De två föreslagna byggnaderna får bedömas utgöra en lämplig komplettering till
den befintliga bebyggelsen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten, samt
att förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas för godkännande i
samband med bygglovansökan.
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

12 mars 2003 Sid. 23

Sökande
Berörd granne
Akten

7101/02

§ 79
Nybyggnad av garage på fastigheten Skavkulla 1:19
Handlingar: Ansökan (2002-10-31), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivande (Skavkulla 1:11), yttrande från granne (Skavkulla 1:18) yttrande
från sökande (2002-12-11), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 15 januari 2003, § 19.
Ansökan gäller nybyggnad av ett garage på 48 kvm.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Enligt detaljplanebestämmelserna får huvudbyggnad inte uppta större yta än 100 kvm, samt uthus och
andra gårdsbyggnader inte större sammanlagd yta än 40 kvm. Den befintliga
huvudbyggnaden är på ca 160 kvm och på tomten finns även en gårdsbyggnad
på ca 80 kvm. Tillsammans med det föreslagna garaget skulle detta ge en sammanlagd yta för gårdsbyggnader på 128 kvm.
Förslaget innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Om berörda grannar inte
har något att invända har miljö- och byggnadsnämnden möjlighet att medge
mindre avvikelse från planen om åtgärden står i överensstämmelse med planens
syfte.
Grannarna har getts möjlighet att yttra sig över förslaget men har inget att invända.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till framställningen med motivering att åtgärden ej
är att betrakta som mindre avvikelse då ytan överskrides i alltför stor omfattning.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Kurt Lindman (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
(forts.)

12 mars 2003 Sid. 24

§ 79 (forts.)
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, samt
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

12 mars 2003 Sid. 25

§ 80
Informationer
Miljöinspektör Bo Karlson redogör för VA-förhållandena i Sturkö-Ryd. Tidigare
inventering är gjord 1995. Begärd ny inventering är ej påbörjad. Eventuellt bör
konsult anlitas. Nämndens uppfattning är att inventeringen bör påskyndas och att
eventuella förelägganden skickas ut.
Erinras om utbildningsdagen som är förlagd till Aspö Lotstorn den 31 mars 2003.
Program kommer att utsändas till samtliga ledamöter. Förhinder att deltaga skall
anmälas till sekreteraren.
Margareta Rodin (fp) uttrycker önskemål om information beträffande sophanteringen i innerstan. Ansvariga inom området tillfrågas om att informera på
nämndens nästkommande sammanträde.
Erik Karlsson informerar om att ”miljöprisgruppen” har varit samlad.
Nomineringar skall ha inkommit senast den 23 april 2003. Priset kommer att delas
ut i maj 2003.
Trafiksimuleringen för Pottholmen visades för nämndens ledamöter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____

12 mars 2003 Sid. 26

Övriga frågor
§ 81
Erik Gisslén (m) tar upp frågan om att Karlskrona kommun blivit en EKOkommun och hänvisar till den nyuppkomna skylten vid infartsleden. Denna
utnämning förpliktar också. Miljö- och byggnadsnämnden bör påverka andra
förvaltningar för att vi tillsammans kan leva upp till förväntningarna.
Kurt Lindman (v) påpekar att medel till utbyggnad av bland annat VA-nätet i
Sturkö-Ryd saknas, en kostnad på cirka 1,2 – 3 miljoner kronor. Detta rimmar
dåligt med att kommunen utsetts till EKO-kommun. Han anser att miljö- och
byggnadsnämnden bör göra påtryckningar hos tekniska nämnden och kommunfullmäktige om att medel måste finnas i investeringsbudgeten för att lösa
VA-problemen i kommunen.
Gert Olsson (s) ställer fråga om policy beträffande bygglov i förhållande till
medelvattenståndet. Policy finns men bör omarbetas efter vad som framkommit
vid nyare forskning.
_____

9 april 2003

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 9 april 2003
§ 92

Förfrågan om fortsatt exploatering inom del av Allatorp 5:1, Alstugorna, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 93
Detaljplan för Havfrun, Hector m fl (Västerudd) Karlskrona kommun, Blekinge län
Omedelbar justering!
§ 94
Detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län. Utgår från dagordningen.
§ 95
Information om sophanteringen i innerstaden
§ 96
Lägesrapport Agenda 21
§ 97
Budgetuppföljning februari 2003
§ 98
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 99
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 100
Meddelanden
§ 101
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 2:69 och 2:98
§ 102
Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:63
§ 103
Nybyggnad av gäststuga på fastigheten Sanda 2:39
§ 104
Informationer
§ 105
Övriga frågor
__________

Sid. 1

9 april 2003

Plats och tid
Beslutande

Sid. 2

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
9 april 2003, kl. 08.30 – 13.35. Beslutsammanträde kl 13.00 – 13.35.
Ordförande
2:e v ordf
Ledamöter

Gerthie Olsson (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Anna Ottosson (m) till kl 12.00
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson (c)
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s)
Eva Öman (s)
Erik Gisslén (m) kl 13.00-13.35

Närvarande ersättare

Chatarina Holmberg (s) fr kl 08.40
Rolf Ferner (s)
Erik Gisslén (m) till kl. 12.00
Kristoffer Axelsson (m) till kl 12.00
Jerry Hansson (fp)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Hans Juhlin, planarkitekt
Malin Eriksson, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Åke Svensson, affärsområdeschef
Karl-Johan Svärd, renhållningschef
Anita Kreutzfeldt, miljöinspektör
Kenneth Gyllensting, miljöstrateg
Sven-Olof Petersson, Agenda-samordnare
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Ulla Ohlsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 17 april 2003,
kl 07.30.

9 april 2003

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Ulla Ohlsson

§§ 92 - 105

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 17 april 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

Sid. 3

9 april 2003

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 4

617/03

§ 92
Förfrågan om fortsatt exploatering inom del av Allatorp 5:1, Alstugorna,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en förfrågan om exploatering av
åtta villor i anslutning till Albergabacken i Allatorp. Föreslaget område ansluter till
befintlig detaljplan för Alstugorna lagakraftvunnen den 7 augusti 2001. Det redan
planlagda området omfattar 12 villatomter. Området är ännu inte fullt utbyggt.
Förfrågan avser en utökning av det tidigare planlagda området med 8 tomter som
trafikmatas via Albergabacken. Det aktuella området utgörs av tidigare jordbruksmark som sluttar mot ett mindre vattendrag. Området ligger lågt i förhållande till
angränsande tomter och landskapet i övrigt som är mycket kuperat.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

9 april 2003

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 5

3376/02

§ 93
Detaljplan för Havfrun, Hector m fl (Västerudd) Karlskrona kommun, Blekinge
län
Detaljplanen för Havfrun, Hector m fl har varit utställd för granskning under tiden 3
februari 2003 t o m den 3 mars 2003.
Stadsdelen Västerudd är belägen på den sydvästra delen av Trossö. Inom området
föreslås mindre bostadskvarter med stadsradhus och flerbostadshus.
Avsikten med planförslaget är att skapa liv i stadsdelen Västerudd och att skapa en
stadsmiljö som ansluter till Trossös karaktär. Förslaget omfattar 80 nya bostäder
varav 40 utgörs av stadsradhus och 40 av lägenheter i flerbostadshus.
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för Havfrun, Hector m fl (Västerudd), Karlskrona kommun,
Blekinge län, daterad mars 2003.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

9 april 2003

Samhällsbyggnadsförvaltningen

3373/02

§ 94
Detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sid. 6

9 april 2003

Sid. 7

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 95
Information om sophanteringen i innerstaden
Affärsområdeschef Åke Svensson, Affärsverken, renhållningschef Karl-Johan
Svärd, tekniska förvaltningen samt miljöinspektör Anita Kreutzfeldt och miljöstrateg Kenneth Gyllensting, samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar om
Affärsverkens projekt Sortera mera. Informationen avser i första hand hantering
av sopor i innerstaden med hyreshus och även radhus.
Affärsverkens projekt Sortera mera syftar till att öka återvinningen av förpackningar
samt att införa ett system för att utsortera komposterbart och brännbart avfall. Det
komposterbara avfallet kommer att komposteras i en högeffektiv kompostanläggning
och ur det brännbara avfallet kommer att utvinnas energi.
Genom att införa sortering av avfall i hela kommunen uppfylles kommunens
miljömål: Att hushålla med naturresurserna i ett långsiktigt perspektiv. Även de
nationella målen uppfylls: Genom sorteringen tryggas en god hushållning av
naturresurserna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

9 april 2003

Sid. 8

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 96
Lägesrapport Agenda 21
Kommunens agenda-samordnare Sven-Olof Petersson lämnar en lägesrapport
över Agenda 21–arbetet.
Kommunen arbetar på flera olika fronter för att integrera Agenda 21 genom att
utveckla och stimulera sig i olika projekt.
Bland dessa projekt finns t ex Natur- och miljöpärmen som är undervisningsmaterial i grundskolan för elever i årskurs 4-6.
Andra projekt är Allergikommittén, Brudbäckenprojektet, Trummenäsprojektet.
Dessutom bedrivs arbeten som Det rena Karlskrona, Lära med Lyckebyån och
Bilfri dag.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

9 april 2003

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 9

3125/03

§ 97
Budgetuppföljning februari 2003
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna
budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per februari månads
utgång.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per februari 2003
enligt bilagda handlingar, bil A.
Förvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (totalt)
beräknas visa negativ avvikelse om –0,3 mkr jämfört med budget år 2003.
Verksamheterna inom budgetramansvaret beräknas totalt inte avvika från budget
2003. Avvikelsen om –0,3 mkr är hänförlig till bostadsanpassningsbidragen, som
ingår i de så kallade transfereringsbidragen utom nämndens ramansvar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning och resultatprognos per den 28 februari 2003
enligt bilagda handlingar, samt
att uppdra åt förvaltningens verksamhetsansvariga att noga följa utvecklingen av
intäktsnivån.
_____

9 april 2003

§ 98
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

Sid. 10

9 april 2003

§ 99
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

Sid. 11

9 april 2003

Sid. 12

§ 100
Meddelanden
1. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-19; Anmälan enligt 34 §
Avfallsförordningen
2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-26; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en bastu på fastigheten Tjurkö 4:30, Karlskrona
kommun
3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-28; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Verkö 3:74, Karlskrona
kommun
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-02-28; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad på fastigheten Dragsö 1:1,
Karlskrona kommun
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-03; Fråga om undantag enligt 3
kap 2 § fastighetsbildningslagen från strandskyddsbestämmelserna vid
fastighetsreglering berörande fastigheterna Senoren 13:2 och 33:1 i
Karlskrona kommun
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-03; Anmälan enligt 34 §
Avfallsförordningen
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-03; Anmälan enligt 34 § punkt 1
och 2, Avfallsförordningen
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-03; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt 10 kap plan- och bygglagen m m , fastigheten Oxeln 17 i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-06; Anmälan enligt 34 § punkt 1
och 2, Avfallsförordningen
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-06; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en bastu på fastigheten Utklippan 1:1 i Karlskrona
kommun
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-07; Strandskyddsdispens för
nedgrävning av elkabel mellan Fäjö och Torsnäs i Karlskrona kommun
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-10; Samråd enligt 12 kap 6 §
miljöbalken angående bortforsling av skrotsten inom del av fastigheten
Bredavik 21:45 i Karlskrona kommun
(forts.)

9 april 2003

Sid. 13

§ 100 (forts.)
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-10; Beslut om betydande
miljöpåverkan (Planerade gruppen med tre vindkraftverk på fastigheterna
Torstäva 10:2 och 13:9)
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-14; Dispens från föreskrifter för
naturreservat i Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-18; Anmälan enligt 34 §
Avfallsförordningen
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-19; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för uppsättande av lekskulptur på
Stumholmens badplats.
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-20; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, fastigheten Aspö 5:232 i Karlskrona kommun
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-21; Anmälan enligt 34 § punkt 1
och 2, Avfallsförordningen
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-24; Ansökan om undantag från
kravet på nedbrukning inom fyra timmar vid spridning av stallgödsel på
obevuxen mark
20. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 3, protokoll 2003-02-20;
Prövningstillstånd i mål om bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10)
Överklagande av Länsrättens i Bleking län dom den 3 december 2002 i mål
999-02 och 1015-02
21. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2003-03-24; Fråga om vidtagande av
åtgärder mot buller från höfläkt. Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge
län beslut den 26 november 2001, dnr 25-5794-01 och 25-5901-01.
22. Regeringen, regeringsbeslut 2003-03-13; Överklagande i fråga om
förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende Jämjö-Torp 1:22 i
Karlskrona kommun
23. Jordbruksverket, beslut 2003-03-18; Användning av gasolbrännare på kojuver
_____

9 april 2003

Sökande
Berörda grannar
Akten

Sid. 14

7272/02

§ 101
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 2:69 och 2:98
Handlingar: Ansökan med skrivelse (2002-11-12), ritning, situationsplan, lantmäterihandlingar, karta, yttrande från grannar (3 st), yttrande från sökande
(2003-02-04), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 12 mars 2003, § 74.
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad på en avstyckad tomt. På platsen gäller
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§.
Fastigheten har en yta mindre än 3000 m2. Tomten är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål, vilket utgör särskilt skäl att medge undantag från
strandskyddsförordnandet.
Tomten är idag bebyggd med två mindre stugor, varav den som föreslås bli ersatt
med nybyggnaden får anses vara nuvarande gäststuga. Platsen är en del av en öppen
strandäng, bebyggd med ett antal sjöbodar i närheten av strandkanten.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Tre skrivelser har
inkommit, och i samtliga framförs synpunkten att nybyggnaden skulle komma att
skymma utsikten. Vidare framförs att byggnaden bland annat på grund av sin
placering är dåligt anpassad till den befintliga miljön.
Sökanden har getts möjlighet att kommentera grannarnas skrivelser. Ett yttrande
har inkommit där sökanden framför att huset har utformats med ambitionen att det
ska smälta väl in bland den ursprungliga bebyggelsen. Vidare sägs att placeringen
av huset indraget från vägen och med gavelspetsarna mot grannarna påverkar
utsikten i lägre grad, liksom det förhållandet att marknivån är ca 1 m lägre jämfört
med grannarna på andra sidan vägen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att grannarna på fastigheterna
2:97 och 9:68 i viss mån får sin utsikt påverkad, dock inte i sådan omfattning att det
medför betydande olägenhet. Vidare görs bedömningen att byggnadens välanpassade
utformning gör, att den öppna placeringen sammantaget inte kan anses vara olämplig
med hänsyn till landskapsbilden eller naturvärdena på platsen.
(forts.)

9 april 2003

Sid. 15

§ 101 (forts.)
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har besökt platsen den 2 april 2003.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
Yrkanden
Gert Olsson (s) yrkar avslag till bygglovet.
Kurt Lindman (v) yrkar avslag.
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar bifall till
framställningen.
Ordföranden yrkar bifall till framställningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar bifalla
framställningen.
Omröstning begärs och skall verkställas. Den som bifaller förslaget röstar ja. Den
som yrkar avslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Följande röstar ja: Per-Gunnar Holgersson (s), Carl-Göran Svensson (m), Eva Öman
(s), Ulla Ohlsson (s), Erik Gisslén (m), Margareta Rodin (fp), Eva Röder (fp), Henrik
Reinoldsson (kd), Magnus Larsson ( c ) och Gerthie Olsson (s).
Röstar nej gör Gert Olsson (s), Thomas Åberg (s) och Kurt Lindman (v).
Med 10 ja-röster mot 3-nejröster bifaller nämnden framställningen.
Reservation
Kurt Lindman (v) lämnar en skriftlig reservation, protokollsbilaga B.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att bevilja bygglov samt medge undantag från strandskyddsförordnandet för
nybyggnad av fritidshus, samt att bevilja bygglov för flyttning av befintlig sjöbod
varvid föreskrives:
att som tomt för fritidshuset får tas i anspråk fastigheten Hasslö 2:98
att anslutning ska göras till det kommunala VA-nätet
att utsättning av byggnaden ska göras av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
(forts.)

9 april 2003

Sid. 16

§ 101 (forts.)
att utvändig färgsättning ska ske i samråd samhällsbyggnadsförvaltningen
att innan flyttning av befintlig sjöbod sker, ska strandskyddsdispens från
länsstyrelsen föreligga, vilket ska ombesörjas av sökanden
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

9 april 2003

Sökande
Berörda grannar
Akten

Sid. 17

4036/02

§ 102
Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:63
Handlingar: Ansökan (2002-07-09), reviderade ritningar (2002-12-18),
situationsplan, karta, yttrande från grannar (3 st), yttrande från sökandena
(2003-02-27), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 12 mars 2003, § 75.
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad på en avstyckad tomt. På platsen gäller
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§. Fastigheten har en yta mindre än 3000 kvm. Tomten är redan i sin helhet ianspråktagen
för bostadsändamål.
Tomten är idag bebyggd med ett traditionellt trähus med brutet tak, av måttlig storlek.
Omgivningen utgörs av ganska karg och typiskt skärgårdsmässig miljö, med relativt
enkel och lågmäld trähusbebyggelse.
Den föreslagna byggnaden har ett särpräglat arkitektoniskt uttryck som saknar
direkt släktskap med det traditionella sättet att bygga i omgivningen. Den har
putsade fasader, påtagligt brant takrese och en karaktär som ger ett stadsmässigt
intryck.
Efter diskussioner med sökanden har en revidering gjorts som sänkt såväl takfotshöjden som taknockshöjden, den senare med cirka 1.5 m. Byggnadens karaktär i
övrigt kvarstår dock i huvudsak.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Tre skrivelser har
inkommit, varav en från en granne som inte ingick bland dem som blivit tillskrivna
av förvaltningen. Samtliga anser att nybyggnaden i olika avseenden skulle skymma
utsikten och att den passar dåligt in i den befintliga miljön, samt framhåller att det är
viktigt att värna om de genuina skärgårdsmiljöer som ännu finns kvar i kommunen.
Sökanden har getts möjlighet att kommentera grannarnas skrivelser. Ett yttrande har
inkommit där sökanden bland annat framför att man av byggnadstekniska skäl valt ett
hus med homogena stenväggar och putsad fasad. Vidare sägs att det branta taket valts
för att knyta an till traditionell kust- och fiskarbebyggelse samt att den arkitektoniska
anpassningen i övrigt tagit inspiration från omgivande sjöfart.
(forts.)

9 april 2003

Sid. 18

§ 102 (forts.)
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har besökt platsen. Bedömning
har gjorts, att den föreslagna nybyggnaden inte medför betydande olägenhet
för omgivningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medger undantag från strandskyddsförordnandet för
nybyggnad av enbostadshus varvid föreskrives:
att som tomt för enbostadshuset får tas i anspråk fastigheten Hasslö 10:63
att anslutning ska göras till det kommunala VA-nätet
att utsättning av byggnaden ska göras av person med kompetens enligt
mätningskungörelsen
att utvändig färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

9 april 2003

Sökande
Akten

Sid. 19

839/03

§ 103
Nybyggnad av gäststuga på fastigheten Sanda 2:39
Handlingar: Ansökan (2003-01-31), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2003-03-25), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller nybyggnad av gäststuga. Gäststugan föreslås placerad ca 70 m
från det befintliga bostadshuset, utanför den hävdade tomten. Den blir belägen
helt avskilt från bostadshuset, på naturmark som är allemansrättsligt tillgänglig.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken 7 kap 13, 14 och
16 §§.
Det får anses vara av vikt att allmänhetens möjlighet att passera och vistas vid
platsen inte inskränks, och att karaktären av orörd naturmark bevaras.
Den föreslagna gäststugan bedöms inte vara lämplig på platsen, utan bör vara
placerad i anslutning till det befintliga bostadshuset inom den hävdade tomten.
Med hänvisning till ovan anförda har förvaltningen föreslagit nämnden att avslå
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

9 april 2003

§ 104
Informationer
Inga informationer föreligger vid dagens sammanträde.
_____

Sid. 20

9 april 2003

Övriga frågor
§ 105
Carl-Göran Svensson (m) framför ett tack för uppvaktningen i samband med
sin 50-årsdag.
_____

Sid. 21

14 maj 2003

Sid. 1(30)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 maj 2003
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136

Förfrågan om fortsatt exploatering inom del av Allatorp 5:1, Alstugorna, Karlskrona
kommun, Blekinge län. Utgår.
Detaljplan för del av Säby 4:14 m fl, Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Grönadal 1:32
Prioritering av planuppdrag
Anläggningsförrättning berörande fastigheterna Stengöl 1:14-1:18, 1:25, 1:43, 1:45, 1:46,
1:50, 1:51, 1:54, 1:57, 1:58-1:61, 1:63 och 1:65
Ansökan om nybyggnation och ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Hejetorp 1:1. Utgår.
Yttrande över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006 (Ks 2003.163.109)
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:273
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:90
Tillbyggnad av enbostadshus , nybyggnad av fritidshus, nybyggnad av sjöbod, anordnande
av brygga, rivning av båthus på fastigheten Augerums-Beseboda 1:189. Utgår.
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ramdala-Häjetorp 1:1
Anordnande av återvinningsstation med plank på fastigheten Karlskrona 4:2. Utgår.
Uppsättande av bodar, tillfällig åtgärd, på fastigheten Karlskrona 4:5 (Fisktorget)
Nybyggnad av mast och fyra teknikbodar på fastigheten Lyckeby 2:15
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Olsäng 17:1
Uppsättande av plank på fastigheten Oxeln 17
Påbyggnad av enbostadshus på fastigheten Taggsvampen 10. Utgår.
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Uttorp 1:79
Informationer
Övriga frågor

_______________

14 maj 2003

Plats och tid
Beslutande

Sid. 2(30)

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
14 maj 2003, kl. 08.30 – 12.10. Beslutsammanträde kl 11.30 – 12.10.
Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Gerthie Olsson (s) ej § 125
Erik Karlsson (s) ordf § 125
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Anna Ottosson (m)
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson (c)
Kurt Lindman (v) ej § 122

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (m)
Per-Gunnar Holgersson (s) §§ 122, 125

Närvarande ersättare

Chatarina Holmberg (s) till kl 11.30
Per-Gunnar Holgersson (s) ej §§ 122, 125
Rolf Ferner (s)
Kristoffer Axelsson (m) till kl 11.30
Lars-Ove Carlsson (kd)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Hans Juhlin, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Ivar Wenster, kulturchef
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Thomas Åberg

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, tisdagen den 20 maj 2003,
kl 15.30.

14 maj 2003

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson §§ 114-124, 126-136

§§ 114 - 136

…………………………………….
Erik Karlsson § 125
Justerare

…………………………………….
Thomas Åberg

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 21 maj 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

Sid. 3(30)

14 maj 2003

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

617/03

§ 114
Förfrågan om fortsatt exploatering inom del av Allatorp 5:1, Alstugorna,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sid. 4(30)

14 maj 2003

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 5(30)

2836/99

§ 115
Detaljplan för del av Säby 4:14, m fl, Trummenäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Förslag till detaljplan för Säby 4:14 har varit föremål för samråd under tiden 24
januari t o m den 21 februari 2001.
Syftet med planen är att skapa en attraktiv boendemiljö. Planen möjliggör byggande
av 20–26 friliggande villor, 0-6 parhus och en förskola med två avdelningar. Om
förskola ej kommer till stånd kan området bebyggas med ytterligare fyra friliggande
parhus eller radhus. Området är idag åkermark.
Planområdet omfattar fastigheten Säby 4:14 del 3 samt del av fastigheten Torstäva
15:5 och är beläget väster om Trummenäsvägen och norr om golfbanan.
Detaljplanearbetet har legat vilande efter samrådet i avvaktan på utredning av
vattenförsörjning inom ramen för den fördjupade översiktsplanen. Förutsättningarna
för vattenförsörjningen har nu ändrats genom att CA-fastigheter åtagit sig att dra fram
kommunalt vatten till Trummenäs.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplaneförslaget
med gjorda justeringar.
_____

14 maj 2003

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 6(30)

2688/03

§ 116
Detaljplan för del av Grönadal 1:32
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om detaljplaneläggning
för del av Grönadal 1:32.
En förhandsförfrågan om bygglov för två enbostadshus på samma plats har tidigare
behandlats. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 17 oktober 2002, § 285 att
lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och bygglagen kapitel 5 om kravet på detaljplaneläggning för ny enstaka byggnad. Förslaget
har omarbetats framför allt vad avser utfartens placering.
Den föreslagna byggnadsplatsen utgörs av ett högt berg som sluttar mot norr och
övergår i ett smalt bälte med tät lövträdsvegetation med bland annat ek och fläder.
Väster om området går vägen mot Skavkulla brygga och öster om området vägen
mot Grönadals brygga (Skillingenäs). Båda vägarna ansluter nordväst om området
till länsvägen mot Nättraby. Topografin har varit helt styrande för vägarnas placering.
Området gränsar i söder till Skavkulla by som sträcker sig längs en byväg. Bymiljön
är genuin och klart avgränsad från bebyggelsen inom Grönadal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande den 25 april 2003 föreslagit nämnden att
avslå framställningen, bil A.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för
kommunicering med sökanden beträffande beslutsförslaget.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på avslag eller återremiss och finner att nämnden
beslutar återemittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för kommunicering med sökanden.
_____

14 maj 2003

Sid. 7(30)

Fastighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 117
Prioritering av planuppdrag
Miljö- och byggnadsnämnden tar varje kvartal upp planuppdragen för beslut om
prioritering. Med början år 2003 innebär nämndens ställningstagande att prioriteringen omfattar ungefär tre uppdrag för varje handläggare, för att kunna följas
upp på realistiska grunder.
Sedan föregående beslutstillfälle har detaljplanerna för Västerudd samt Pottholmen
varit utställda och har normalt en lugnare administrativ process kvar – antagande
och lagakraft. Därmed finns utrymme för att lägga till några prioriterade uppdrag.
Förvaltningen har i yttrande föreslagit prioritering av två uppdrag, bil. A.
1. Detaljplan för Dragsö
2. Kvarteret Magistraten – utbyggnad av restaurang.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om ärendet.
Nämndens ledamöter framställer önskemål om att förteckningen över pågående
planer i fortsättningen kompletteras med ankomstdatum.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utöver hittills prioriterade uppdrag, även prioritera ovanstående detaljplaner.
_____

14 maj 2003

Sid. 8(30)

Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 118
Anläggningsförrättning berörande fastigheterna Stengöl 1:14-1:18, 1:25,
1:43, 1:45, 1:46, 1:50, 1:51, 1:54, 1:57, 1:58-1:61, 1:63 och 1:65
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten, ställer fråga beträffande rubr.
Nämnden beslutade den 12 juni 1996, § 175 att ansöka om anläggningsförrättning
för att bilda en gemensamhetsanläggning för avlopp i Stengöl. Den 10 januari 2001,
§ 9 beslutade nämnden att vidhålla ansökan.
För att kunna inleda förrättningen erfordras en komplettering av ansökningen.
Lantmäterimyndigheten har tillställt kommunen en skrivelse och inväntar svar.
Om svar ej inkommer kommer förrättningen att inställas.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund undersöker beträffande ärendet och
återkommer till Lantmäterimyndigheten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

14 maj 2003

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 9(30)

1193/03

§ 119
Ansökan om nybyggnation och ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Hejetorp 1:1
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

14 maj 2003

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 10(30)

2964/03

§ 120
Yttrande över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006
(Ks 2003.163.109)
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av förslag till handlingsplan för
etnisk mångfald 2003-2006 och har inget att erinra mot detta.
Förvaltningen vill dock framhålla vikten av utbildning/information till de inom
respektive förvaltning som skall fungera som kontaktperson/handledare för de
praktikanter som placeras på förvaltningarna.
Detta är en av nyckelfrågorna för att skapa intresse och beredskap att ta emot
praktikanter av utländsk härkomst.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens yttrande och översända det till kommunstyrelsen för
vidare handläggning.
_____

14 maj 2003

§ 121
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

Sid. 11(30)

14 maj 2003

Sid. 12(30)

§ 122
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
På grund av jäv deltar ej Kurt Lindman (v) i beredning och beslut i detta ärende.

14 maj 2003

Sid. 13(30)

§ 123
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige beslut 27 mars 2003, § 37; Bokslut för Karlskrona
kommun samt bokslutsdispositioner
2. Kommunstyrelsen beslut 8 april 2003, § 59; Budgetuppföljningsrapport
den 28 februari 2003-05-06
3. Kommunstyrelsen beslut 8 april 2003, § 64; Handlingsplan IT-vision
för år 2003
4. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslut 25 mars 2003, § 47;
Budgetuppföljning februari månad 2003
5. Tekniska nämnden beslut 25 mars 2003, § 24; Ändring av strategi
avseende insamling av hushållsavfall
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-25; Överklagande av miljöoch hälsoskyddsnämndens beslut om tillstånd till enskild avloppsanläggning, fastigheten Sturkö-Ryd 9:42 i Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-26; Tillstånd till borrning i
berg inom Utklippans naturreservat
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-31; Undantag från beträdnadsförbud i fågelskyddsområden i Blekinges skärgård (Torhamns fågelstation)
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-31; Anmälan enligt 34 § punkt 1
och 2 avfallsförordningen
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-03-31; Undantag från beträdnadsförbud i fågelskyddsområden i Blekinges skärgård
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-04-02; Anmälan enligt 34 § punkt 1
och 2 avfallsförordningen
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-04-02; Anmälan enligt 34 § punkt 1
och 2 avfallsförordningen
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-04-02; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om avvisning av överklagande, fastigheten
Stumholmen 1:2 i Karlskrona kommun
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-04-04; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av en sjöbod på fastigheten Boråkra 12:2 i Karlskrona
kommun
(forts.)

14 maj 2003

Sid. 14(30)

§ 123 (forts.)
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-04-04; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bod på fastigheten Dragsö 1:3
(Brändaholm), i Karlskrona kommun
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-04-07; Angående Ert överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut att avvisa överklagande
av bygglovsbeslut, fastigheten Aspö 4:203 i Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-04-07; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut om att ta ut avgift för tillsyn
enligt miljöbalken
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-04-09; Anmälan enligt 34 § punkt 1
och 2 avfallsförordningen
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-04-16; Nedgrävning av avlivat
hästdjur
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-04-23; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus m m
på fastigheten Adlersten 84 i Karlskrona kommun
21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-04-28; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus,
fastigheten Rättikan 2 i Karlskrona kommun
22. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, slutligt beslut 2003-04-04; Överklagande
av Skogsvårdsstyrelsens i Södra Götaland förslag till beslut i ärende med dnr
379/2001 4.44. Förslag till inrättande av biotopskyddsområde inom fastigheten
Danskefly 2:3 i Karlskrona kommun, Blekinge län
23. Svea Hovrätt, DOM 2003-04-04; Överklagande av Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2002-07-05 i mål nr M 167-01. Ansökan om tillstånd till
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för bl a infiltration i Johannishusåsen av vatten från Lyckebyån för den kommunala vattenförsörjningen i
Karlskrona kommun, Blekinge län, nu fråga om provverksamhet
24. Regeringen, regeringsbeslut 2003-04-03; Överklagande i fråga om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende Ytterön 1:60 i Karlskrona kommun
25. Energimyndigheten, missiv 2003-03-19; Karlskrona kommun beviljas 320 000
kronor för att genomföra projektet Energirådgivning 2003 med Anna-Lena
Cederström som projektledare
(forts.)

14 maj 2003

Sid. 15(30)

§ 123 (forts.)
26. Sydkraft, skrivelse 2003-04-23; Placering av master i närhet till kraftledningar
27. Mörbylånga kommun, erinran 2003-04-02; Erinran mot miljö- och
byggnadsnämndens beslut 2003-03-12, § 76, dnr 7060/02. (Bygglov
för uppförande av 5 vindkraftverk i Kalmarsund)
28. Torsås kommun, skrivelse 2003-04-25; Angående Karlskrona kommuns
bygglov för 5 vindkraftverk i Kalmar sund. (Miljödomstolens mål nr 27/02)
29. Jordbruksverket, beslut 2003-04-25; Ansökan om godkännande av anläggning avsedd för offentlig förevisning av djur (Sökande: Handikappförvaltningen i Karlskrona kommun, visning i Vämöparken)
______

14 maj 2003

Sökande
Akten

Sid. 16(30)

1493/03

§ 124
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:273
Handlingar: Ansökan (2003-02-19), ritning, situationsplan, karta, yttrande från sökande
(2003-04-14), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den aktuella byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen
bebyggelse. Här kan tillskott med enstaka byggnader endast få komma till om åtgärden
kan anses vara en naturlig komplettering.
I översiktsplanen för Aspö sägs allmänt att all ny bebyggelse skall underordna sig den
befintliga och ta efter det traditionella sättet att bygga. Detta innebär längs med den
aktuella sidan av vägen, i anslutning till platsen, särskilt stora tomter med byggnaderna
extra långt indragna från vägen. En särskild anledning kan vara att marken verkar vara
något vattensjuk, och att en viss skyddszon därför ansetts nödvändig.
Den aktuella fastigheten är relativt liten, och en byggnad på tomten skulle med nödvändighet hamna ganska nära vägen. Detta bedöms inte passa in i bebyggelsemönstret,
och kan inte anses vara en naturlig komplettering.
En ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten har tidigare
behandlats av miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan avslogs vid sammanträde den 3
oktober 2001, § 386, med hänvisning till samma omständigheter som nämns ovan.
Sökanden har getts möjlighet att kommentera förslaget till beslut. En skrivelse har
inkommit där det bland annat anförs att tomtens storlek och den föreslagna byggnaden
inte kan anses bryta mot det befintliga bebyggelsemönstret, och att man avser att
utforma en eventuell byggnad så att den smälter väl in i omgivningen. Detta ändrar inte
den tidigare gjorda bedömningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked, med hänvisning till vad som sägs i översiktplanen
för Aspö, samt vad som sägs i plan- och bygglagen 2 kap om att markområden ska
användas till de ändamål de är bäst lämpade för.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

14 maj 2003

Sökande
Berörda grannar
Akten

Sid. 17(30)

2055/03

§ 125
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:90
Handlingar: Ansökan (2003-03-03), situationsplan, karta, yttrande från grannar
(2003-04-29), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen
bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning om
åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om den tillkommande
bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste lösas i ett större
sammanhang.
Bebyggelsens lämplighet skall också bedömas enligt de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL). I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och
16 §§.
Platsen har inga särskilda naturvärden, och bedöms inte vara av sådan karaktär att den
är av intresse för allmänheten. Den ligger i en lucka i en befintlig bebyggelsegrupp och
en byggnad på platsen bedöms inte förhindra allmänhetens tillträde till strandområdet.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA. Enligt översiktsplanen för Aspö kan kompletteringsbebyggelse tillåtas. Tillfart kan ske via befintlig
väg.
Förslaget får anses vara en naturlig komplettering som saknar motsättningar med andra
intressen, och platsen får bedömas vara lämplig att bebygga med ett enbostadshus
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över förslaget. Ett yttrande har inkommit
från ägaren till fastigheten Aspö 5:89, där det framförs att man motsätter sig en nybyggnation som förstör den befintliga sjöutsikten.
(forts.)

14 maj 2003

Sid. 18(30)

§ 125 (forts.)
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten
att vid val av hustyp och placering på tomten skall hänsyn tas till befintlig sjöutsikt
från bakomliggande bostadshus
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket skall
ombesörjas av sökanden.
_____
I beredning och beslut i detta ärende deltar ej ordföranden Gerthie Olsson
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

14 maj 2003

Akten

Sid. 19(30)

7832/02

§ 126
Tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av fritidshus, nybyggnad av sjöbod,
anordnande av brygga, rivning av båthus på fastigheten Augerums-Beseboda
1:189
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

14 maj 2003

Sökande
Akten

Sid. 20(30)

1783/03

§ 127
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten RamdalaHäjetorp 1:1
Handlingar: Ansökan (2003-02-25), situationsplan, karta, grannemedgivanden,
yttranden från sökande (2003-02-28, 2003-04-29), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

14 maj 2003

Akten

Sid. 21(30)

7931/02

§ 128
Anordnande av återvinningsstation med plank på fastigheten Karlskrona 4:2
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

14 maj 2003

Karlskrona kommun, Tekniska förvaltningen
Akten

Sid. 22(30)

3124/03

§ 129
Uppsättande av bodar, tillfällig åtgärd, på fastigheten Karlskrona 4:5,
(Fisktorget)
Handlingar: Ansökan (2003-04-14), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller tillfällig uppställning av fyra s. k. valbodar på Fisktorget. Bodarna
är avsedda för verksamheter som på olika sätt vänder sig till turister, t ex försäljning
av hantverk.
Enligt gällande detaljplan utgörs marken av allmän platsmark som inte får bebyggas.
Den föreslagna bebyggelsen strider mot detaljplanen.
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd. Placering av lätt flyttbara bodar får anses vara
en sådan tillfällig åtgärd som lätt kan återställas då bygglovet upphör att gälla.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd för en tid av sex månader.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

14 maj 2003

Sökande
Akten

Sid. 23(30)

7009/02

§ 130
Nybyggnad av mast och fyra teknikbodar på fastigheten Lyckeby 2:15
Handlingar: Ansökan (2002-10-29), ritning, situationsplan, karta, samrådsprotokoll
från Länsstyrelsen (2002-12-27), yttrande från sökande (2003-05-06), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller uppförande av en 36 meter hög mast samt fyra teknikbodar. Masten
föreslås placerad i en skogsbacke i omedelbar närhet till korsningen AugerumsvägenCarlandravägen. Masten skulle bli ett direkt blickfång för bostadsområdet på andra
sidan Carlandravägen. Skogsbacken får anses vara ett närströvområde för de boende.
Platsen ligger inom detaljplanelagt område på mark utlagd som allmän plats park,
som inte får bebyggas. Förslaget strider mot gällande detaljplan och mastens och
bodarnas placering står inte i överensstämmelse med planens syfte att marken skall
vara ett tilltalande naturområde för de boende.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande föreslagit nämnden att avslå ansökan
och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Yttrandet påverkar ej förvaltningens
bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till att den strider mot gällande detaljplan.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

14 maj 2003

Sökande
Akten

Sid. 24(30)

2607/03

§ 131
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Olsäng 17:1
Handlingar: Ansökan (2003-03-14), karta, yttrande från sökande (2003-05-08),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

14 maj 2003

Sökande
Akten

Sid. 25(30)

2617/03

§ 132
Uppsättande av plank på fastigheten Oxeln 17
Handlingar: Ansökan (2002-11-25), situationsplan, fotografier, grannemedgivanden
(2 st), skrivelse från sökandena (2003-05-09), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Vid företagen besiktning har konstaterats att bygglovpliktiga plank uppförts i
fastighetens södra respektive västra fastighetsgränser. Något bygglov för planken har
inte beviljats av miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan om bygglov i efterhand har
inlämnats.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har företagit syn på platsen.
Enligt 3 kap 1 resp 14 §§ plan- och bygglagen (PBL) ska plank placeras och utformas
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden. Vidare ska plank ha en form och
färg som är estetiskt tilltalande och som ger en god helhetsverkan. Enligt 3 kap 2 § får
plank inte medföra betydande olägenhet för omgivningen.
De aktuella planken får anses ha en höjd samt en utformning och färgsättning som
starkt avviker från utförandet av motsvarande staket vid de övriga parhusen inom det
aktuella området. Utformningen och färgsättningen bedöms vara olämplig med hänsyn
till anpassningen till den omgivande stadsbilden, och med tanke på helhetsverkan inom
parhusgruppen. Planket kan inte heller anses vara estetiskt tilltalande sett i det aktuella
sammanhanget.
Vidare bedöms det medföra betydande olägenhet för grannen på fastigheten Oxeln 18, i
form av en starkt begränsad utblick över kvarterets inre delar, vilken istället ersätts med
den påtvingade anblicken av det estetiskt föga tilltalande planket.
Sökanden har getts möjlighet att kommentera förslaget till beslut. Yttrandet påverkar ej
förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till vad som sägs i PBL 3 kap, 1 och 2 §§.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

14 maj 2003

Akten

4734/02

§ 133
Påbyggnad av enbostadshus på fastigheten Taggsvampen 10
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sid. 26(30)

14 maj 2003

Sökande
Berörda grannar
Akten

Sid. 27(30)

1761/03

§ 134
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Uttorp 1:79
Handlingar: Ansökan (2003-02-24), avsiktsförklaring från sökande, situationsplan,
karta, grannemedgivanden (2 st), yttrande från Länsstyrelsen (2003-04-17),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen
bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning om
åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om den tillkommande
bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste lösas i ett större
sammanhang.
Bebyggelsens lämplighet skall också bedömas enligt de generella reglerna i plan- och
bygglagen (PBL). I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för
vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
På viss del av platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap
13, 14 och 16 §§.
Platsen är av ängskaraktär utan några särskilda naturvärden, och bedöms inte vara av
intresse ur allemansrättslig synpunkt. Den ligger i en lucka inne bland befintlig
bebyggelse, och de föreslagna husen bedöms inte förhindra allmänhetens tillträde till
strandområdet. Tillfart kan ske via befintlig väg.
Avloppsfrågan löses genom en gemensamhetsanläggning tillsammans med ett antal
kringliggande fastigheter. Detta har bedömts vara lämpligt ur miljösynpunkt.
Förslaget får anses vara en naturlig komplettering som saknar motsättningar med
andra intressen, och platsen får bedömas vara lämplig att bebygga med enbostadshus.
(forts.)

14 maj 2003

Sid. 28(30)

§ 134 (forts.)
Länsantikvarien tillstyrker förslaget under förutsättning att hushöjden hålls ner, med
tanke på närheten till kyrkan och kyrkogården. Detta innebär att 1 ½-planshus inte
bedöms vara lämpliga på platsen.
Berörda grannar har inget att erinra mot förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadernas placering, höjd, byggnadsyta samt övrig utformning skall bestämmas
i samband med bygglovprövningen såväl vad gäller bostadshus som komplementbyggnader
att utvändigt färg- och materialval skall anpassas till byggnadstraditionen i trakten
att ritningar över avloppsanläggningen ska inlämnas för godkännande i samband
med bygglovansökan
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket skall
ombesörjas av sökanden
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

14 maj 2003

Sid. 29(30)

§ 135
Informationer
a) Kulturchef Ivar Wenster informerar om stadsmiljörådet på riksplanet och projektet
”Agenda för staden ”. Rådet har funnits sedan 1987 och består av ca 20 ledamöter.
Dessa utses av Miljödepartementet och skall vara rådgivande till Boverket och
Riksdagen.
b) Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om det lokala stadsmiljörådet i
Karlskrona. Aktuella frågor som diskuterats där nyligen är Stumholmen och
Rosenholm.
c) Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om skrivelse till Mörbylånga
kommun ang. vindkraftverk i Kalmarsund. Nämnden har den 12 mars 2003, § 76
beviljat bygglov för 5 vindkraftverk i Kalmarsund.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____

14 maj 2003

Sid. 30(30)

Övriga frågor
§ 136
Informeras om att en utbildningsdag (heldag) är planerad för nämndens ledamöter och
ersättare onsdagen den 17 september 2003. Förslag till program är rättsliga frågor med
hänvisning till Förvaltningslagen och Kommunallagen. Halva dagen är planerad för
Fastighetsbildningslagen.
Ordföranden tar ånyo upp frågan om policyn för vattennivån vid planläggning.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund återkommer till nämnden. Diskussion med
andra kommuner pågår.
Katarina Möller (s) ställer fråga om fastigheten i korsningen Hantverkaregatan –
Konstapelsgatan. Vad händer med fastigheten? Rivning och nybyggnad?
Förvaltningschefen undersöker och meddelar Katarina.
_____

11 juni 2003

Sid. 1 (52)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 juni 2003
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Förfrågan om fortsatt exploatering inom del av Allatorp 5:1, Alstugorna, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm, samt program för Nordvästra Stadsbygden
– Rosenholm med omgivningar
Detaljplan för Gullberna Park etapp 2, del av fastigheten Gullbernahult 1 m fl; Karlskrona
kommun, Blekinge län
Information om Gröna gångbron Mariedal – Backabo
Detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården), Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1; Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun, Blekinge län
Ansökan om avstyckning, fastigheten Boråkra 1:1, 4:3
Miljösanktionsavgift på grund av att kontrollrapport för HCFC/HFC avseende år 2002 ej
inkommit i tid
Miljösanktionsavgift för Energi E2 Renewables AB för underlåtelse att inge miljörapport
senast 3 månader från utgången av kalenderåret
Ansökan om nybyggnation och ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på
fastigheten Hejetorp 1:1 Utgår
VA-utredning inom Östra Färmanstorp/Västra Skavkulla och Skavkulla brygga
Miljöpris 2003
Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2003
Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Aspö 3:22 och 3:32 Utgår
Nybyggnad av enbostadshus och båthus samt rivningslov på fastigheten AugerumsBeseboda 1:328
Husvagnscamping och parkeringsplats på fastigheten Fur 1:69
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:75
Nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten Gullbernahult 32
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ramdala-Häjetorp 1:1
Användning av lokstall till butiker, tillfällig åtgärd på fastigheten Karlskrona 3:8
Inglasning av balkonger i flerbostadshus, fastigheten Lavetten 16
Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lyckeby 4:56
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Mjövik 2:14 och 2:5
Nybyggnad av garage på fastigheten Mo 4:3
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Olsäng 17:1 Utgår
Förnyat lov för uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Olsäng 20:4
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rättikan 4
Olovligt uppförd inglasad altan på fastigheten Saleboda 1:161
Ändrad användning av flyghangar till museum på fastigheten Stumholmen 2:15
Strandskyddsdispens för Friggebod på fastigheten Torstäva 11:4
Ändrad användning av ekonomibyggnad till hundpensionat på fastigheten Truseryd 1:22
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Vinberga 13:1
Tillbyggnad av garage med carport på fastigheten Mjövik 2:22
Informationer
Övriga frågor

11 juni 2003

Plats och tid
Beslutande

Sid. 2 (52)

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
11 juni 2003, kl. 08.00 – 12.00. Beslutsammanträde kl 11.00 – 12.00.
Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Gerthie Olsson (s) kl 08.00-09.30
Erik Karlsson (s) ordf kl 09.30-12.00
Carl-Göran Svensson (m) ej § 150
Katarina Möller (s)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson (c)
Kurt Lindman (v) ej § 166

Tjänstgörande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s)
Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s) kl 09.30-12.00
Erik Gisslén (m) § 150
Tommy Rönn (v) § 166

Närvarande ersättare

Rolf Ferner (s) kl 08.00-09.30
Erik Gisslén (m) ej § 150
Jerry Hansson (fp) kl 10.00-12.00
Lars-Ove Carlsson (kd)
Tommy Rönn (v) ej § 166

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Hans Juhlin, planarkitekt
Kerstin Johansson, planarkitekt
Marianne Örnblom, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Åsa Olsson, praktikant
Bo Karlson, miljöinspektör
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Anna Ottosson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 18 juni 2003,
kl 13.00.

11 juni 2003

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

§§ 150 - 189

.........................................................
Erik Karlsson
Justerare

…………………………………….
Anna Ottosson

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 18 juni 2003
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

anslagits på

Sid. 3 (52)

11 juni 2003

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 4 (52)

617/03

§ 150
Förfrågan om fortsatt exploatering inom del av Allatorp 5:1, Alstugorna,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en förfrågan om fortsatt exploatering av åtta villor i anslutning till Albergabacken i Allatorp. Föreslaget område
ansluter till befintlig detaljplan för Alstugorna, lagakraftvunnen den 7 augusti 2001.
Det redan planlagda området omfattar tolv villatomter. Området är ännu inte fullt
utbyggt.
Förfrågan avser en utökning av det tidigare planlagda området som trafikmatas via
Albergabacken. Det aktuella området utgörs av tidigare jordbruksmark som sluttar
mot ett mindre vattendrag. Området ligger lågt i förhållande till angränsande tomter
och landskapet i övrigt som är mycket kuperat.
Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 9 april 2003 tagit del av
förslag till fortsatt exploatering med åtta tomter inom del av fastigheten.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 7 maj 2003 gjort besök på
platsen.
Sökanden har efter synpunkter från samhällsbyggnadsförvaltningen och miljö- och
byggnadsnämndens presidium inkommit med ett reviderat förslag som redovisar
fem villatomter i området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i yttrande 23 maj 2003 att lämplighet
och omfattning av bebyggelse i området prövas genom detaljplaneläggning.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Anna Ottosson (m) samt övriga i den borgerliga gruppen uttalar att ett direktiv i
planarbetet ges att pröva fem villatomter i området.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genom detaljplaneläggning
pröva lämplighet och omfattning av bebyggelse i området, samt
att godkänna att den borgerliga gruppens uttalande får lämnas till protokollet.
_____
På grund av jäv deltar ej Karl-Göran Svensson (m) i beredning och beslut i detta
ärende.

11 juni 2003

Sökande
Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 5 (52)

3263/01
913/03

§ 151
Detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm samt program för Nordvästra Stadsbygden – Rosenholm med omgivningar
Rubricerade har varit föremål för programsamråd från och med den 27 januari
2003 till och med den 24 februari 2003.
Detaljplanen är en första etapp i utvecklingen av ett Idrottscentrum i Rosenholm.
Planens syfte är att skapa förutsättningar för ny användning av befintliga byggnader samt nyexploatering av idrottsanläggningar med ishall, badmintonhall och
tennishall etc. Den aktuella satsningen på Rosenholm som ett idrottsområde för
staden är ett led i att göra Karlskrona attraktivt och Idrottscentrum Rosenholm
kan bli en tyngdpunkt i en framtida verksamhet i form av ett Sport College
Karlskrona.
Planområdet är beläget cirka fem kilometer norr om Trossö inom f.d. KA2området och omfattar f.d. kasernområdets västra del. Området avgränsas i
söder och väster av befintlig väg, i norr av natur och i öster av f.d. körplanen
samt exercisplanen. Planområdet omfattar cirka 14 hektar.
Fastigheten Karlskrona 6:1 ägs av KA2Vasallen AB. Delar av planområdet
samt områden utanför planområdet kommer att förvärvas av Karlskrona
kommun.
I kommunens översiktsplan antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti
2002 anges Rosenholm som utredningsområde där fördjupning fordras för att
klarlägga lämplig markanvändning i området som helhet. För kasernområdet
föreslås utveckling av idrottsanläggningar. Ett översiktligt program som
vidareutveckling av tankarna i översiktsplanen, Nordvästra Stadsbygden –
Rosenholm med omgivningar har genomgått samrådsskede under februari
2003.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för Karlskrona 6:1, Rosenholm, för samråd, samt
att fortsätta arbetet med övergripande planering för Nordvästra stadsbygden –
Rosenholm med omgivningar, med beaktande av inkomna synpunkter.
_____

11 juni 2003

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 6 (52)

255/02
2548/99

§ 152
Detaljplan för Gullberna Park etapp 2, del av fastigheten Gullbernahult 1
m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan har varit föremål för samråd med enkelt planförfarande.
Från och med den 8 maj 2003 till och med den 6 juni 2003 har samrådshandlingar
varit utställda för granskning.
Detaljplanen möjliggör nybyggnad av radhus i tre våningar, carportar och en
pumpstation samt anläggande av en hamnplan och båtuppläggningsplats för
småbåtar. Planområdet utgör en liten del av ett större projekt där LB-Hus AB
avser att uppföra 86 markbostäder och en småbåtshamn. Planen syftar till att ta
tillvara det attraktiva läget genom att bygga åtta radhus i stället för fem. Planen
anger därför att radhus får uppföras i tre våningar istället för en våning som anges
i gällande plan.
Planområdet är beläget inom den sydvästra delen av Gullberna Park. Planområdet
avgränsas i norr av planlagt bostadsområde, i väster av planlagd mark, i söder av
planlagt vattenområde för småbåtshamn samt i öster av planlagd mark.
Planområdet omfattar 0,6 hektar.
Gällande detaljplan anger radhus i en våning, carportar, en pumpstation och en
hamnplan som delvis får tas i anspråk som båtuppläggningsplats.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för att ge LB-Hus AB tillfälle att lämna
skriftliga synpunkter till kommunen.
_____

11 juni 2003

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 153
Information om Gröna gångbron Mariedal – Backabo
Planarkitekt Kerstin Johansson informerar om Gröna Gångbron Mariedal –
Backabo. Banverket har tagit upp diskussion med kommunen beträffande
rubricerad med anledning av elektrifiering av kustbanan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

Sid. 7 (52)

11 juni 2003

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 8 (52)

4325/00

§ 154
Detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården), Karlskrona kommun, Blekinge
län
Program för Lupinen 12 m fl (Tegelgården) har varit utsänt för samråd från och
med den 17 februari 2003 till och med den 17 mars 2003.
Tegelgården utnyttjas för försäljning av hantverk och presentartiklar. Då verksamheten har expanderat under de senaste åren finns behov av utbyggnad för bland annat
lager, kontor och personalutrymmen. Enligt fastighetsägaren kan effektivisering av
verksamheten uppnås om en ny byggnad för lager uppförs i direkt anslutning till
Tegelgården.
Programområdet är beläget i Vedeby, cirka 7 km norr om Karlskrona centrum. Området begränsas av befintlig villabebyggelse mot nordost och sydost, Lyckebyvägen
mot sydväst samt av vägområde till Vedeby Gata mot nordväst. Området omfattar
cirka 1 hektar.
Förutom nollalternativet har tre olika förslag utarbetats. Förslagen benämns Alternativ 1, Alternativ 2 (a och b), samt Alternativ 3. För samtliga alternativ prövas
möjligheten att förlägga en ny byggnad för lager, kontor och personalutrymmen
inom fastigheten.
Under samrådstiden har synpunkter framkommit mot samtliga alternativ. Synpunkterna rör framförallt transporterna till verksamheten och risk för störningar
för omgivande bostadsfastigheter. Vissa synpunkter behandlar även frågan att
föreslagen lagerbyggnad kommer att upplevas påtaglig från vissa omgivande
fastigheter.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Alternativ 2a, som har principiellt stöd
i gällande detaljplan, medför minst negativa konsekvenser för omgivningen.
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att låta detaljplaneförslaget
för Lupinen 12 m fl, enligt programalternativ 2a kompletterat med en byggrätt
bakom Tegelgården, bli föremål för samråd.
_____

11 juni 2003

Tekniska förvaltningen
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
KF Centrumfastigheter AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 9 (52)

545/03

§ 155
Detaljplan för del av fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1 har varit föremål för samråd
med enkelt planförfarande från och med den 25 april till och med den 23 maj
2003.
Kommunen har för avsikt att sälja delar av fastigheterna Vedebylund 1:1 och
Vedeby 24:1. Detaljplan upprättas eftersom de delar som planeras säljas inte
stämmer överens med kvartersgränsen i gällande detaljplan.
Planområdet är beläget väster om Stationsvägen mellan Amiralens köpcenter
och Vedebylunds äldreboende. Planområdet omfattar cirka 11 000 kvm och
utgörs i huvudsak av en öppen gräsbevuxen yta i södersluttning.
Planområdet är obebyggt. I gällande detaljplan är kvarteret avsett för kontor,
handel och småindustri, (KHJ). Eftersom bland annat kvartersgränsen behöver
ändras vid försäljningen måste planen ändras. Planförslaget innebär ingen ändring
av användningen.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del
av fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1 i Karlskrona kommun, Blekinge
län.
_____

11 juni 2003

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 10 (52)

3757/02

§ 156
Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4 har varit föremål för samråd
under tiden 12 februari till och med den 12 mars 2003.
Planförslaget syftar till att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra uppförande
av ett parkeringsdäck i två-plan. Det är ont om mark i området varför redan, planlagt
område för parkeringsplatser tas i anspråk.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4 ställs ut för allmän granskning.
_____
Folkpartiet genom Eva Röder och Margareta Rodin vill ha antecknat till protokollet
vikten av avskärmning mot den äldre bebyggelsen på Bergåsa. Bland annat med
mycket växtlighet. Muren till P-däcket bör få ett tilltalande utseende mot villorna.

11 juni 2003

Lantmäterimyndigheten
Akten

Sid. 11 (52)

2741/03

§ 157
Ansökan om avstyckning, fastigheten Boråkra 1:1, 4:3
Handlingar: Ansökan (2003-04-14), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Ärendet gäller en avstyckning för permanentboende av en styckningslott bebyggd
med en äldre torpstuga. Lotten utgörs i huvudsak av naturmark och är belägen inom
Sillestorpsåns strandskyddsområde. Byggnaden uppges ha visst kulturhistoriskt
intresse i trakten som det gamla Smedtorpet, och avsikten är att rusta upp och
använda torpet.
Byggnaden har inte använts på ett antal år, varvid tomten vuxit igen och fått karaktären av allemansrättsligt tillgänglig naturmark, och torpet har förefallit att vara
övergivet. Tomten har gett intryck av att vara en del av närströvområdet, som är av
intresse för allmänheten.
Vid besök på platsen den 19 maj 2003 kunde emellertid konstateras att röjningsarbete hade utförts, så att tomten bedömdes vara hävdad i ganska stor omfattning.
En närmare granskning av huset gav intrycket att det inte är i sämre skick än att
det är möjligt att genomföra en renovering.
Området mellan huset och ån får anses ingå i hemfridsområdet, varför passage för
allmänheten längs ån inte kan hävdas.
Tomten ligger i område med biotopskyddade platser. Enligt samråd med kommunekologen innebär avstyckningen inte någon negativ inverkan på biotopskyddet.
Det får bedömas vara av vikt att den befintliga torpstugan bevaras, samt att eventuell ny- eller tillbyggnad ges en utformning som är varsamt anpassad till torpet
och till de naturliga terrängförhållandena.
Anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet, som löper över fastigheten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna medgivande till den föreslagna avstyckningen, då den inte bedöms
försvåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse
eller motverka lämplig planläggning av området, i enlighet med 3 kap 3 § fastighetsbildningslagen.
_____

11 juni 2003

Fastighetsägaren
Kammarkollegiet
Akten

Sid. 12 (52)

360/03

§ 158
Miljösanktionsavgift på grund av att kontrollrapport för HCFC/HFC
avseende år 2002 ej inkommit i tid
Ägaren till fastigheten Verkö 3:266, Rombvägen 1, Lyckeby, har tidigare till miljöoch byggnadsnämnden anmält att ovanstående adress har köldmedieaggregat med en
sammanlagd fyllnadsmängd på mer än 10 kg.
Enligt 11 § köldmediekungörelsen (SNFS 1997:3) gäller att återkommande
kontroll av dessa anläggningar skall genomföras minst en gång per år av ett
ackrediterat kylföretag. Kontrollen skall enligt 16 § köldmediekungörelsen
rapporteras till tillsynsmyndigheten genom en kontrollrapport senast den 31
mars påföljande år.
Den 7 maj 2003 har kontrollrapport för år 2002 inkommit för fastigheten på
ovanstående adress, alltså efter föreskriven tid. Beställare av den återkommande
kontrollen är i år liksom tidigare år ägaren. Under år 2002 är köldmedieanvändningen 22,5 kg HCFC och 24,1 kg HFC enligt inkommen kontrollrapport.
Enligt 30 kapitlet i miljöbalken samt förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter, punkt 5.6 i bilagan, skall en miljösanktionsavgift betalas av ägaren eller
brukaren av en köldmedieanläggning med en sammanlagd fyllnadsmängd över
10 kg, som inte inkommer med kontrollrapport inom föreskriven tid. Avgiften är
enligt förordningen om miljösanktionsavgift fastställd till 5 000 kronor för icke
fullgjord rapporteringsskyldighet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 21 maj 2003 yttrat sig och lämnat förslag
till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 30 kap 1 och 3 §§ och punkt 5.6 i bilagan till förordningen om
miljösanktionsavgifter (1998:950) att miljösanktionsavgift om 5 000 kronor skall
påföras ägaren till fastigheten Verkö 3:266, Rombvägen 1,Lyckeby och adress
Kallingevägen 3, 372 39 Ronneby.
(forts.)

11 juni 2003

Sid. 13 (52)

§ 158 (forts.)
-

Betalning av avgiften skall ske enligt faktura från Kammarkollegiet. Beloppet
förfaller till betalning 31 augusti 2003. Beslut om miljösanktionsavgift får efter
sista betalningsdag verkställas såsom en dom som vunnit laga kraft. Detta innebär att avgiften kan tas ut även om beslutet att påföra avgiften har överklagats.

-

Enligt 26 kap 2 § miljöbalken är ärendet överlämnat till åklagarmyndigheten för
åtalsprövning avseende misstanke om brott mot 16 § i Köldmediekungörelsen.

_____
Bilaga: Hur man överklagar till Miljödomstolen

11 juni 2003

Fastighetsägaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 14 (52)

3015/03

§ 159
Miljösanktionsavgift för Energi E2 Renewables AB för underlåtelse att inge
miljörapport senast 3 månader från utgången av kalenderåret
Vindkraftverket vid Yttre Stengrund bytte ägare i början av 2003. De nya ägarna
förlitade sig på att det företag som sköter det operativa underhållet skulle utforma och
sända in miljörapporten. Dessa hade dock avsagt sig ansvaret utan den nya ägarens
vetskap.
Miljö- och byggnadsnämnden är därför skyldig enligt 30 kap 1 och 3 §§ miljöbalken,
att besluta om att miljösanktionsavgift skall betalas av näringsidkare för de överträdelser och med det belopp som anges i bilaga till förordningen (1998:950) om
miljösanktionsavgifter punkt 1.5.
Ärendet har överlämnats till åklagarmyndigheten enligt 26 kap 2 § miljöbalken för
åtalsprövning avseende misstanke om brott enligt 29 kap 5 § alt. 6 § miljöbalken.
Fastighetsägaren har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Något yttrande har ej
inkommit.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 22 maj 2003 lämnat förslag till beslut,
bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 30 kap 3 § punkt 1.5 i bilaga till förordningen 1998:950, att uttaga
en avgift på 5 000 kronor av ägaren till Energi E2 Renewables ABför nedanstående
överträdelse:
-

Ej fullgjord skyldighet att ge in miljörapport senast 3 månader från utgången av
kalenderåret, eller den tidpunkt som bestämts i ett skriftligt beslut om anstånd

Miljösanktionsavgiften skall enligt 30 kap 5 § betalas till Kammarkollegiet senast den
31 augusti 2003. Beslut om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen
verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till miljödomstolen

11 juni 2003

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 15 (52)

1193/03

§ 160
Ansökan om nybyggnation och ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på fastigheten Hejetorp 1:1
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

11 juni 2003

Fastighetsägarna
Akten

Sid. 16 (52)

3205/03

§ 161
VA-utredning inom Östra Färmanstorp/Västra Skavkulla och Skavkulla
brygga
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under tiden mars till och med maj 2003
genomfört en utredning av vatten- och avloppsförhållandena inom rubricerade
område. Av utredningen framgår det att av 23 inventerade fastigheter i Östra
Färmanstorp/Västra Skavkulla är det endast 7 st som har ett godkänt avlopp
och 6 av 23 i Skavkulla brygga.
De flesta av de inventerade enskilda avloppen är av äldre datum. I Östra
Färmanstorp/Västra Skavkulla består avloppen av enkla rensbrunnar eller BDTavlopp varav 12 st mynnar ut i enkla stenkistor. 6 st har WC-avlopp. 3 av dessa
mynnar i en stenkista varav 2 dämmer. De andra WC-anläggningarna verkar fungera.
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att förelägga de fastighetsägare, vars avloppsanläggningar uppvisar brister, att vidtaga sådana åtgärder att utsläppen av fosfor och
biokemiskt syreförbrukande material från anläggningarna minskar till den nivå man
idag uppnår i ett modernt reningsverk. Fastighetsägarna kan således välja mellan att
ansluta till ett gemensamt reningsverk eller gemensamt kommunalt vatten och avlopp.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 26 maj 2003 lämnat förslag till beslut,
bil A.
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna vidtagna åtgärder, samt
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

11 juni 2003

Lyckå församling
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 162
Miljöpris 2003
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse miljöpristagare 2003.
Ordförande Erik Karlsson (s) redogör för juryns motivering, bil A, att utse
Lyckå församling till pristagare av Karlskrona kommuns miljöpris 2003.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med juryns förslag tilldela Lyckå församling 2003 års miljöpris.
_____

Sid. 17 (52)

11 juni 2003

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 18 (52)

3519/03

§ 163
Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2003
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning
per april 2003.
Förvaltningen meddelar att miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (totalt)
beräknas visa negativ avvikelse om – 2,0 mkr jämfört med budget år 2003.
Avvikelsen om –2,0 mkr är hänförlig till bostadsanpassningsbidragen som ingår i
de så kallade transfereringsbidragen utom nämndens ramansvar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning med resultatprognos per den
30 april 2003 enligt bilagda handlingar,
att uppdra åt förvaltningens verksamhetsansvariga att noga följa utvecklingen av
intäktsnivån.
_____

11 juni 2003

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid. 19 (52)

3080/03

§ 164
Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003
Karlskrona kommuns förslag till jämställdhetsprogram 2003 är utsänt på remiss.
Miljö- och byggnadsnämnden har fått remissen för yttrande.
Kommunens jämställdhetsprogram 2002 är fortfarande aktuellt och där finns förslag
som ännu inte är genomförda. Förslaget till 2003-års program har kompletterats med
vad nätverket har gjort det gångna året.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 maj 2003 lämnat förslag till yttrande, bil
A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka Jämställdhetsprogram Karlskrona kommun året 2003.
_____
I detta beslut deltager ej den borgerliga gruppen bestående av Carl-Göran Svensson
(m), Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Eva Röder (fp), Henrik Reinholdsson
(kd) och Magnus Larsson ( c ).

11 juni 2003

§ 165
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

Sid. 20 (52)

11 juni 2003

Sid. 21 (52)

§ 166
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
På grund av jäv deltar ej Kurt Lindman (v) i beredning och beslut i detta ärende.

11 juni 2003

Sid. 22 (52)

§ 167
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige beslut 24 april 2003, § 51; Yttrande över länsstyrelsens
förslag till regionala miljömål för Blekinge
2. Kommunfullmäktige beslut 24 april 2003, § 54; IT-infrastrukturprogram för
Karlskrona kommun
3. Kommunfullmäktige beslut 24 april 2003, § 58; Svar på motion om
kommunens strategiska markanvändning och detaljplanering av f d
Hästövarvets område
4. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-04-02; Avskrivning av ärendet
angående bildande av naturvårdsområdet Torhamns och Sturkö skärgårdar
5. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-04-28; Återkallelse av tillstånd enligt
miljöskyddslagen
6. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-04-29; Undantag från förbudet att
färdas genom sälskyddsområdet Isaks kläpp
7. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-09; Fråga om tillstånd enligt
miljöbalken för uppförande av vindkraftverk på fastigheten Olsäng 20:4 i
Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-12; Ansökan om strandskyddsdispens m m för uppförande av ett förråd på fastigheten Stenshamn 1:4,
Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-13; Byggnadsminnesförklaring av
byggnaderna på fastigheten Stumholmen 2:3 i Karlskrona, Karlskrona
kommun
10. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-13; Ersättning för åtgärder i
skyddsrum inom fastigheten Tärnan 1. skyddsrumsnr 100048-3 i Karlskrona
kommun
11. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-13; Ersättning för åtgärder i
skyddsrum inom fastigheten Tärnan 1. skyddsrumsnr 100049-9 i Karlskrona
kommun
12. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-15; Tillstånd att hålla dovhjort i
vilthägn på fastigheten Husgöl 1:10, Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-15; Tillstånd att hålla dovhjort i
vilthägn på fastigheten Bollasjö 1:17, Karlskrona kommun
(forts.)

11 juni 2003

Sid. 23 (52)

§ 167 (forts.)
14. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-15; Nybyggnad av ett
enbostadshus och garage/förråd på fastigheten Möcklö 2:6 i Karlskrona
kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-15; Nybyggnad av ett
enbostadshus och garage/förråd på fastigheten Möcklö 2:6 i Karlskrona
kommun
16. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-16; Dispens från föreskrifter för
Skärva naturreservat för anläggning av infiltration
17. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-16; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för uppförande av mur,
fastigheten Styrhytten 9 i Karlskrona kommun
18. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-19; Anmälan enligt 34 §
Avfallsförordningen
19. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-22; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om föreläggande beträffande avloppsanläggning,
fastigheten Färmanstorp 1:41 i Karlskrona kommun
20. Länsstyrelsen Blekinge län beslut 2003-05-26; Ansökan om
strandskyddsdispens för uppställning av två bodar på fastigheterna Aspö 5:68
och 5:64 i Karlskrona kommun
21. Länsrätten i Blekinge län DOM 2003-05-20; Överklagande av Länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 14 januari 2003, dnr 403-8685-02. Ingripande enligt
10 kap. plan- och bygglagen (1987:10) (PBL) i anledning av anläggande av
bad- och båtbrygga, tillika fråga om avvisning
22. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 11, DOM 2003-05-28; Överklagande
av Länsstyrelsen i Blekinge beslut den 27 november 2002, dnr 521-5597-02.
Strandskyddsdispens och tillstånd enligt förordnande om
landskapsbildsskydd. Senoren 6:9
23. 2:a åklagarkammaren i Malmö beslut 2003-05-20; Försvårande av
miljökontroll. c/o Jönssons Redovisnings bolag AB Energi i E2 Renewables
AB. Förundersökning skall inte inledas
24. Kammarrätten i Jönköping DOM 2003-05-05; Överklagande av Länsrättens i
Blekinge län dom den 21 februari 2002 i mål nr 973-01. Bygglov för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 1:72 i Karlskrona kommun
25. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2003-04-24; Redovisning till
EG-kommissionen med förslag på nya områden och förslag till ändringar i
redan beslutade områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och
________

11 juni 2003

Sökande
Akten

2994/03

§ 168
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten
Aspö 3:22 och 3:32
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sid. 24 (52)

11 juni 2003

Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Brörda grannar
Akten

Sid. 25 (52)

3079/03

§ 169
Nybyggnad av enbostadshus och båthus samt rivningslov på fastigheten
Augerums-Beseboda 1:328
Handlingar: Ansökan (2003-04-10), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivanden (2 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom avstyckningsplan, som genom övergångsbestämmelser
i plan- och bygglagen (PBL) 17 kap 4 § gäller som detaljplan.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och
16 §§. Hela fastigheten får anses vara hävdad för bostadsändamål. Detta utgör särskilt
skäl att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna. Tomten har en yta som
understiger 3000 m2, varför frågan om strandskyddsdispens ska handläggas av miljöoch byggnadsnämnden.
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse.
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad för ett befintligt enbostadshus, samt
nybyggnad av båthus. Viss del av byggnaderna blir belägna på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas, prickmark. Detta utgör en avvikelse från
detaljplanen, men får anses vara förenligt med planens syfte.
Byggnaderna hamnar närmare fastighetsgränsen än 4.5 m. Medgivande finns från
berörda grannar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov och
rivningslov samt medge med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives:
att som tomt får den avstyckade fastigheten tas i anspråk,
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen,
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
(forts.)

11 juni 2003

Sid. 26 (52)

§ 169 (forts.)
att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet enligt
19 § NVL skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 juni 2003

Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Berörd granne
Akten

Sid. 27 (52)

2051/03

§ 170
Husvagnscamping och parkeringsplats på fastigheten Fur 1:69
Handlingar: Ansökan (2003-03-03), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
granne (2003-04-17), reviderad ritning (2003-04-29), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller en mindre husvagnscamping vid Västersjöns badplats i Fur, med
syfte att bringa ordning i den oönskade husvagnsuppställning som tidigare förekommit vid badplatsen. Vidare föreslås en parkeringsplats avsedd att användas
vid träningstillfällen på den befintliga fotbollsplanen, samt en mindre väg ner till
strandkanten avsedd att användas vid upptagning av kanoter.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
De föreslagna åtgärderna får anses bidra till mera ordnade förhållanden vid
strandområdet och till att göra detta mera attraktivt för besökare. Förslaget kan
inte bedömas inskränka allmänhetens möjligheter att fritt röra sig inom strandskyddsområdet.
Detta får anses utgöra särskilt skäl att medge undantag från strandskyddsförordnandet.
Berörd granne har getts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medge med stöd av 7 kap 18 § MB undantag från
strandskyddsförordnandet varvid föreskrives:
att endast den yta får tas i anspråk för husvagnscamping respektive parkeringsplats, som markerats med rött på den till ärendet hörande situationsplanen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 juni 2003

Sökande
Akten

Sid. 28 (52)

2477/02

§ 171
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:75
Handlingar: Ansökan (2002-04-02), karta, förslag till gemensam avloppsanläggning
(2003-01-27), skrivelser från sökande (2003-01-27, 2003-04-01, 2003-05-19, 200306-04), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
företa syn på platsen.
_____

11 juni 2003

Sökande
Akten

Sid. 29 (52)

3162/03

§ 172
Nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten Gullbernahult 32
Handlingar: Ansökan (2003-04-16), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller en avloppspumpstation, vars placering på den föreslagna platsen är
nödvändig för utbyggnaden av den aktuella etappen av bostadsområdet. Denna
pumpstation redovisades emellertid inte i det underlagsmaterial som låg till grund
vid framtagande av detaljplanen. Av den anledningen finns ingen byggrätt reserverad
i planen för byggnaden.
Enligt gällande detaljplan blir pumpstationen belägen på mark som inte får bebyggas,
prickmark. Marken är reserverad för plantering och gästparkering. Förslaget innebär
en avvikelse från detaljplanen, men får anses vara förenligt med planens syfte, då det
tillgodoser en gemensam funktion som är nödvändig för planens genomförande.
Övriga teknikbyggnader med byggrätt inom planområdet omfattas av utformningsbestämmelser, som är desamma som för de näraliggande bostadshusen. Det får anses
lämpligt att denna princip tillämpas även för den aktuella pumpstationen, som då ska
omfattas av bestämmelsebeteckningen f 2. Detta innebär att byggnaden ska utformas
med stum takfot och med fasader i puts/tegel, inslag av trä får förekomma. Tak ska
enligt detaljplanen utföras av zink eller galvaniserad plåt.
Den föreslagna byggnaden är utförd helt i betong, vars gjutning imiterar träpanel på
fasad och korrugerad plåt på tak. Detta strider helt mot utformningsbestämmelsen i
detaljplanen. För att bygglov ska kunna lämnas måste reviderade ritningar föreligga,
som står i överensstämmelse med dessa bestämmelser.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka att mindre avvikelse från gällande detaljplan medges vad gäller
placering av byggnaden, samt
att delegera till bygglovarkitekten att bevilja bygglov då reviderade ritningar har
inkommit, som bedöms stå i överensstämmelse med bestämmelsebeteckningen f 2 i
detaljplanen.
_____

11 juni 2003

Sökande
Akten

Sid. 30 (52)

1783/03

§ 173
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten RamdalaHäjetorp 1:1
Handlingar: Ansökan (2003-02-25), situationsplan, karta, grannemedgivanden,
skrivelser från sökande (2003-02-28, 2003-04-29), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 14 maj 2003, § 127
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik och avlopp.
Området består av orörd naturmark som är allemansrättsligt tillgänglig. Det utgörs
av ett vackert höjdparti med en del trädvegetation, och får anses vara av intresse
som strövområde för de närboende. Området genomkorsas av ett flertal stigar.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 5 juni 2003 företagit syn på
platsen.
Efter samråd på platsen med miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslås
byggnadsplatsen placerad i naturområdets sydöstra hörn. Påverkan på de närboendes
tillgång till naturmarken bedöms bli marginell med denna placering, och tillfart kan
ske på den befintliga vägen. Vidare blir förutsättningarna goda för framdragande av
det kommunala VA-nätet till byggnaden.
Ur miljösynpunkt har den bedömningen tidigare gjorts, att ytterligare enskilda
avloppsanläggningar inte bör medges i området. Anslutning till kommunalt VA-nät
bör utgöra förutsättningen för eventuell nybyggnation. Något förslag på annan
godtagbar lösning av avloppsfrågan har inte framkommit, varför denna bedömning
kvarstår.
Nämnden föreslår ett reviderat beslutsförslag där avloppsfrågan skall lösas i samråd
med samhällsbyggnadsförvaltningen i avvaktan på att kommunalt VA-nät
framdrages.
(forts.)

11 juni 2003

Sid. 31 (52)

§ 173 (forts.)
Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt det reviderade förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus, enligt det
reviderade förslaget, till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet. I avvaktan på att kommunalt VAnät framdrages skall avloppsfrågan lösas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 juni 2003

Sökande
Akten

Sid. 32 (52)

3214/03

§ 174
Användning av lokstall till butiker och kontor, tillfällig åtgärd på fastigheten
Karlskrona 3:8
Handlingar: Ansökan (2003-04-24), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Lokalerna ligger inom område som enligt gällande detaljplan skall användas för
järnvägsändamål. Bygglov för tillfällig åtgärd har tidigare beviljats med varaktighet
till den 6 juli 2003. En ny detaljplan som tillåter den sökta användningen har tagits
fram, och förväntas inom kort bli antagen, varefter permanent bygglov kan beviljas.
Den aktuella användningen strider mot gällande detaljplan. Enligt plan- och
bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja
bygglov för tillfällig åtgärd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet till den 31 december 2003.
_____

11 juni 2003

Sökande
Akten

Sid. 33 (52)

3163/03

§ 175
Inglasning av balkonger i flerbostadshus, fastigheten Lavetten 16
Handlingar: Ansökan (2003-04-16), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Ansökan gäller inglasning av befintliga balkonger samt nybyggnad av två balkonger,
varav en inglasad.
Enligt gällande detaljplan är högsta tillåtna byggnadshöjd 13.3 meter. Högst fyra
våningar är tillåtet.
Enligt förslaget får den nybyggda, inglasade balkongen en genomsnittlig byggnadshöjd på 15.1 meter, och byggnaden blir i denna del i fem våningar.
Den föreslagna åtgärden strider mot detaljplanen i sådan utsträckning, att den inte
kan anses vara en sådan mindre avvikelse som kan medges av miljö- och byggnadsnämnden.
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan vad gäller nybyggnad av inglasad balkong med hänvisning till att
förslaget strider mot gällande detaljplan
att bevilja bygglov vad gäller inglasning av befintliga balkonger samt nybyggnad av
en icke inglasad balkong med villkor:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

11 juni 2003

Sökande
Knösö vägsamfällighet
Akten

Sid. 34 (52)

3119/03

§ 176
Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lyckeby 4:56
Handlingar: Ansökan (2003-04-11), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
Knösö vägsamfällighet (2003-05-15), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt
PBL kapitel 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB), 7 kap 13, 14
och 16 §§. Vidare gäller landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i
dess äldre lydelse.
Platsen utgörs av naturmark, men är en del av en avgränsad, större fastighet, som
är bebyggd med ett bostadshus. Den har inga särskilda naturvärden och saknar
intresse ur allmän synpunkt. Ett bostadshus på platsen får bedömas vara en
lämplig komplettering.
Knösö vägsamfällighet har godkänt föreslagen ny utfart. Anslutning ska ske till
det kommunala VA-nätet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
(forts.)

11 juni 2003

Sid. 35 (52)

§ 176 (forts.)
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden
att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet enligt
19 § NVL skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden,
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 juni 2003

Sökande
Akten

Sid. 36 (52)

3263/03

§ 177
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Mjövik 2:14
och 2:5
Handlingar: Ansökan (2003-04-28), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller en ändring av den befintliga tomtindelningen samt nybyggnation av
ett enbostadshus på 132 m2 och anläggande av enskild avloppsanläggning till detta.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Enligt detaljplanebestämmelserna får
den sammanlagda bebyggelsen på varje tomtplats inte uppta större yta än 120 m2,
varav bostadshuset får uppta en yta på högst 100 m2. Vidare finns i detaljplanen en
bestämmelse som säger att inom området får inte uppföras byggnad vars användande
påkallar anläggandet av avloppsledning.
Den föreslagna byggnadsytan strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att
det inte kan anses vara en sådan mindre avvikelse som kan medges av miljö- och
byggnadsnämnden.
Enligt miljöinspektörens bedömning kan inga fler enskilda avloppsanläggningar
tillåtas inom området, detta bland annat på grund av närheten till badplatsen och då
flera befintliga avloppsanläggningar i närheten visat sig fungera undermåligt.
Anslutning till det kommunala VA-nätet är en förutsättning för att ytterligare
bostadsbebyggelse ska få komma till. Anslutningspunkt finns ca 600 m från
fastigheten, där Orredalsvägen ansluter till Mjöviksvägen.
Vad beträffar den föreslagna ändringen av fastighetsindelningen får den bedömningen göras, att en byggnation på den låglänta delen av tomten med en uppfyllnad
enligt förslaget på 1.5- 2 m ger en dålig anpassning till förhållandena på platsen, och
stämmer illa överens med det befintliga bebyggelsemönstret. En byggnation på den
högre belägna delen av fastigheterna som förutsättes i nu gällande tomtindelning är
det naturliga sättet att bygga på platsen.
(forts.)

11 juni 2003

Sid. 37 (52)

§ 177 (forts.)
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till
att förslaget strider mot gällande detaljplan
att förutsättningar inte föreligger att anordna enskild avloppsanläggning på
fastigheten
att föreslagen tomtindelning inte är lämplig då den förutsätter en byggnation som
inte uppfyller kraven i plan- och bygglagen 3 kap 1 § på att byggnader ska placeras
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och naturförhållandena på
platsen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 juni 2003

Sökande
Akten

Sid. 38 (52)

2963/03

§ 178
Nybyggnad av garage på fastigheten Mo 4:3
Handlingar: Ansökan (2003-04-02), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivande
(2 st), yttrande från sökande (2003-06-05), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Ansökan gäller nybyggnad av garage på 85 m2.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Enligt planbestämmelserna får
gårdsbyggnader inte uppta större yta än 56 m2 (1/20 av tomtytan 1119 m2).
På tomten finns redan ett garage på 42 m2. Tillsammans med det föreslagna garaget
skulle detta ge en sammanlagd yta för gårdsbyggnader på 127 m2.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att den
inte kan anses vara en sådan mindre avvikelse som kan medges av miljö- och
byggnadsnämnden.
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrandet påverkar
ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till att förslaget strider mot gällande detaljplan.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 juni 2003

Sökande
Akten

2607/03

§ 179
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Olsäng 17:1
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Sid. 39 (52)

11 juni 2003

Sökande
Akten

Sid. 40 (52)

3192/03

§ 180
Förnyat lov för uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Olsäng 20:4
Handlingar: Ansökan (2003-04-22), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Tidigare beslut: 9 maj 2001, § 212.
Bygglov för två vindkraftverk har beviljats av miljö- och byggnadsnämnden i maj
2001. På grund av att länsstyrelsen ännu inte fattat beslut i miljötillståndsfrågan
har byggnationen inte kunnat påbörjas inom två år. Sökanden önskar därför förnya
bygglovet.
Förutsättningarna i ärendet bedöms inte ha ändrats sedan det tidigare beslutet fattades.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att länsstyrelsens beslut avseende miljöprövningen ska föreligga före byggstart
att verken utföres så att bullernivåerna utomhus ej överskrider 40 dB (A) nattetid
resp 50 dB (A) dagtid intill de närmast belägna bostäderna
att utvändigt färgval sker i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
_____
Carl-Göran Svensson (m) lämnar särskilt yttrande till protokollet. (Detsamma som i
maj 2001.)
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 juni 2003

Sökande
Akten

Sid. 41 (52)

2731/03

§ 181
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rättikan 4
Handlingar: Ansökan (2003-03-24), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivanden (2 st), yttrande från sökande (2003-06-03), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott företa syn på platsen.
_____

11 juni 2003

Fastighetsägaren
Berörd granne
Akten

Sid. 42 (52)

2889/01

§ 182
Olovligt uppförd inglasad altan på fastigheten Saleboda 1:161
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov för tillbyggnad med inglasad altan i
beslut 13 mars 2002 § 88. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som i beslut 27 maj
2002 upphävde det av miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglovet. Det finns
således inte något gällande bygglov för den inglasade altanen, vilken därmed är att
betrakta som olovligt uppförd.
När en åtgärd som kräver bygglov har utförts utan lov skall, enligt PBL 10 kap 1 §,
miljö- och byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på
annat sätt ändrat, om inte lov till åtgärden kan meddelas i efterhand.
Fastighetsägaren har i brev från samhällsbyggnadsförvaltningen den 8 november
2002 uppmanats att omgående, dock senast den 20 december 2002, vidta åtgärder för
att undanröja den olovligt utförda byggnationen. Vidare har fastighetsägaren blivit
upplyst om att ärendet kommer att tas upp i miljö- och byggnadsnämnden för beslut
om föreläggande mot vite, om rättelse inte sker.
Vid besök på platsen den 23 april 2003 kunde konstateras att den inglasade altanen
inte hade rivits.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till plan- och bygglagen 10 kap 1, 14 och 18 §§ förelägga ägaren
till fastigheten Saleboda 1:161, vid ett vite av 20 000 kronor, att senast två månader
efter delfåendet av detta beslut riva den olovligt uppförda inglasade altanen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 juni 2003

Sökande
Blekinge museum
Akten

Sid. 43 (52)

3109/03

§ 183
Ändrad användning av flyghangar till museum på fastigheten Stumholmen
2:15
Handlingar: Ansökan (2003-04-11), ritning, situationsplan, yttrande från Blekinge
museum (2003-06-03), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller ombyggnad och ändrad användning av Flyghangar 4 till Marinflygmuseum. Byggnaden används för närvarande för parkeringsändamål, men
dess ursprungliga användning är som hangar för det marina flyget.
Områdesbestämmelser gäller, och platsen har bestämmelsebeteckningen Q, kulturreservat. Detta innebär att byggnaden inte får rivas, samt att åtgärder inte får vidtas i
byggnadens yttre som förvanskar dess ursprungliga karaktär.
Byggnaden är Statligt byggnadsminne, men länsstyrelsen är tillståndsmyndighet
då byggnaden tidigare varit i privat ägo.
Den utvändiga förändringen av byggnaden består i att fasaden mot nordost i sin
helhet glasas upp. Då de befintliga skjutportarna renoveras och bevaras till sin
funktion, kan hangaren återställas till ursprungligt utseende. Förslaget får därför
anses tillgodose kravet på att byggnads yttre inte får förvanskas.
Byggnadernas användning regleras inte i områdesbestämmelserna. Detta får då
bedömas enligt bestämmelsernas övergripande syfte samt de generella reglerna i
plan- och bygglagen.
I beskrivningen till områdesbestämmelserna sägs bland annat att bestämmelserna
syftar till att säkerställa ett bevarande av en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö. Vidare är avsikten att Stumholmen genom en upprustning och varsam
komplettering skall kunna bli en levande stadsdel för huvudsakligen bostäder,
rekreation, marinmuseum och andra kulturella ändamål.
Den föreslagna användningen får bedömas stå i överensstämmelse med vad som
sägs i beskrivningen, och kan inte anses komma att medföra någon betydande
olägenhet för omgivningen.
(forts.)

11 juni 2003

Sid. 44 (52)

§ 183 (forts.)
Parkering för personal ska redovisas på Stumholmen. Enligt beskrivningen förutsättes parkering för besökare ordnad på Trossö inom rimligt gångavstånd. Inga
parkeringsplatser är redovisade i ansökningshandlingarna.
Berörda grannar har getts möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande över
ansökan. Inga negativa synpunkter har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka ombyggnad och ändrad användning av Flyghangar 4 till Marinflygmuseum, samt
att delegera till bygglovarkitekten att bevilja bygglov när godtagbar lösning på
dels personal- och dels besöksparkering redovisats.
_____

11 juni 2003

Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsveket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

Sid. 45 (52)

3322/03

§ 184
Strandskyddsdispens för Friggebod på fastigheten Torstäva 11:4
Handlingar: Ansökan (2003-05-05), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
Ansökan gäller en Friggebod avsedd att användas som bastu, vilken inte är bygglovpliktig. Dock krävs strandskyddsdispens.
Den aktuella tomten är i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål. Detta utgör
ett särskilt skäl att medge undantag från strandskyddsförordnandet.
Som upplysning får nämnas att om Friggeboden placeras närmare fastighetsgränsen
än 4.5 m ska medgivande från grannfastigheten inhämtas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna. Som tomt får den avstyckade
fastigheten tas i anspråk.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 juni 2003

Sökande
Berörd granne
Akten

Sid. 46 (52)

1759/03

§ 185
Ändrad användning av ekonomibyggnad till hundpensionat på fastigheten
Truseryd 1:22
Handlingar: Ansökan (2003-02-24), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
granne (2003-03-31), grannemedgivanden (6 st), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Ansökan

gäller ombyggnad och ändrad användning av befintlig ekonomibyggnad
till hundpensionat för tio hundar, med tillhörande rastgårdar.
Granneintyg finns från de närmast kringboende, med undantag av en granne som
motsätter sig förslaget. Denne anför bland annat att skällande och gnyende från
befintlig kennelverksamhet redan idag är störande, och befarar att detta blir värre
när antalet hundar ökar.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 2 § får byggnaders avsedda användning
inte medföra betydande olägenheter för omgivningen.
Platsen är belägen inne i Truseryds samhälle, mitt i ett tättbebyggt område. Den
bedömningen får göras, att risk finns för störningar av kringliggande bostadsbebyggelse, även inom ett större område än det varifrån granneintyg föreligger.
Den föreslagna verksamheten får anses vara olämplig på platsen.
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut men har ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till vad som sägs i PBL 3 kap 2 § om att
byggnaders avsedda användning inte får medföra betydande olägenheter för
omgivningen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 juni 2003

Sökande
Vägverket
Akten

Sid. 47 (52)

3041/03

§ 186
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Vinberga 13:1
Handlingar: Ansökan (2003-04-08), situationsplan, karta, yttrande från Vägverket
2003-06-03), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste
lösas i ett större sammanhang.
Ansökan gäller en avstyckning från en större fastighet som är bebyggd med ett
enbostadshus, och i sin helhet hävdad för ändamålet.
Tillfartsväg finns, och anslutning kan ske till det kommunala VA-nätet.
Förslaget bedöms kunna innebära en lämplig komplettering av den befintliga
bebyggelsegruppen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Några synpunkter har inte inkommit.
Då fastigheten ligger i anslutning till E 22 har även Vägverket getts möjlighet att
yttra sig, och har den 3 juni 2003 inkommit med en skrivelse med synpunkter
angående vägtrafikbuller.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att innan bygglov beviljas ska de åtgärder redovisas som krävs för att gällande
riktvärden för vägtrafikbuller inomhus och utomhus inte ska överskridas:
_____
(forts.)

11 juni 2003

Sid. 48 (52)

§ 186 (forts.)
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 juni 2003

Sökande
Akten

Sid. 49 (52)

3138/03

§ 187
Tillbyggnad av garage med carport på fastigheten Mjövik 2:22
Handlingar: Ansökan (2003-04-15), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivanden (6 st), yttrande från sökande (2003-05-20), yttrande från Nättraby vägars samfällighetsförening (2003-05-20) , samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 5 juni 2003, § 149 (au)
Ansökan gäller tillbyggnad med carport på 15 m2.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Enligt bestämmelserna får
uthus inte uppta större yta än 30 m2.
På tomten finns redan ett garage på 30 m2 samt ett uthus på ca 20 m2. Tillsammans
med den föreslagna carporten skulle detta ge en sammanlagd yta för uthus på 65 m2.
Vidare är den föreslagna carporten i sin helhet belägen på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad prickmark.
Enligt förvaltningen strider den föreslagna åtgärden mot gällande detaljplan i sådan
omfattning, att den inte kan anses vara en sådan mindre avvikelse som kan medges
av miljö- och byggnadsnämnden.
Arbetsutskottet ställer sig positiva till framställningen och att därmed medge mindre
avvikelse från gällande detaljplan.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjats och då
det avslutats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_____
(forts.)

11 juni 2003

Sid. 50 (52)

§ 187 (forts.)
Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 juni 2003

Sid. 51 (52)

§ 188
Informationer
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om planerade utbildningsdagar
i höst. Enligt önskemål kommer utbildningen att omfatta halvdagar. Första
utbildningsdagen blir på förmiddagen den 17 september 2003. Program kommer att
utsändas med uppgift om plats och tid.
_____

11 juni 2003

Sid. 52 (52)

Övriga frågor
§ 189
Ordföranden Gerthie Olsson (s) tackar för gott samarbete under första halvåret och
önskar alla en trevlig sommar.
1:e vice ordföranden Erik Karlsson (s) önskar ordföranden detsamma.
_____

20 augusti 2003 Sid. 1 (38)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 20 augusti 2003
§ 194

Detaljplan för Gullberna Park etapp 2, del av fastigheten Gullbernahult 1 m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 195 Detaljplan för del av Grönadal 1:32
§ 196 Detaljplan för Bladlusen 1 och del av Annebo 8, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 197 Detaljplan för del av Västra Stensjö 1:17, Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 198 Budgetuppföljning maj 2003
§ 199 Budgetuppföljning juni 2003
§ 200 Förslag till upphävande av förordnande om skydd för landskapsbilden
§ 201 Måldokument för samhällsbyggnadsförvaltningen
§ 202 Förslag till ändring i nämndens delegationsordning
§ 203 Svar på motion angående förslag att redovisa parkeringssituationen på Trossö och ge förslag
till ny parkeringsform att tillämpas vid planläggning på Trossö
§ 204 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 205 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 206 Meddelanden
§ 207 Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten Aspö 3:22 och 3:32.
Utgår.
§ 208 Olovlig nybyggnation av båthus på fastigheten Aspö 3:22
§ 209 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Aspö 4:31
§ 210 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:69
§ 211 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 24:1
§ 212 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Furen 1
§ 213 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:75. Utgår.
§ 214 Nybyggnad av maskinhall på fastigheten Hasslö 4:251
§ 215 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hassö 9:53
§ 216 Tillbyggnad av garage med carport på fastigheten Mjövik 1:28
§ 217 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rättikan 4. Utgår.
§ 218 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rödebyholm 1:145
§ 219 Informationer
§ 220 Övriga frågor
____________

20 augusti 2003 Sid. 2 (38)

Plats och tid
Beslutande

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
20 augusti 2003, kl. 08.30 – 11.25. Beslutsammanträde kl. 11.00 – 11.25.
Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Gerthie Olsson (s) ej §§ 207, 208
Erik Karlsson (s) ordf §§ 207, 208
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s) fr kl 10.00
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Magnus Larsson (c)
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Chatarina Holmberg (s)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Per-Gunnar Holgersson (s) §§ 207, 208

Närvarande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s) ej §§ 207, 208
Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Erik Gisslén (m)
Kristoffer Axelsson (m) till kl. 11.00.
Jerry Hansson (fp)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Kenneth Gyllensting t.f. förvaltningschef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Roger Lindberg, rotelsamordnare
Jan-Anders Glantz, projekteringschef
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Margareta Rodin

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 28 augusti 2003,
kl. 07.30.

20 augusti 2003 Sid. 3 (38)

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson §§ 194 – 206, 209 - 220

§§ 194 – 220

.........................................................
Erik Karlsson §§ 207 - 208
Justerare

…………………………………….
Margareta Rodin

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 28 augusti 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

20 augusti 2003 Sid. 4 (38)

Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1793/03

§ 194
Detaljplan för Gullberna Park etapp 2, del av fastigheten Gullbernahult 1
m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan har varit föremål för samråd med enkelt planförfarande.
Från och med den 8 maj 2003 till och med den 6 juni 2003 har samrådshandlingar varit
utställda för granskning.
Detaljplanen möjliggör nybyggnad av radhus i tre våningar, carportar och en
pumpstation samt anläggande av en hamnplan och båtuppläggningsplats för
småbåtar. Planområdet utgör en liten del av ett större projekt där LB-Hus AB
avser att uppföra 86 markbostäder och en småbåtshamn. Planen syftar till att ta tillvara
det attraktiva läget genom att bygga åtta radhus i stället för fem. Planen
anger därför att radhus får uppföras i tre våningar istället för en våning som anges
i gällande plan.
Planområdet är beläget inom den sydvästra delen av Gullberna Park. Planområdet
avgränsas i norr av planlagt bostadsområde, i väster av planlagd mark, i söder av
planlagt vattenområde för småbåtshamn samt i öster av planlagd mark.
Planområdet omfattar 0,6 hektar.
Gällande detaljplan anger radhus i en våning, carportar, en pumpstation och en
hamnplan som delvis får tas i anspråk som båtuppläggningsplats.
LB-Hus AB har lämnat synpunkter på det särskilda utlåtandet som upprättades efter
plansamrådet. Synpunkterna föranleder ingen ändring i det särskilda utlåtandet.
Detaljplanen har reviderats i två avseenden. Bestämmelsen angående högsta totalhöjd
har ändrats till 11,75 meter över Karlskronas nollplan. En bestämmelse med följande
lydelse har tillkommit: Ny bebyggelse skall utformas i enlighet med detaljplanens
illustration.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan upprättad i
april 2003 och reviderad i juni 2003 för Gullberna Park etapp 2, del av fastigheten
Gullbernahult 1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____

20 augusti 2003 Sid. 5 (38)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2688/03

§ 195
Detaljplan för del av Grönadal 1:32
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om detaljplaneläggning
för del av Grönadal 1:32.
En förhandsförfrågan om bygglov för två enbostadshus på samma plats har tidigare
behandlats. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 17 oktober 2002, § 285 att
lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och bygglagen kapitel 5 om kravet på detaljplaneläggning för ny enstaka byggnad. Förslaget
har omarbetats framför allt vad avser utfartens placering.
Den föreslagna byggnadsplatsen utgörs av ett högt berg som sluttar mot norr och
övergår i ett smalt bälte med tät lövträdsvegetation med bland annat ek och fläder.
Väster om området går vägen mot Skavkulla brygga och öster om området vägen
mot Grönadals brygga (Skillingenäs). Båda vägarna ansluter nordväst om området
till länsvägen mot Nättraby. Topografin har varit helt styrande för vägarnas placering.
Området gränsar i söder till Skavkulla by som sträcker sig längs en byväg. Bymiljön
är genuin och klart avgränsad från bebyggelsen inom Grönadal.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande den 25 april 2003 föreslagit nämnden
att avslå framställningen, bil A. Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar bifall till
sökandens framställning.
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till Carl-Göran Svenssons (m) m fl förslag.
Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
(forts.)

20 augusti 2003 Sid. 6 (38)

§ 195 (forts.)
Reservationer
Den borgerliga gruppen genom Carl-Göran Svensson (m) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande avslå framställningen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen.

20 augusti 2003 Sid. 7 (38)

Sökande
Netto Marknad AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3823/03
226/03

§ 196
Detaljplan för Bladlusen 1 och del av Annebo 8, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om detaljplan för del
av fastigheten Annebo 8.
Syftet är att bygga om översta planet på befintlig garagebyggnad till bostäder, studentoch gruppboende. PBA har tillsammans med handikappförvaltningen tagit fram ett
förslag till gruppboende. Gruppboendet upptar ungefär halva ytan av garageplanet och
på den andra halvan byggs små lägenheter, studentbostäder.
För området gäller detaljplan som vann laga kraft 16 maj 1968 samt 20 september
2002. Gällande plan anger användningen bostäder och garage. Planändring måste till
då garagebyggnaden endast är tillåten för garageändamål.
Netto Marknad har tidigare kommit in med ansökan om planändring för Bladlusen 1
för uppförande av en livsmedelsbutik. Nämnden beslutade om planuppdrag i februari
2003. I planuppdraget ingår också en gångbro över Sunnavägen och järnvägen, mellan
Västra Mark och Annebo.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för Bladlusen 1 och del av Annebo 8 samt att genomföra samråd.
_____

20 augusti 2003 Sid. 8 (38)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

639/03

§ 197
Detaljplan för del av Västra Stensjö 1:17, Holmsjö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en förfrågan om att upprätta detaljplan för del av Västra Stensjö 1:17. Fastigheten ligger vid sjön Alljungen.
Fastighetsägaren har för avsikt att sälja och stycka av befintliga campingstugor
som bostäder/fritidshus. Även värdshusbyggnaden avses säljas och får användningen bostäder. Avsikten är att camping och vandrarhem skall vara kvar i nuvarande omfattning. En ny reception/kioskbyggnad ingår i planförslaget.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva planförfrågan i detaljplan med inledande av programsamråd.
_____

20 augusti 2003 Sid. 9 (38)

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4766/03

§ 198
Budgetuppföljning maj 2003
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per maj 2003.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per maj 2003 enligt bilagda handlingar.
_____

20 augusti 2003 Sid. 10 (38)

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4767/03

§ 199
Budgetuppföljning juni 2003
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per juni 2003.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per juni 2003 enligt bilagda handlingar.
_____

20 augusti 2003 Sid. 11 (38)

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4768/03

§ 200
Förslag till upphävande av förordnande om skydd för landskapsbilden
Länsstyrelsen i Blekinge län förordnade i resolution den 30 december 1965 med stöd
av den då gällande bestämmelsen i 19§ naturvårdslagen att bland annat uppförande av
byggnad inte får ske utan länsstyrelsens tillstånd inom östra skärgården samt kustbygden. Enligt 9§ i lag om införande av miljöbalken gäller fortfarande länsstyrelsens
beslut (som övergångsbestämmelse till 1974 års ändringar i naturvårdslagen).
Några bestämmelser motsvarande förordnanden till skydd för landskapsbilden enligt
19§ naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari 1975 finns inte i miljöbalken.
Anledningen är helt enkelt att frågan fått sin reglering i plan- och bygglagen den 1 juli
1987 samt i miljöbalkens hushållningsbestämmelser den 1 januari 1999. Även i skogsvårdslagen finns numera erforderliga bestämmelser om skydd för landskapsbilden.
Karlskrona kommun har i samband med översyn 1992 av strandskyddsförordnanden i länet begärt att förordnandet för landskapsbildsskyddet skulle upphävas.
Framställningen hade ingen framgång.
I samband med att länsstyrelsen på nytt aktualiserar bildandet av naturreservat i
östra skärgården, har frågan uppmärksammats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 21 juli 2003 lämnat förslag till beslut,
bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra till ordföranden att tillskriva länsstyrelsen i enlighet med förvaltningens
skrivelse.
_____

20 augusti 2003 Sid. 12 (38)

Revisorerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4769/03

§ 201
Måldokument för samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 18 juli 2003 lämnat förslag till måldokument
för 2003-2006. Utöver mindre redaktionella ändringar av tidigare dokument har lagts
till en punkt som utgår från de fyra hörnstenarna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta måldokument för samhällsbyggnadsförvaltningen för 2003 – 2006 enligt
bilagda handlingar.
_____

20 augusti 2003 Sid. 13 (38)

Revisorerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4770/03

§ 202
Förslag till ändring i nämndens delegationsordning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 maj 2001, § 185, om sin delegationsordning. I samband med översyn av delegationsrätt för beslutande i bygglovärenden, kom beslutet om delegation till arbetsutskottet enbart att innefatta
avslag, ej positiva beslut.
Bakgrunden till beslutets utformning var ett förslag att delegera avslag på ansökan
i strid mot detaljplan till bygglovhandläggarna. Nämnden var vid detta tillfälle inte
positiv till förslaget utan beslutade att delegera avslag till sitt arbetsutskott.
Förvaltningens resurser och kompetens för berörda ärenden har därefter förbättrats
genom att en bygglovarkitekt anställts. För framtiden kan det därför finnas anledning
att överväga om delegationen kan utökas enligt det tidigare förslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 22 juli 2003 lämnat förslag till beslut,
bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge arbetsutskottet rätt att besluta i ärenden som rör ansökan om bygglov,
rivningslov och marklov inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser,
som inte är delegerade till tjänsteman.
_____

20 augusti 2003 Sid. 14 (38)

Kommunfullmäktige (Ks 2001.501-514)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3508/03

§ 203
Svar på motion angående förslag att redovisa parkeringssituationen på Trossö
och ge förslag till ny parkeringsform att tillämpas vid planläggning på Trossö
Karin Brunsberg (m) och Sigurd R Petersson (m) har i en motion den 27 november
2001 hemställt om att parkeringstillgängligheten på Trossö översiktligt kartläggs
och redovisas, samt att förslag till ny parkeringsnorm, att tillämpas vid planläggning
för ny bebyggelse, snarast tas fram och beslutas om.
Miljö- och byggnadsnämnden har fått motionen för yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 30 juni 2003, lämnat förslag till yttrande,
bil A.
Den parkeringsnorm som tillämpas vid bygglovprövning för Trossö och som anges
i kommunens översiktsplan 2002 är låg. Den tar hänsyn till den goda tillgången på
allmän plats, god kollektivtrafikförsörjning och lågt bilinnehav hos de boende.
Trots att parkeringsnormen är låg förekommer det ofta i samband med nybyggnadsprojekt att byggherren önskar bygga färre platser med hänvisning till kostnaderna.
Det är dyrt att bygga garage och i regel finns möjlighet att parkera på gatan där
kommunen upplåter mark utan kostnad. Det är en fördel att de breda gatorna används
för kantstensparkering ur trafiksäkerhetssynpunkt. Hastigheten minskar då körbanans
bredd minskar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en översyn av parkeringssituationen och
parkeringsnormen för Trossö skall påbörjas under 2003, samt att tillämpningen av
gällande parkeringsnorm ska skärpas, varje verksamhet bör tillgodose sitt behov av
parkering på egen tomt.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
_____

20 augusti 2003 Sid. 15 (38)

§ 204
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

20 augusti 2003 Sid. 16 (38)

§ 205
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

20 augusti 2003 Sid. 17 (38)

§ 206
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige beslut 22 maj 2003, § 74; Förslag till ombudgetering år
2003 samt direktiv för treårsbudget åren 2004-2006
2. Kommunfullmäktige beslut 22 maj 2003, § 75; Rosenholms idrottscentrum
3. Kommunfullmäktige beslut 18 juni 2003, § 92; Revisionsberättelse för år 2002
samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ
4. Kommunfullmäktige beslut 18 juni 2003, § 97; Förslag till måldokument för
Karlskrona kommuns arbete med etnisk mångfald 2003-2006
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-02; Ansökan om nybyggnad av
komplementbyggnad på fastigheten Utlängan 1:30 i Karlskrona kommun
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-02; Tillstånd till transport av farligt
avfall
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-04; Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en avloppspumpstation på fastigheten Hasslö 9:101
i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-04; Överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2002, § 112, att anta detaljplan för Skavkulla
1:2 i Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-05; Återkallelse av tillstånd enligt
miljöskyddslagen
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-06; Föreläggande om provtagning
avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos i nötkreatursbesättning
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-11; Tillstånd till täkt på fastigheten
Sillhövda 3:1 i Karlskrona kommun
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-11; Anmälan enligt 34 § punkt 1
och 2 avfallsförordningen
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-13; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för gäststuga, fastigheten Sanda
2:39 i Karlskrona kommun
(forts.)
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§ 206 (forts.)
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-16; Uppdrag till Länsstyrelsen
i Kalmar (Yttrande inför fastighetsreglering Hästholmen 1:80 och S:1)
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-17; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus,
fastigheten Hasslö 10:63 i Karlskrona kommun
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-18; Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Wachtmeister 34, Bergqvistska
gården, Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-19; Samråd enligt miljöbalken
angående planerad matjordstäkt på fastigheten Kråkerum 3:19 i Karlskrona
kommun; nu fråga om verksamheten miljöpåverkan
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-19; Anmälan enligt 34 § punkt 1
och 2 i avfallsförordningen
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-23; Beslut om betydande miljöpåverkan avseende Vägverkets förstudie för Väg 673 Hasslö, informationsplats vid Näs
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-24; Tillstånd till affischering
inom Blekinge län inför folkomröstningen den 14 september 2003
21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-24; Beslut om betydande
miljöpåverkan (Utökning och förändring av djurhållning på fastigheten
Bränteknuva 1:2)
22. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-25; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om föreläggande beträffande avloppsanläggning,
fastigheten Färmanstorp 1:21 i Karlskrona kommun
23. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-25; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om föreläggande beträffande avloppsanläggning,
fastigheten Färmanstorp 1:35 i Karlskrona kommun
24. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-25; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om föreläggande beträffande avloppsanläggning,
fastigheten Färmanstorp 1:36 i Karlskrona kommun
25. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-30; Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Kristianopel 10:14,
Köpmannagården, Kristianopels socken, Karlskrona kommun
(forts.)
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§ 206 (forts.)
26. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-06-30; Medelstilldelning inom
ramen för ”Berättelser om vårt samhälles historia – svenska industriminnen”,
RAÄ:s program för det industrihistoriska varvet
27. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-07-01; Anmälan enligt 34 § avfallsförordningen
28. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-07-01; Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Karlskrona 4:20,
Karlskronavarvet, Karlskrona kommun
29. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-07-03; Detaljplan för del av fastigheten
Vedebylund 1:1 och Vedeby 24.1 i Karlskrona kommun
30. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-07-03; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, fastigheterna Björkenäs 1:30, 1:31
och 1:32 i Karlskrona kommun
31. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-07-03; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus på
fastigheterna Hasslö 2:69 och 2:98 i Karlskrona kommun
32. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-07-03; Tillstånd enligt miljöbalken
(kremeringsverksamhet på fastigheten Augerum 1:15 i Karlskrona kommun)
33. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-07-03; Återkallelse av tillståndsbeslut
(värmecentralen på fastigheten Hästhoven nr 1 i Karlskrona kommun)
34. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-07-04; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus, garage/förråd och uthus på fastigheten
Lyckeby 4:56, i Karlskrona kommun
35. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-07-04; Strandskyddsdispens för
nybyggnad av sjöbod på fastigheten Hasslö 8:15 i Karlskrona kommun
36. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-07-10; Detaljplan för kv Havfrun,
Hector m fl (Västerudd) i Karlskrona kommun
37. Länsstyrelsen Kalmar län, beslut 2003-06-30; Ansökan om dispens från
landskapsbildskyddet avseende nybyggnad på fastigheten Hästholmen 1:80
m fl, Karlskrona kommun
38. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2003-06-05; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 2 april 2003, dnr § 82, BAB
(forts.)

20 augusti 2003 Sid. 20 (38)

§ 206 (forts.)
39. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2003-06-12; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 9 oktober 2002, BAB
40. Kammarrätten i Jönköping, protokoll 2003-05-27; Överklagande av länsrätten
i Blekinge län dom den 18 februari 2003 i mål nr 1132-02 (prövningstillstånd)
41. Karlskrona kommun. tekniska nämnden, protokoll 26 maj 2003, § 39;
Utredning om framtida behov och lokalisering av kajlägen på Verkö
42. Karlskrona kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse till lantmäterimyndigheten i Karlskrona 2003-07-18; Anläggningsförrättning
berörande fastigheterna Stengöl 1:14 m fl
43. Anita Wilhelmsson, e-post till kommunstyrelsen 2003-07-24; Mobiltelefoniutbyggnaden, kommuner går till departementen
________
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Sökande
Tema arkitekter
Akten

2994/03

§ 207
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten
Aspö 3:22 och 3:32
Ärendet utgår från dagordningen då det återkallats av sökanden.
_____
Ordföranden Gerthie Olsson (s) deltar ej i beredning och beslut i detta ärende.

20 augusti 2003 Sid. 22 (38)

Fastighetsägaren
Fastighetsägarens ombud (enligt fullmakt)
Akten

3282/03

§ 208
Olovlig nybyggnation av båthus på fastigheten Aspö 3:22
Handlingar: Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, skrivelser och fullmakt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
företa sin på platsen.
_____
Ordföranden Gerthie Olsson (s) deltar ej i beredning och beslut i detta ärende.
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Sökande
Akten

3839/03

§ 209
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Aspö 4:31
Handlingar: Ansökan (2003-06-02), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Fastigheten utgörs av ett 270 meter långt, smalt skifte som består av allemansrättsligt tillgänglig naturmark. Det sträcker sig ner till vattnet och är således delvis
beläget inom strandskyddsområde. Fastigheten gränsar i hela sin sträckning direkt
till den vackert belägna Kronokyrkogården, som betraktas som fast fornlämning.
Enligt översiktsplanen för Aspö ingår platsen i bevarandeområdet för Drottningskär,
och Kronokyrkogården bör räknas till befästningsanläggningen.
En exploatering enligt förslaget får bedömas medföra en negativ påverkan på den
natursköna och kulturhistoriskt betydelsefulla platsen, och får därför anses vara
olämplig.
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade,
samt vad som sägs i PBL kap 3 om lämplighet med hänsyn till natur- och kulturförhållandena på platsen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Berörda grannar
Akten

3276/03

§ 210
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:69
Handlingar: Ansökan (2003-04-29), karta, yttrande från granne (2003-08-11),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste
lösas i ett större sammanhang.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så
att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
Platsen är en lucka i den befintliga bebyggelsegruppen. Den utgörs av redan
ianspråktagen tomtmark, och saknar intresse ur allmän synpunkt. Väg för tillfart
kan tas över samfälld mark söderifrån, och anslutning kan ske till det kommunala
VA-nätet. En byggnad på platsen får bedömas utgöra en lämplig komplettering
av den befintliga bebyggelsen.
Enligt översiktsplanen för Aspö ingår platsen i bevarandeområdet för Drottningskär,
varför det är av särskild vikt att byggnaden får en placering, storlek och utformning
som är väl anpassad till platsens förutsättningar.
(forts.)
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§ 210 (forts.)
Positivt förhandsbesked på platsen har tidigare lämnats av miljö- och byggnadsnämnden i beslut den 11 december 1996, § 394.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En granne har
framfört att utsikten blir störd. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt färg- och materialval skall anpassas till byggnadstraditionen i trakten, och ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

3208/03

§ 211
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 24:1
Handlingar: Ansökan (2003-04-24), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste
lösas i ett större sammanhang.
Bebyggelsens lämplighet skall också bedömas enligt de generella reglerna i planoch bygglagen (PBL). I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska
prövas om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig
ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna trafik,
vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så
att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
Den föreslagna avstyckningen gränsar direkt till bebyggda tomter. Den utgörs av
naturmark med tät trädvegetation och är relativt svårtillgänglig. Platsen har inga
särskilda naturvärden, och bedöms inte vara av sådan karaktär att den är av intresse
för allmänheten.
Tillfart kan ske via befintlig väg.
Platsen ligger i omedelbar närhet av verksamhetsområdet för kommunalt VA, och
möjlighet finns att ansluta till nätet.
Förslaget får anses vara en naturlig komplettering som saknar motsättningar med
andra intressen, och platsen får bedömas vara lämplig att bebygga med ett fritidshus.
(forts.)
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§ 211 (forts.)
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över förslaget. Några yttranden har ej
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna
platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
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Sökande
Akten

3965/03

§ 212
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Furen 1
Handlingar: Ansökan (2003-06-11), ritning, situationsplan, grannemedgivanden
(2 st), yttrande från sökande (2003-08-13), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
företa syn på platsen.
_____
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Sökande
Akten

2477/02

§ 213
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:75
Ärendet utgår från dagordningen då sökanden återkallat detsamma.
_____

20 augusti 2003 Sid. 30 (38)

Sökande
Berörd granne
Akten

4364/03

§ 214
Nybyggnad av maskinhall på fastigheten Hasslö 4:251
Handlingar: Ansökan (2003-07-16), ritning, grannemedgivanden (4 st), situationsplan,
karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller en hall avsedd för förvaring av maskiner och redskap för skötsel av
kyrkogården vid Hasslö kyrka. Den föreslås placerad strax utanför det detaljplanelagda
området för kyrkogårdsändamål.
På platsen gäller de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL). I PBL kap 2 sägs
att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade.
Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är
av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att
ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, samt så att de inte
medför betydande olägenheter för omgivningen.
Den föreslagna platsen ligger inne i ett tätvuxet, snårigt skogsparti som saknar intresse
ur allmän synpunkt, och som gör att byggnaden inte annonserar sig i omgivningen.
Tillfart tas via en befintlig väg över ett område utlagt som skyddszon i detaljplanen.
Platsen bedöms vara lämplig för ändamålet, och byggnaden kan inte anses medföra
någon olägenhet för omgivningen.
Godkännande från berörda grannar föreligger.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med villkor:
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutats.
(forts.)

20 augusti 2003 Sid. 31 (38)

§ 214 (forts.)
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

20 augusti 2003 Sid. 32 (38)

Sökande
Berörd granne
Akten

3406/03

§ 215
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 9:53
Handlingar: Ansökan (2003-05-09), situationsplan, karta, yttrande från granne
(2003-08-12), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste
lösas i ett större sammanhang.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så att de inte
medför betydande olägenheter för omgivningen.
Platsen är en lucka i kanten av den befintliga bebyggelsegruppen. Den utgörs av en
skogsdunge som inte är av någon särskild betydelse ur allmän synpunkt. Befintlig väg
kan nyttjas för tillfart och anslutning kan ske till det kommunala VA-nätet. En byggnad
på platsen får bedömas utgöra en lämplig komplettering av den befintliga bebyggelsen.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En granne har yttrat sig.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt färg- och materialval ska ske i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
_____
(forts.)

20 augusti 2003 Sid. 33 (38)

§ 215 (forts.)
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

20 augusti 2003 Sid. 34 (38)

Sökande
Akten

3319/03

§ 216
Tillbyggnad av garage med carport på fastigheten Mjövik 1:28
Handlingar: Ansökan (2003-05-05), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2003-05-21), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 5 juni 2003, § 148.
Ansökan gäller tillbyggnad med carport på 36 m2.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Enligt bestämmelserna får
den sammanlagda bebyggelsen inte uppta större yta än 60 m2, varav bostadshus
högst 50 m2.
På tomten finns redan ett garage på 50 m2 samt ett bostadshus på ca 130 m2.
Tillsammans med den föreslagna carporten skulle detta ge en sammanlagd yta på
216 m2.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 5 juni 2003,
§ 148, uppdragit åt förvaltningen att inhämta synpunkter från berörda grannar för att
därefter ta ställning till eventuell avvikelse från gällande detaljplan.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Några synpunkter har
inte inkommit, varför möjlighet finns att medge avvikelse från detaljplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

20 augusti 2003 Sid. 35 (38)

Sökande
Akten

2731/03

§ 217
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rättikan 4
Ärendet utgår från dagordningen. Sökanden har för avsikt att inkomma med
reviderat förslag.
_____

20 augusti 2003 Sid. 36 (38)

Sökande
Akten

3209/03

§ 218
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rödebyholm 1:145
Handlingar: Ansökan (2003-04-24), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivande (1 st), skrivelse från sökande (2003-06-02), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller tillbyggnad av bostadshus med 15 m2.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Enligt bestämmelserna får
bostadshus inte uppta större yta än 140 m2. Efter tillbyggnaden skulle bostadshuset få en yta på 148 m2.Vidare är den föreslagna tillbyggnaden i sin helhet
belägen på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad prickmark.
Planavvikelsen berör endast grannfastigheten i norr. Medgivande från grannen
föreligger, varför möjlighet finns att medge avvikelse från detaljplanen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid föreskrives:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutats:
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

20 augusti 2003 Sid. 37 (38)

§ 219
Informationer
•

Rotelsamordnare Roger Lindberg och projektledare Jan-Anders Glantz
informerar om ”Projekt Koltrast”.
Utvecklingen av Pottholmsområdet innebär för kollektivtrafiken att nya
lösningar skapas för funktionerna omstigning – mellan tåg och buss genom
att Kungsplan ersätts med ny bussterminal på Blekingegatan intill föreslaget
resecentrum. Parallellt med Pottholmsprojektet har Blekingetrafiken utarbetat
ett förslag till ny linjesträckning på Trossö. Därvid föreslås en ny centrumhållplats som på ett bättre sätt än idag tillgodoser tillgänglighet, attraktivitet,
trafiksäkerhet m m . Tre alternativa lägen har studerats. Studien ledde till att
Parkgatan/Landbrogatan förordades som ny centrumhållplats. För att kunna
utveckla detta nya centrala hållplatsläge i enlighet med uppsatta mål har
Blekingetrafiken och kommunen fått möjlighet att ingå i vägverkets
försöksverksamhet för friare användning av statsbidrag till kollektivtrafik,
varför en gemensam ansökan inlämnades till vägverket 2002. Projektet har
döpts till Koltrast och står för kollektivtrafik i attraktiv stadsmiljö.

•

Ordföranden erinrar om utbildningsdagen den 17 september 2003, vilken är
förlagd till ”Villa Oscar” på Gräsvik.

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

20 augusti 2003 Sid. 38 (38)

Övriga frågor
§ 220
•

Gert Olsson (s) ställer fråga om bygglovsansökan inkommit för vindkraftverk
på Verkö.

•

Per-Gunnar Holgersson (s) vill ha förklaring till begreppet ”hävdad tomt”.
T.f. förvaltningschef Kenneth Gyllensting besvarar frågan.

_____

10 september 2003 Sid.1(37)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 10 september 2003
§ 225

Detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Bordläggning.
§ 226 Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 227 Ny detaljplan för del av kvarteret Munspelet m fl, Spandelstorp, Karlskrona kommun
§ 228 Detaljplan för del av fastigheten Munspelet 1 och 2, Spandelstorp, Karlskrona kommun
§ 229 Pågående planer
§ 230 Fastighetsreglering berörande Fylgia 12, 13 samt Karlskrona 2:1 och 4:3
§ 231 Omvandling av tjänsten som VA-inventerare
§ 232 Bostadsärende: Mörk lägenhet på AWA-vägen 15 A. Utgår.
§ 233 Datoriserad livsmedelsinspektion. Utgår.
§ 234 Förslag till budget 2004 samt plan för åren 2005-2006
§ 235 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 236 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 237 Meddelanden
§ 238 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:115
§ 239 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 24:1 (Maden)
§ 240 Förhandsbesked för nybyggnad av förskola på fastigheten Bostorp 2:94
§ 241 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Furen 1
§ 242 Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Grönadal 14:69
§ 243 Uppförande av mast och två teknikbodar på fastigheten Gängletorp 15:7
§ 244 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 7:135
§ 245 Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hålan 62:4
§ 246 Uppförande av mast och två teknikbodar på fastigheten Lampan 3
§ 247 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 5:4
§ 248 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Vitsippan 9
§ 249 Informationer
§ 250 Övriga frågor
______________

10 september 2003 Sid.2(37)

Plats och tid

Beslutande

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
10 september 2003, kl. 08.30 – 11.45.
Beslutsammanträde kl. 11.15 – 11.45.
Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Gerthie Olsson (s)
Erik Karlsson (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s) fr kl 09.45
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Anna Ottosson (m)
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson (c)
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Chatarina Holmberg (s) till kl 09.45
Jerry Hansson (fp)

Närvarande ersättare

Chatarina Holmberg (s) fr kl 09.45
Per-Gunnar Holgersson (s)
Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Erik Gisslén (m)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Hans Juhlin, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Åsa Olsson, planhandläggare
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Bengt Eriksson, förvaltningsekonom
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Eva Röder

Justeringens plats och tid

Villa Oscar, Gräsvik, onsdagen den 17 september 2003.

10 september 2003 Sid.3(37)

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Eva Röder

§§ 225 – 250

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 18 september 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

10 september 2003 Sid.4(37)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

913/03

§ 225
Detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

10 september 2003 Sid.5(37)

Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3757/02

§ 226
Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 30 juni t o m den 15 augusti
2003.
Planförslaget syftar till att ändra gällande detaljplan genom att uppföra ett parkeringsdäck
i två plan på fastigheten Grenadjären 4. Befintlig detaljplan för norra delen av Gräsviksområdet medger till parkeringsplatser i markplan.
Parkeringsdäcket är endast avsett för Vodafones anställda. Vodafone disponerar ej någon
annan tomtmark på Gräsviksområdet och kan därför ej göra anspråk på P-platser utanför
egen tomtmark.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Särskilda yttranden
Eva Röder (fp) föreslår i särskilt yttrande att man fortsätter att undersöka annan plats för
parkeringsdäck eller annan form av parkering, även på privat mark.
Kurt Lindman (v) föreslår i särskilt yttrande att grundläggning på nedre planet sänkes
med 1 meter.
Reservation
Eva Röder (fp) reserverar sig till förmån för eget yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för
del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun, Blekinge län,
att godkänna att Eva Röder (fp) och Kurt Lindman (v) får lämna sina särskilda
yttranden till protokollet.
_____
Vid behandlingen av detta ärende deltar ej Chatarina Holmberg (s)

10 september 2003 Sid.6(37)

Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 227
Ny detaljplan för del av kvarteret Munspelet m fl, Spandelstorp, Karlskrona
kommun
Det finns stor efterfrågan på tomtmark för privata villor inom Karlskrona tätort.
Kvarteret Munspelet i Musikgatans södra förlängning är i gällande detaljplan avsatt
för flerfamiljshus. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2003 planeras
förskola i nordöstra delen av kvarteret. Gällande detaljplan föreslås ändras så att den
medger villabebyggelse. Även plangränsen föreslås justeras mot kringliggande skogsområde för att uppnå bättre anpassning av bebyggelsen mot naturförutsättningarna.
Marken ägs idag av Karlskrona kommun och består av skog.
Planhandläggare Åsa Olsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ny detaljplan för kvarteret
Munspelet 1, 2 och 3 samt låta programmet bli föremål för samråd,
_____

10 september 2003 Sid.7(37)

Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 228
Detaljplan för del av fastigheten Munspelet 1 och 2, Spandelstorp, Karlskrona
kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av
fastigheten Munspelet 1 och 2. Gällande detaljplan anger användningen flerbostadshus.
I del av gällande plan föreslås förändrad markanvändning, skola, som en följd av behovet
av ny förskola i Spandelstorp. Då förskola kan ses som ett bostadskomplement föreslås
enkelt planförfarande och eftersom kommunfullmäktige har bedömt ärendet som skyndsamt föreslås ärendet behandlas separat.
Planen syftar till att möjliggöra ett bostadskomplement i form av förskola, 4 avdelningar.
Marken är idag obebyggd och ägs av kommunen.
Planområdet är beläget i Spandelstorp och nås från Musikgatan. I väst avgränsas området
av Musikgatan, i norr och öster angränsas fastigheten av naturmark. I söder angränsar
området till naturmark som enligt detaljplan är avsett för flerbostadshus.
Planhandläggare Åsa Olsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra samråd med enkelt
planförfarande för del av fastigheten Munspelet 1 och 2, förskola Munspelet,
Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____

10 september 2003 Sid.8(37)

Fastighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 229
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

10 september 2003 Sid.9(37)

Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4301/03

§ 230
Fastighetsreglering berörande Fylgia 12, 13, samt Karlskrona 2:1 och 4:3
Sökande: Lantmäterimyndigheten Blekinge län, Box 524, 371 23 KARLSKRONA
Handlingar: Ansökan (2003-07-07), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Ärendet gäller en fastighetsreglering som innebör att en fastighetsbildning görs i
enlighet med sedan länge befintliga, faktiska förhållanden.
Detta förutsätter att mark som är utlagd som allmän plats gata i gällande detaljplan
även formellt tas i anspråk som privat tomtmark.
Förslaget innebär en avvikelse från detaljplanen, men kan inte anses strida mot
planens syfte eller försvåra ett genomförande av planens intentioner.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anse att den aktuella avvikelsen från gällande detaljplan är att betrakta som en
mindre avvikelse i överensstämmelse med planens syfte, och tillstyrker den föreslagna
fastighetsregleringen.
_____

10 september 2003 Sid.10(37)

Personal
Ekonomi
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 231
Omvandling av tjänsten som VA-inventerare
Kommunfullmäktige inrättade år 1999 en tjänst för inventering av enskilda avlopp inom
kommunens problemområden. Tjänsten var självfinansierande med inspektionsavgifter.
En stor del av kommunens problemområden har sedan dess inventerats, men efterhand
har två problem blivit tydliga. För det första upplevs tjänsten som understimulerande
och två inventerare har slutat av den anledningen. För det andra behövs förstärkning även
på tillståndsgivarsidan. Det finns många inventerade avlopp, men det saknas resurser att
följa upp och åtgärda dem.
Ett förslag är därför att omvandla tjänsten till en ”vanlig” miljöinspektörstjänst som arbetar
med enskilda avlopp på halvtid (både inventering och åtgärder), samt annan miljötillsyn på
den andra halvan. I början kan en sådan tjänst få svårt att bli helt självfinansierad.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27 augusti 2003 lämnat förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att miljöavdelningens tjänst som inventerare av enskilda avlopp omvandlas till en kombinationstjänst som VA-handläggare (50 %), samt övrigt tillsynsarbete inom nämndens
ansvarsområde (50 %). Miljöavdelningen beslutar internt vilket övrigt område som är
mest prioriterat, samt
att acceptera att tjänsten åtminstone i ett inledningsskede kan vara svår att få fullt självfinansierad.
_____

10 september 2003 Sid.11(37)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 232
Bostadsärende: Mörk lägenhet på AWA-vägen 15 A
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

10 september 2003 Sid.12(37)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 233
Datoriserad livsmedelsinspektion
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

10 september 2003 Sid.13(37)

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4411/03

§ 234
Förslag till budget 2004 samt plan för åren 2005-2006
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 30 juli 2003 upprättat förslag till budget för
2004 samt plan för åren 2005-2006, bil A.
MBL-förhandling enligt § 11 har ägt rum den 14 augusti 2003.
Grundförslaget har upprättats i enlighet med de ramar som beslutats i kommunfullmäktige
den 22 maj 2003, § 74. Ramen utgörs av de ekonomiska ramar som tilldelats nämnden för
år 2004 och 2005 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 2003-05.
I föreliggande förslag har, under miljö- och byggnadsnämnden, avsatts 70 tkr i en reserv
för oförutsett i avsikt att enligt direktiven skapa en ökad säkerhetsmarginal och ökat handlingsutrymme under året. Reserven är cirka 1% av totala kommunbidraget till nämndens
verksamheter.
Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är 8,3 mkr exklusive
bostadsanpassningsbidrag. Utgifterna är till största delen personalkostnader. Intäkterna
budgeteras till 8,4 mkr. Förvaltningen har normalt sett således mycket begränsade
möjligheter till ombudgeteringar för att möta kostnadsökningar under löpande budgetår.
Detta har dock kunnat balanseras i bokslut 2002 genom intäktsöverskott för
bygglovavgifterna.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund och förvaltningsekonom Bengt Eriksson redogör
för budgetförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att anta grundbudget för år 2004 och planer för åren 2005 och 2006 i enlighet med
bilagda handlingar,
2. att i första hand utöka nämndens budgetram med 800 tkr inom miljöområdet,
3. att i andra hand utöka budgetramen för kommunal riskhantering med 200 tkr för
skaderegistrering och anordnande av nyårsfyrverkeri,
4. att utöka kommunbidragsramen till bostadsanpassningsbidrag med 1,0 mkr till följd
av uteblivet momsavdrag för verksamheten, samt
5. att få disponera ytterligare 420 tkr ur eget kapital för utökad samverkan med högskolan
år 2004.
_____

10 september 2003 Sid.14(37)

§ 235
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

10 september 2003 Sid.15(37)

§ 236
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

10 september 2003 Sid.16(37)

§ 237
Meddelanden
1. Kommunstyrelsen, beslut 12 augusti 2003, § 119; Åtgärder för att minska
sjukfrånvaron
1. Kommunstyrelsen, beslut 12 augusti 2003, § 122; Budget- och verksamhetsuppföljning maj 2003
2. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut 19 augusti 2003, § 101; Östersjöstrategi 2003-2004
3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-07-03; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus på
fastigheterna Hasslö 2:69 och 2:98 i Karlskrona kommun
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-08-20; Tillstånd för uppförande av
utställningshall på Aspö
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-08-22; Nedgrävning av avlivat hästdjur
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-08-22; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för mast m m på fastigheten RödebyBjörsmåla 1:5 i Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-08-26; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad på fastigheten JämjöTorp 1:49 i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-08-27; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för mast m m på fastigheten Bredabäck
1:51 i Karlskrona kommun
9. Växjö Tingsrätt, DELDOM 2003-08-26; Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för bl a infiltration och bortledande av vatten
från Lyckebyån, för den kommunala vattenförsörjningen i Karlskrona kommun,
Blekinge län; nu fråga om fastställelse av avtal
_____

10 september 2003 Sid.17(37)

Sökande
Akten

4435/03

§ 238
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:115
Handlingar: Ansökan (2003-07-24), situationsplan, karta, kompl. från sökande
(2003-08-11), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen
bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste lösas i ett
större sammanhang.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så att de inte
medför betydande olägenheter för omgivningen.
Tomten är belägen i närheten av affären, på andra sidan vägen, och har en yta på ca
1500 m2. Enligt översiktsplanen för Aspö är kompletteringar på stora och obebyggda
tomter runt affären möjliga.
Marken, som utgör en lucka i befintlig bebyggelse, kan närmast beskrivas som igenvuxen ängsmark, och får anses sakna särskilda naturvärden eller allmänt intresse i
övrigt. Befintlig samfälld väg kan användas för tillfart, och anslutning kan göras till
det kommunala VA-nätet. En byggnad på platsen får bedömas utgöra en lämplig
komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget men har ej utnyttjat
detta.
(forts.)

10 september 2003 Sid.18(37)

§ 238 (forts.)

4435/03

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna
platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

10 september 2003 Sid.19(37)

Sökande
Akten

3207/03

§ 239
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 24:1 (Maden)
Handlingar: Ansökan (2003-04-24), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen
bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning endast
om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste lösas i ett större sammanhang.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller.
I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är
mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så att de inte
medför betydande olägenheter för omgivningen.
Tomten är belägen i Maden, i närheten av den så kallade ”Banan”. I översiktsplanen för
Aspö sägs att kompletteringsbebyggelse kan tillåtas i Maden, bland annat i området kring
bägge sidor av ”Banan”. Tidigare har bygglov beviljats på den direkt angränsande tomten
i söder.
Marken inrymmer inga särskilda naturvärden eller allmänna intressen i övrigt. Anslutning
kan göras till det kommunala VA-nätet. En byggnad på platsen får bedömas utgöra en
lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Inga synpunkter har
inkommit.
Vägverket har getts möjlighet att yttra sig angående utfart till väg 707.
(forts.)

10 september 2003 Sid.20(37)

§ 239 (forts.)

3207/03

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna
platsen med villkor:
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att positivt besked från Vägverket ska föreligga före byggstart
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

10 september 2003 Sid.21(37)

Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen
Berörda grannar
Akten

4353/03

§ 240
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola på fastigheten Bostorp 2:94
Handlingar: Ansökan (2003-07-10), situationsplan, karta, yttrande från grannar (2st),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen
bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste lösas i ett
större sammanhang.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så att de inte
medför betydande olägenheter för omgivningen.
Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen på mark som utgörs av tätvuxen, snårig
lövskog. Platsen ligger i direkt anslutning till väg 730, men på en avsevärt lägre nivå,
varför en utfyllnad är nödvändig. På andra sidan vägen är ett villaområde beläget.
Marken inrymmer inga särskilda naturvärden eller allmänna intressen i övrigt. Tillfart/
angöring kan enkelt ske från väg 730, och anslutning kan göras till det kommunala VAnätet. En förskola placerad enligt förslaget bedöms inte medföra någon olägenhet för
omgivningen, utan får anses vara lämplig ur lokaliseringssynpunkt.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Två grannar har yttrat
sig. Yttrandena påverkar ej förvaltningens bedömning.
(forts.)

10 september 2003 Sid.22(37)

§ 240 (forts.)

4353/03

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av en förskola till den föreslagna
platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten
att godkännande från väghållaren vad gäller utfart och angöring skall inhämtas av
sökanden före byggstart
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

10 september 2003 Sid.23(37)

Sökande
Akten

3965/03

§ 241
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Furen 1
Handlingar: Ansökan (2003-06-11), ritning, situationsplan, grannemedgivanden
(2 st), yttrande från sökande (2003-08-13), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Tidigare beslut: 20 augusti 2003, § 212.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 3 september 2003 företagit syn
på platsen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för att ta upp en diskussion med sökanden
om revidering av ansökan.
_____

10 september 2003 Sid.24(37)

Sökande
Berörd granne
Akten

4266/03

§ 242
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Grönadal 14:69
Handlingar: Ansökan (2003-07-04), ritningar, situationsplan, karta, skrivelse från
Sydkraft AB, grannemedgivande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Hela garaget samt en mindre del av bostadshuset blir belägna på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas, prickmark.
Prickmarksområdet har i planen beteckningen Sh, vilket innebär att det är säkerhetsområde för elektrisk högspänningsledning. Enligt intyg från Sydkraft AB är emellertid
den luftledning som var belägen på prickmarksområdet numera borttagen. Sydkraft AB
avsäger sig i intyget för all framtid rätten att göra anspråk på att få uppsätta luftledning
eller nedlägga jordkablar i prickmarksområdet. Prickmarken samt berörda fastigheter är
också markerade på till intyget hörande kartbilagor.
Då skälet till att prickmarksområdet lades ut i detaljplanen numera är undanröjt får den
bedömningen göras, att medgivande till byggnation på prickmarken kan ges utan att det
strider mot planens syfte.
Garagebyggnaden blir belägen närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Grannemedgivande föreligger.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

10 september 2003 Sid.25(37)

Sökande
Berörd granne
Akten

133/03

§ 243
Uppförande av mast och två teknikbodar på fastigheten Gängletorp 15:7
Handlingar: Ansökan (2003-01-13, reviderad 2003-08-20), ritning, situationsplan, karta,
grannemedgivande (2003-08-21), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Masten föreslås placerad på Trummenäs golfbana inom detaljplanelagt område, och är
belägen på mark som enligt planen är avsedd att användas för servicebyggnad. Den är
belägen i direkt anslutning till befintlig maskinhall.
I den ursprungliga ansökan var masten placerad helt öppet ute på själva golfbanan
(fastighetsbeteckning Säby 5:10). Den nu aktuella placeringen i anslutning till befintlig
byggnad får anses vara något bättre ur landskapsbildssynpunkt, och bedöms inte innebära
någon betydande förändring i övrigt vad gäller omgivningspåverkan.
Förslaget innebär en avvikelse från detaljplanen vad gäller tillåten markanvändning, men
bedöms inte stå i konflikt med planens syfte.
Information om ansökan har varit införd i lokalpressen den 4 april 2003, med den
ursprungliga placeringen på Säby 5:10. Inga skrivelser med synpunkter har inkommit.
Medgivande finns från Trummenäs Golfklubb.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas, och då det
avslutats
att innan arbetena påbörjas skall ev. tillstånd från Länsstyrelsen, försvarsmakten och
luftfartsverket föreligga,
att mätningar kontinuerligt utföres för att klargöra (även när fler antenner kommer att
brukas) att EU:s rekommenderade gränsvärden alt. de av SSI fastställda värdena för
icke-joniserande strålning, ej överskrides,
(forts.)

10 september 2003 Sid.26(37)

§ 243 (forts.)

133/03

att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en beskrivning
av projektets art och omfattning, lämnas in till miljö-och byggnadsnämnden,
att det i samband med bygganmälan enligt ovan, bifogas en teknisk beskrivning avseende
antennernas uteffekt, riktning och strålningsberäkningar,
att bygganmälan kompletteras med en teknisk beskrivning avseende antennernas uteffekt,
riktning och strålningsberäkningar (OBS !)
att det i samband med att den skriftliga anmälan inlämnas om att arbetena slutförts (och
att antennerna är i drift), bifogas mätresultat som styrker att de rekommenderade, alt. fastställda värdena för icke-joniserande strålning ej har överskridits.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

10 september 2003 Sid.27(37)

Sökande
Berörda grannar
Akten

4283/03

§ 244
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 7:135
Handlingar: Ansökan (2003-07-08), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivanden
(6 st), yttranden från grannar (2003-09-01), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen
bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning
endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste lösas i ett
större sammanhang.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller.
I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är
mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så att de inte
medför betydande olägenheter för omgivningen.
Bostadshuset föreslås placerat i anslutning till två befintliga ekonomibyggnader, där
sökanden idag har viss djurhållning. Marken är idag relativt vildvuxen, men upplevs på
grund av ekonomibyggnaderna som delvis privatiserad. Den inrymmer inga särskilda
naturvärden eller allmänna intressen i övrigt. Tillfartsväg finns, och anslutning kan göras
till det kommunala VA-nätet. En byggnad på platsen får bedömas utgöra en lämplig
komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Sökanden har själv
underhand inlämnat medgivanden från samtliga berörda grannar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna
platsen med villkor:
(forts.)

10 september 2003 Sid.28(37)

§ 244 (forts.)

4283/03

att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

10 september 2003 Sid.29(37)

Sökande
Vägverket
Akten

3678/03

§ 245
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hålan 62:4
Handlingar: Ansökan (2003-05-22), ritningar, situationsplan, karta, yttrande från
Vägverket (2003-09-08), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen
bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning endast
om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste lösas i ett större sammanhang.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller.
I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är
mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken är av sådan
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt.
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så att de inte
medför betydande olägenheter för omgivningen.
På del av platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
Positivt förhandsbesked har tidigare lämnats för två enbostadshus i direkt anslutning till
den nu aktuella platsen. Länsstyrelsen har också lämnat strandskyddsdispens för dessa
två hus. Det nu sökta huset blir beläget längre från stranden än dessa, på mark som gränsar
till väg 738. Marken saknar naturvärde och är inte heller på annat sätt av allmänt intresse.
Befintlig tillfartsväg kan användas och anslutning görs till det kommunala VA-nätet. Ett
hus på platsen får bedömas vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Inga synpunkter har
inkommit.
Vägverket har getts möjlighet att yttra sig angående avstånd till väg 738.
(forts.)

10 september 2003 Sid.30(37)

§ 245 (forts.)

3678/03

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med villkor:
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden
att positivt besked från Vägverket skall föreligga före byggstart
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

10 september 2003 Sid.31(37)

Sökande
Akten

1907/03

§ 246
Uppförande av mast och två teknikbodar på fastigheten Lampan 3
Handlingar: Ansökan (2003-02-26), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område och är placerad på mark för
industriändamål. Inom området, på allmän plats parkmark, är sedan tidigare en högre
mast belägen. Denna har dock en konstruktion som inte medger montering av ytterligare
antenner.
Den nu aktuella masten kan inte anses innebära någon omgivningspåverkan som gör att
placeringen är olämplig, och skiljer sig i detta avseende inte från vad som gäller för den
tidigare beviljade masten.
Förslaget innebär en avvikelse från detaljplanen vad gäller tillåten markanvändning, men
bedöms inte stå i konflikt med planens syfte.
Information om ansökan har varit införd i lokalpressen den 4 april 2003. Inga skrivelser
med synpunkter har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas, och då det
avslutats
att innan arbetena påbörjas skall ev. tillstånd från Länsstyrelsen, försvarsmakten och
luftfartsverket föreligga,
att mätningar kontinuerligt utföres för att klargöra (även när fler antenner kommer att
brukas) att EU:s rekommenderade gränsvärden alt. de av SSI fastställda värdena för ickejoniserande strålning, ej överskrides,
(forts.)

10 september 2003 Sid.32(37)

§ 246 (forts.)

1907/03

att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en beskrivning
av projektets art och omfattning, lämnas in till miljö-och byggnadsnämnden.
att det i samband med bygganmälan enligt ovan, bifogas en teknisk beskrivning avseende
antennernas uteffekt, riktning och strålningsberäkningar,
att bygganmälan kompletteras med en teknisk beskrivning avseende antennernas uteffekt,
riktning och strålningsberäkningar (OBS !)
att det i samband med att den skriftliga anmälan inlämnas om att arbetena slutförts (och
att antennerna är i drift), bifogas mätresultat som styrker att de rekommenderade, alt.
fastställda värdena för icke-joniserande strålning ej har överskridits.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

10 september 2003 Sid.33(37)

Sökande
Akten

4763/02

§ 247
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 5:4
Handlingar: Ansökan (2002-09-06), ritning, situationsplan, karta, granneintyg (4 st),
skrivelse från sökande (2002-09-06), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 13 augusti 2003, § 192 (au)
Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus med 41 m2.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Enligt bestämmelserna får den
sammanlagda bebyggelsen inte uppta större yta än 70 m2, varav bostadshus inte får
uppta större yta än 60 m2.
På tomten finns redan tre bostadshus på ca 120 m2 sammanlagd byggnadsyta, samt
en komplementbyggnad på 48 m2. Tillsammans med den föreslagna tillbyggnaden
skulle detta ge en sammanlagd yta på 209 m2, varav 161 m2 för bostadshuset.
Tomten har en yta på ca 3300 m2, vilket är avsevärt mycket mer än gängse tomtstorlekar i området. Detta bedöms kunna motivera ett medgivande till avvikelse från
gällande detaljplan.
Berörda grannar har lämnat medgivande till förslaget.
Arbetsutskottet har den 3 september 2003 företagit syn på platsen.
Yrkande
Kurt Lindman (v) yrkar att ärendet återremitteras till miljöavdelningen för utredning
beträffande avloppsfrågan.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på återremiss mot om ärendet skall avgöras idag och finner
att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Reservation
Kurt Lindman (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
(forts.)

10 september 2003 Sid.34(37)

§ 247 (forts.)

4763/03

Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att anslutning till gemensam avloppsanläggning ska ske så snart denna kommer till
stånd
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

10 september 2003 Sid.35(37)

Sökande
Akten

3022/03

§ 248
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Vitsippan 9
Handlingar: Ansökan (2003-04-04), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2003-08-26), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller tillbyggnad med inglasat uterum på ca 21 m2.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Tillbyggnaden är i sin helhet
belägen på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad prickmark.
På ett flertal tomter i området har tidigare medgivits avvikelse för byggande på
prickmark.
Den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen, men får anses vara
förenlig med planens syfte.
Några grannar har inte bedömts vara berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov med villkor:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

10 september 2003 Sid.36(37)

§ 249
Informationer
Ordföranden erinrar om utbildningsdagen den 17 september 2003, vilken är förlagd till
”Villa Oscar” på Gräsvik.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

10 september 2003 Sid.37(37)

Övriga frågor
§ 250
Gert Olsson (s) vill ha svar på tidigare ställd fråga om utarbetande av policy beträffande
vattennivån. Förvaltningschefen meddelar att policyn är på remiss till tekniska
förvaltningen.
Gert Olsson (s) ställer även fråga om vem som råder över luftrummet över kommunen
och över vår stad. Bland annat upplevs okynnesflygning obehagligt. Kan miljö- och
byggnadsnämnden påverka detta?
_____

17 september 2003 Sid.1(4)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 17 september 2003
§ 251

Detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm, Karlskrona kommun, Blekinge län

________________

17 september 2003 Sid.2(4)

Plats och tid
Beslutande

Villa Oscar, Gräsvik, onsdagen den 17 september, kl. 08.30 – 08.40
Ordförande
Ledamöter

Gerthie Olsson (s)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Anna Ottosson (m)
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson (c)
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s)
Erik Gisslén (m)
Eva Öman (s)
Kristoffer Axelsson (m)

Närvarande ersättare

Chatarina Holmberg (s) från kl 08.35
Roger Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Lars-Ove Carlsson (kd)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Hans Juhlin, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Eva Röder

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

17 september 2003 Sid.3(4)

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Eva Röder

§ 251

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 18 september 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

17 september 2003 Sid.4(4)

Sökande
Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

913/03

§ 251
Detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan har varit utställd för granskning från och med den 26 juni
till och med den 8 augusti 2003.
Detaljplanen är en första etapp i utvecklingen av ett Idrottscentrum i Rosenholm.
Planens syfte är att skapa förutsättningar för ny användning av befintliga
byggnader samt nyexploatering av idrottsanläggningar med ishall, badmintonhall
och tennishall etc. Den aktuella satsningen på Rosenholm som ett idrottsområde
för staden är ett led i att göra Karlskrona attraktivt och Idrottscentrum Rosenholm
kan bli en tyngdpunkt i en framtida verksamhet i form av ett Sport College
Karlskrona.
Planområdet är beläget cirka fem kilometer norr om Trossö inom f.d. KA2området och omfattar f.d. kasernområdets västra del. Området avgränsas i
söder och väster av befintlig väg, i norr av natur och i öster av f.d. körplanen
samt exercisplanen. Planområdet omfattar cirka 14 hektar.
Fastigheten Karlskrona 6:1 ägs av KA2 Vasallen AB. Delar av planområdet
samt områden utanför planområdet kommer att förvärvas av Karlskrona
kommun.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa ut förslag till detaljplan, för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm, för
granskning efter komplettering i MKB.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

8 oktober 2003 Sid. 1(79)
Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 8 oktober 2003
§ 256
§ 257
§ 258
§ 259
§ 260
§ 261
§ 262
§ 263
§ 264
§ 265
§ 266
§ 267
§ 268
§ 269
§ 270
§ 271
§ 272
§ 273
§ 274
§ 275
§ 276
§ 277
§ 278
§ 279
§ 280
§ 281
§ 282
§ 283
§ 284
§ 285
§ 286
§ 287
§ 288
§ 289
§ 290
§ 291
§ 292
§ 293
§ 294
§ 295
§ 296
§ 297
§ 298
§ 299
§ 300
§ 301
§ 302
§ 303
§ 304
______

Detaljplan för del av Säby 4:14 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av fastigheten Mo 3:1, Rödeby
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Bakareboda 1:27
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Bastasjö 1:7
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Södra Boasjö 1:32
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Bråstorp 3:5 och 4:7.
Utgår.
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Bråtelycke 6:1. Utgår.
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Bränteknuva 5:4. Utgår.
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Femmeryd 2:30
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Granhult 1:3
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Holmsjö 1:7. Utgår.
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Juvansträte 1:4
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Konungshamn 1:1. Utgår.
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Långasjö 4:6
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Målatorp 2:22
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Nävrasjö 1:2
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Nävrasjö 1:20
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Nävrasjö 1:22
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Offamåla 1.25. Utgår.
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Orranäs 4:15
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Sillesås 1:6
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Svanhalla 18:1
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Torhamn 3:24
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Uddabygd 1:33
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Ulvasjömåla 2:11
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Viö 1:64
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Viö 1:68
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Viö 1:70
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Viö 1:80
Datoriserad livsmedelsinspektion
Delårsbokslut och budgetuppföljning augusti 2003
Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på samhällsbyggnadsförvaltningen
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Nybyggnad av enbostadshus, gästhus/musikrum samt stallbyggnad på del av fastigheten Agdatorp 1:5
Olovlig nybyggnation av båthus på fastigheten Aspö 3:22
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Augerums-Beseboda 1:249
Tillfälligt lov för anordnande av parkeringsplatser på fastigheten Grenadjären 1
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hallarum 12:1
Nybyggnad an inglasat uterum på fastigheten pantarholmen 12
Tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Ripan 4
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Smeden 1
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Äspenäs 7:3
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Öljersjö 18:6
Informationer
Ombyggnad och ändrad användning till behandlingshem, fastigheten Gullbernahult 21 (M2 Måsskär)
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesplan 2004
Övriga frågor

8 oktober 2003 Sid. 2(79)

Plats och tid

Beslutande

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
8 oktober 2003, kl. 08.00 – 11.50.
Beslutsammanträde kl. 11.15 – 11.50.
Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Gerthie Olsson (s) ej § 292
Erik Karlsson (s), t o m kl 11.25, ordf. § 292
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s) fr kl 09.40
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Magnus Larsson (c)
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Chatarina Holmberg (s) § 292, ej § 302, fr kl 08.00-09.40 samt
11.25-11.50
Per-Gunnar Holgersson (s) § 302
Lars-Ove Carlsson (kd)

Närvarande ersättare

Chatarina Holmberg (s) fr kl 09.40-11.25
Per-Gunnar Holgersson (s) ej § 302
Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Kristoffer Axelsson (m)
Jerry Hansson (fp)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Hans Juhlin, planarkitekt
Marianne Örnblom, planarkitekt
Anita Kreutzfeldt, miljöinspektör
Kenneth Gyllensting, miljöstrateg
Stefan Turesson, miljöinspektör
Carl-Eric Carlsson, förvaltningsingenjör
Sven-Olof Pettersson, Agendasamordnare
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Magnus Larsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 16 oktober 2003.

8 oktober 2003 Sid. 3(79)

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson §§ 256-291, 293-304

§§ 256 – 304

……………………………………
Erik Karlsson, § 292
Justerare

…………………………………….
Magnus Larsson

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

16 oktober 2003 anslagits på

8 oktober 2003 Sid. 4(79)

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3524/00

§ 256
Detaljplan för del av Säby 4:14 m fl , Karlskrona kommun, Blekinge
län
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 6 juni t o m den
14 juli 2003.
Planområdet omfattar fastigheten Säby 4:14 del 3 samt del av fastigheten Torstäva
15:5 och är beläget väster om Trummenäsvägen och norr om golfbanan. Planområdet
omfattar 4,1 ha.
Säby 4:14 består idag av åkermark och Torstäva 15:5 är ett uppvuxet fritidshusområde med inslag av permanentboende.
Syftet med planen är att skapa en attraktiv boendemiljö. Planen möjliggör byggande
av 20-26 friliggande villor, 0-6 parhus och en förskola med två avdelningar. Om
förskola ej kommer till stånd kan området bebyggas med ytterligare 4 friliggande
villor alternativt ca 8 parhus eller radhus. Ett boende i området kan vara attraktivt
för de som vill bo nära havet, badplats, golfbana och som vill ha havsutsikt.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för del av Säby 4:14 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
efter det att exploateringsavtal upprättats.
_____

8 oktober 2003 Sid. 5(79)

Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5495/03

§ 257
Detaljplan för del av fastigheten Mo 3:1, Rödeby
Kommunfullmäktige har beslutat att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att
skyndsamt genomföra erforderliga planändringar i bland annat Rödeby med anledning
av behovet av förskoleutbyggnad. Lagändringar och en ökning av barnkullarna har
medfört ett ökat behov av förskoleplatser.
En översiktlig analys av möjliga områden har resulterat i att ett område i östra delen
av Rödeby centrum föreslås för ny förskola. Den nya förskolan integreras i befintligt
bostadsområde och har god tillgänglighet norrifrån via Stationsvägen och Lindvägen.
Gående och cyklister når området även från söder via Lindvägen och Åvägen. Rödeby
busstation ligger 250 meters promenadväg bort.
De boende i området har inkommit med en protestskrivelse med namnunderskrifter
där de starkt motsätter sig detaljplaneändring för lokalisering av barnstugor i området.
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för del av
fastigheten Mo 3:1 samt låta planen bli föremål för samråd.
_____

8 oktober 2003 Sid. 6(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5357/03

§ 258
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Bakareboda 1:127
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Bakareboda 1:127.
Fastigheten är en jordbruksfastighet med aktiv djurhållning.
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och komposterbart
avfall tas hand om på godtagbart sätt inom fastigheten, farligt avfall, elartiklar och
batterier lämnas vid bemannad miljöstation. Till denna del av ansökan finns alltså
inget att invända.
Av ansökan framgår att de sopor som ej är återvinningsbara eller komposterbara
och som uppkommer på fastigheten jämte grovavfall som uppkommer i verksamheten
transporteras till miljöstationen i Bakareboda.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva 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.
Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Bakareboda 1:127. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 7(79)

§ 258 (forts.)

5357/03

Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Bakareboda 1:127, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 8(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5280/03

§ 259
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Bastasjö 1:7
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Bastasjö 1:7.
Fastigheten är en åretruntbostad.
Av ansökan framgår att sökandens avfallshantering på flera sätt är föredömlig ur
miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och
komposterbart avfall tas om hand på ett godtagbart sätt på fastigheten. Till denna
del av ansökan finns inget att invända.
Det som är avgörande för frågan om hel befrielse kan beviljas eller ej är huruvida
sökanden har något avfall utöver ovan nämnda fraktioner och i så fall hur dessa tas
omhand. Detta framgår inte av ansökan. Det är dock rimligt att anta att sökanden har
en viss mängd sådant avfall som ej kan återvinnas ej heller kan tas omhand på
fastigheten på sådant sätt att miljöbalkens hänsynsregler uppfylls. Sådant avfall
omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från fastigheten
genom kommunens försorg. Beroende på mängden av sådant avfall bör sökanden
kunna välja lämplig hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för gällande
föreskrifter.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 9(79)

§ 259 (forts.)

5280/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen att
man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man kan
bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra till
fastigheten Bastasjö 1:7. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kommer
att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från
sophämtning vid fastigheten Bastasjö 1:7, vilket innebär att sökandens brännbara
sopor skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 10(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5359/03

§ 260
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Södra Boasjö 1:32
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Södra Boasjö 1:32.
Fastigheten är en åretruntbostad.
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation. Till denna del av
ansökan finns inget att invända. Samhällsbyggnadsförvaltningen förutsätter även att
komposterbart material kan omhändertagas inom fastigheten på ett godtagbart sätt.
Av ansökan framgår att de sopor som ej är återvinningsbara eller komposterbara och
som uppkommer på fastigheten transporteras till miljöstationerna i Tving eller
Holmsjö.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva 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.
Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Södra Boasjö 1:32. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 11(79)

§ 260 (forts.)

5359/03

Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Södra Boasjö 1:32, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 12(79)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

5338/03

§ 261
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Bråstorp 3:5 och 4:7
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

8 oktober 2003 Sid. 13(79)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

4834/03

§ 262
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Bråtelycke 6:1
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

8 oktober 2003 Sid. 14(79)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

5281/03

§ 263
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Bränteknuva 5:4
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

8 oktober 2003 Sid. 15(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4842/03

§ 264
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Femmeryd 2:30
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Femmeryd 2:30.
Fastigheten som är en åretruntbostad bebos av en person.
Sökanden uppger i sin ansökan att han komposterar matavfallet, samt att han lämnar
återvinningsbart material på återvinningsstationen. Till denna del av ansökan finns
inget att invända.
Det som är avgörande för frågan om hel befrielse kan beviljas eller ej, är huruvida
sökanden har något avfall utöver ovan nämnda fraktioner och i så fall hur dessa tas
omhand. Detta framgår inte av ansökan. Det är dock rimligt att anta att sökanden
har en viss mängd sådant avfall som ej kan återvinnas, ej heller kan tas om hand
på fastigheten på sådant sätt att miljöbalkens hänsynsregler uppfylls. Sådant avfall
omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från fastigheten
genom kommunens försorg. Beroende på mängden av sådant avfall bör sökanden
kunna välja lämplig hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för gällande
föreskrifter.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 16(79)

§ 264 (forts.)

4842/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Femmeryd 2:30. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Femmeryd 2:30, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 17(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5374/03

§ 265
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Granhult 1:3.
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Granhult 1:3.
Fastigheten är en åretruntbostad.
Av ansökan framgår att de återvinningsbara fraktionerna lämnas vid återvinningsstation, samt att matavfall äts upp av husdjuren. Samhällsbyggnadsförvaltningens
miljöavdelning förutsätter dock att matavfall som ej äts upp av husdjuren kan
omhändertagas inom fastigheten på ett godtagbart sätt.
Av ansökan framgår att brännbara sopor eldas upp på fastigheten.
Eldning av hushållsavfall i villapanna är inte tillåtet, och det är självklart inte heller
tillåtet att elda hushållsavfall på annat sätt.
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart s k brännbart avfall samt
deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från
fastigheten genom kommunens försorg.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 18(79)

§ 265 (forts.)

5374/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen att
man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man kan
bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra till
fastigheten Granhult 1:3. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kommer
att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från
sophämtning vid fastigheten Granhult 1:3, vilket innebär att sökandens brännbara
sopor skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 19(79)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

5356/03

§ 266
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Holmsjö 1:7
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

8 oktober 2003 Sid. 20(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4362/03

§ 267
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Juvansträte 1:4
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Juvansträte 1:4.
Fastigheten är en åretruntbostad.
Av ansökan framgår att sökandens avfallshantering på flera sätt är föredömlig ur
miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation. Elartiklar,
lampor, färgburkar o dyl lämnas på miljöstation och komposterbart avfall tas om hand
på ett godtagbart sätt på fastigheten. Till denna del av ansökan finns inget att invända.
Av ansökan framkommer även att brännbart material bränns antingen i vedpanna eller
lagras för att eldas under vintern i samband med röjning av mark.
Eldning av hushållsavfall i villapanna är inte tillåtet, och det är självklart inte heller
tillåtet att elda hushållsavfall på annat sätt.
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart s k brännbart avfall samt
deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från
fastigheten genom kommunens försorg.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 21(79)

§ 267 (forts.)

4362/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Juvansträte 1:4. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Juvansträte 1:4, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 22(79)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

4977/03

§ 268
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Konungshamn 1:1
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

8 oktober 2003 Sid. 23(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5065/03

§ 269
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Långasjö 4:6
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Långasjö 4:6.
Fastigheten som är en åretruntbostad är en lantbruksfastighet med enbart skogsbruk.
Av ansökan framgår att sökandens avfallshantering på flera sätt är föredömlig ur
miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och
komposterbart avfall tas om hand på ett godtagbart sätt på fastigheten. Till denna
del av ansökan finns inget att invända.
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart s k brännbart avfall samt
deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från
fastigheten genom kommunens försorg.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva 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.
Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Långasjö 4:6. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 24(79)

§ 269 (forts.)

5065/03

Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut. bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Långasjö 4:6, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 25(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5353/03

§ 270
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Målatorp 2:22
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Målatorp 2:22.
Fastigheten är en åretruntbostad.
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation. Till denna del av
ansökan finns inget att invända. Samhällsbyggnadsförvaltningen förutsätter även att
eventuellt uppkommet komposterbart material kan omhändertagas inom fastigheten
på ett godtagbart sätt.
Av ansökan framkommer bland annat att sopsorteringen delvis sker med hjälp av
kökspanna. Eldning av hushållsavfall i villapanna är inte tillåtet och det är självklart
inte heller tillåtet att elda hushållsavfall på annat sätt.
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart s k brännbart avfall samt
deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från
fastigheten genom kommunens försorg.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 26(79)

§ 270 (forts.)

5353/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Målatorp 2:22. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § sam 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Målatorp 2:22, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 27(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5352/03

§ 271
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Nävrasjö 1:2
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Nävrasjö 1:2.
Fastigheten är en åretruntbostad. Jordbruk bedrivs på fastigheten.
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och komposterbart
avfall tas hand om på godtagbart sätt inom fastigheten. Till denna del av ansökan
finns alltså inget att invända.
Av ansökan framgår att de sopor som ej är återvinningsbara eller komposterbara
och som uppkommer på fastigheten transporteras till miljöstationen i Bakareboda
tillsammans med avfallet från lantbruket.
Avfall som uppkommer i hushållet och som varken är återvinningsbart eller komposterbart s k brännbart avfall samt deponirester omfattas av kommunal sophämtning
och skall transporteras bort från fastigheten genom kommunens försorg.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighets-innehavare eller
nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som
är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 28(79)

§ 271 (forts.)

5352/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Nävrasjö 1:2. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Nävrasjö 1:2, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 29(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5336/03

§ 272
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Nävrasjö 1:20
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Nävrasjö 1:20.
Fastigheten är en åretruntbostad. Jordbruk med djurhållning bedrivs på fastigheten.
Av ansökan framgår att sökandens avfallshantering på flera sätt är föredömlig ur
miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation, och
komposterbart avfall tas om hand på ett godtagbart sätt på fastigheten. Till denna del
av ansökan finns inget att invända.
Av ansökan framgår även att det brännbara avfallet som uppkommer på fastigheten
transporteras till miljöstationen i Bakareboda.
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart, s k brännbart avfall, samt
deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från
fastigheten genom kommunens försorg.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva 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.
Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Nävrasjö 1:20. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 30(79)

§ 272 (forts.)

5336/03

Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Nävrasjö 1:20, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 31(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4950/03

§ 273
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Nävrasjö 1:22
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Nävrasjö 1:22.
Fastigheten är en åretruntbostad. På fastigheten finns djurhållning.
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och komposterbart avfall tas hand om på godtagbart sätt inom fastigheten. Till denna del
av ansökan finns alltså inget att invända.
Av ansökan framgår att de sopor som ej är återvinningsbara eller komposterbara
och som uppkommer på fastigheten transporteras till miljöstationen i Bakareboda.
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart s k brännbart avfall samt
deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från
fastigheten genom kommunens försorg.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som
är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 32(79)

§ 273 (forts.)

4950/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Nävrasjö 1:22. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Nävrasjö 1:22, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 33(79)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

4951/03

§ 274
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Offamåla 1:25
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

8 oktober 2003 Sid. 34(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4636/03

§ 275
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Orranäs 4:15.
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Orranäs 4:15.
Fastigheten är en jordbruksfastighet med djurhållning.
Av ansökan framgår att sökandens avfallshantering på flera sätt är föredömlig ur
miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation enligt
telefonsamtal med sökande och komposterbart avfall tas om hand på ett godtagbart
sätt på fastigheten. Till denna del av ansökan finns inget att invända.
Det som är avgörande för frågan om hel befrielse kan beviljas eller ej är huruvida
sökanden har något avfall utöver ovan nämnda fraktioner och i så fall hur dessa tas
omhand. Detta framgår inte av ansökan. Det är dock rimligt att anta att sökanden har
en viss mängd sådant avfall som ej kan återvinnas ej heller kan tas omhand på
fastigheten på sådant sätt att miljöbalkens hänsynsregler uppfylls. Sådant avfall
omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från fastigheten
genom kommunens försorg. Beroende på mängden av sådant avfall bör sökanden
kunna välja lämplig hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för gällande
föreskrifter.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighets-innehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 35(79)

§ 275 (forts.)

4636/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Orranäs 4:15. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig övre beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Orranäs 4:15, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 36(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4226/03

§ 276
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Sillesås 1:6.
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Sillesås 1:6.
Fastigheten som är en åretruntbostad bebos av en person.
Sökanden uppger i sin ansökan att han har dvärghöns som äter upp de flesta matrester.
Dessutom komposterar han, lämnar återvinningsbart material på återvinningsstationen
samt farligt avfall, kylskåp, TV-apparater etc på den bemannade sopstationen i Fågelmara. Till denna del av ansökan finns inget att invända.
Det som är avgörande för frågan om hel befrielse kan beviljas eller ej är huruvida
sökanden har något avfall utöver ovan nämnda fraktioner och i så fall hur dessa tas
omhand. Detta framgår inte av ansökan. Det är dock rimligt att anta att sökanden har
en viss mängd sådant avfall som ej kan återvinnas ej heller kan tas om hand på
fastigheten på sådant sätt att miljöbalkens hänsynsregler uppfylls. Sådant avfall
omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från fastigheten
genom kommunens försorg. Beroende på mängden av sådant avfall bör sökanden
kunna välja lämplig hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för gällande
föreskrifter.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden, om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 37(79)

§ 276 (forts.)

4226/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen att
man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man kan
bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra till
fastigheten Sillesås 1:6. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kommer
att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Sillesås 1:6 vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall hämtas
genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 38(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5018/03

§ 277
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Svanhalla 18:1
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Svanhalla 18:1.
Fastigheten som är en åretruntbostad bebos av två personer.
Sökandens anmälan om kompostering av hushållssopor har granskats och godkänts
av samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning 2003 09 03.
Vidare förutsätts att återvinningsbara fraktioner lämnas till återvinningsstation.
Detta framkommer dock inte av ansökan.
Det som är avgörande för frågan om hel befrielse kan beviljas eller ej är huruvida
sökanden har något avfall utöver ovan nämnda fraktioner och i så fall hur dessa tas
omhand. Detta framgår inte av ansökan. Det är dock rimligt att anta att sökanden har
en viss mängd sådant avfall som ej kan återvinnas ej heller kan tas omhand på fastigheten på sådant sätt att miljöbalkens hänsynsregler uppfylls. Sådant avfall omfattas av
kommunal sophämtning och skall transporteras bort från fastigheten genom kommunens försorg. Beroende på mängden av sådant avfall bör sökanden kunna välja
lämplig hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för gällande föreskrifter.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som
är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 39(79)

§ 277 (forts.)

5018/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Svanhalla 18:1. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Svanhalla 18:1, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 40(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5166/03

§ 278
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Torhamn 3:24.
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Torhamn 3:24.
Fastigheten är en fritidsfastighet. Sökandena är permanent boende i Danmark.
Av ansökan framgår att sökandens avfallshantering på flera sätt är föredömlig ur
miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och
komposterbart avfall tas om hand på ett godtagbart sätt på fastigheten. Till denna
del av ansökan finns inget att invända.
Av ansökan framkommer att material som inte är komposterbart eller återvinningsbart antingen bränns på fastigheten eller forslas till den bemannade miljöstationen i
Jämjö alternativt tages med hem till Danmark.
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart, s k brännbart avfall,
samt deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort
från fastigheten genom kommunens försorg.
Det är ej tillåtet att på sin fastighet elda hushållsavfall.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 41(79)

§ 278 (forts.)

5166/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Torhamn 3:24. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Torhamn 3:24, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad under
sommarperioden.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 42(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4260/03

§ 279
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Uddabygd 1:33.
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Uddabygd 1:33.
Fastigheten är en åretruntbostad.
Av ansökan framgår att sökandens avfallshantering på flera sätt är föredömlig ur
miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och
komposterbart avfall tas om hand på ett godtagbart sätt på fastigheten. Till denna
del av ansökan finns inget att invända.
Av ansökan framgår också att de sopor som ej är återvinningsbara eller komposterbara och som uppkommer på fastigheten transporteras till Bubbetorps avfallsanläggning.
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart, s k brännbart avfall,
samt deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras
bort från fastigheten genom kommunens försorg.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 43(79)

§ 279 (forts.)

4260/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Uddabygd 1:33. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Uddabygd 1:33, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen
en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 44(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5337/03

§ 280
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Ulvasjömåla 2:11
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Ulvasjömåla 2:11.
Fastigheten är en åretruntbostad.
Av ansökan framgår ej hur de återvinningsbara fraktionerna hanteras vid fastigheten.
Dock förutsätter samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning att dessa lämnas till
återvinningsstation, liksom att det matavfall som ej äts upp av djuren, komposteras på
godtagbart sätt inom fastigheten.
Av ansökan framgår att brännbara sopor eldas i fastbränslepanna och deponirester
som uppkommer på fastigheten transporteras till Bubbetorps avfallsanläggning.
Eldning av hushållsavfall i villapanna är inte tillåtet, och det är självklart inte heller
tillåtet att elda hushållsavfall på annat sätt.
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart, s k brännbart avfall, samt
deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från
fastigheten genom kommunens försorg.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som
är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 45(79)

§ 280 (forts.)

5337/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Ulvasjömåla 2:11. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen
kommer att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Ulvasjömåla 2:11, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 46(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5376/03

§ 281
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Viö 1:64
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Viö 1:64.
Fastigheten är en åretruntbostad.
Av ansökan framgår att återvinningsbara fraktioner lämnas vid återvinningsstation,
samt att komposterbart avfall äts upp av höns som finns på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning förutsätter att matavfall som ej äts upp av
husdjuren kan komposteras på fastigheten i en skadedjurssäker behållare.
Det som är avgörande för frågan om hel befrielse kan beviljas eller ej är huruvida
sökanden har något avfall utöver ovan nämnda fraktioner och i så fall hur dessa tas
omhand. Detta framgår inte av ansökan. Det är dock rimligt att anta att sökanden har
en viss mängd sådant avfall som ej kan återvinnas ej heller kan tas omhand på
fastigheten på sådant sätt att miljöbalkens hänsynsregler uppfylls. Sådant avfall
omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från fastigheten
genom kommunens försorg. Beroende på mängden av sådant avfall bör sökanden
kunna välja lämplig hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för gällande
föreskrifter.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighets-innehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 47(79)

§ 281 (forts.)

5376/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Viö 1:64. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kommer
att köra.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Viö 1:64, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall hämtas
genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 48(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4419/03

§ 282
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Viö 1:68
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal sophämtning vid fastigheten Viö 1:68.
Fastigheten är en åretruntbostad.
Av ansökan framgår att sökandens avfallshantering på flera sätt är föredömlig ur
miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och
komposterbart avfall tas om hand på ett godtagbart sätt på fastigheten. Till denna del
av ansökan finns inget att invända.
Av ansökan framkommer att material som inte är komposterbart eller återvinningsbart forslas till Bubbetorps avfallsanläggning.
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart s k brännbart avfall samt
deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från
fastigheten genom kommunens försorg.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 49(79)

§ 282 (forts.)

4419/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Viö 1:68. Nu ligger denna fastighet i ett område som sopbilen kommer
att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Viö 1:68, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall hämtas
genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 50(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5169/03

§ 283
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Viö 1:70
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Viö 1:70.
Fastigheten är en åretruntbostad.
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och komposterbart
avfall tas om hand på ett godtagbart sätt inom fastigheten. Till denna del av ansökan
finns alltså inget att invända.
Av ansökan framgår att de sopor som ej är återvinningsbara eller komposterbara och
som uppkommer på fastigheten transporteras till Bubbetorps avfallsanläggning.
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart, s k brännbart avfall, samt
deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från
fastigheten genom kommunens försorg.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 51(79)

§ 283 (forts.)

5169/70

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Viö 1:70. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kommer
att köra förbi.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Viö 1:70, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall hämtas
genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 52(79)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5354/03

§ 284
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid
fastigheten Viö 1:80
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Viö 1:80.
Fastigheten är en åretruntbostad.
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation, komposterbart
avfall tas hand om på godtagbart sätt inom fastigheten och farligt avfall lämnas vid
Bubbetorps avfallsstation. Till denna del av ansökan finns alltså inget att invända.
Av ansökan framgår att de sopor som ej är återvinningsbara eller komposterbara
och som uppkommer på fastigheten transporteras till Bubbetorp.
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart, s k brännbart avfall,
samt deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort
från fastigheten genom kommunens försorg.
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens
försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för
ändamålet ta befattning med transporten”.
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är
betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna
avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
(forts.)

8 oktober 2003 Sid. 53(79)

§ 284 (forts.)

5354/03

Ett särskilt skäl skulle kunna vara om ovannämnda fastighet skulle vara så belägen
att man inte kan komma fram till fastigheten med renhållningsfordon eller att man
kan bevisa att en miljövinst kunde åstadkommas om sophämtningsbilen slapp köra
till fastigheten Viö 1:80. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kommer
att köra.
Med hänvisning till miljöbalken 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning
vid fastigheten Viö 1:80, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall hämtas
genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

8 oktober 2003 Sid. 54(79)

§ 285
Datoriserad livsmedelsinspektion
Livsmedelsinspektör Stefan Turesson redogör för livsmedelstillsynen i kommunen.
Inspektionerna kommer så småningom att bli datoriserade. Livsmedelstillsynen
kommer att få en egen hemsida där det kommer att redovisas de livsmedelslokaler
som blivit godkända.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

8 oktober 2003 Sid. 55(79)

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5413/02

§ 286
Delårsbokslut och budgetuppföljning augusti 2003
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning
per augusti 2003.
Förvaltningen meddelar att miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (totalt)
beräknas visa negativ avvikelse om –2,0 mkr jämfört med budget år 2003.
Verksamheterna inom budgetramansvaret beräknas totalt utvisa ett nollresultat
jämfört med budget 2003.
Avvikelsen är hänförlig till bostadsanpassningsbidragen, som ingår i de så kallade
transfereringsbidragen utom nämndens ramansvar och som prognostiseras avvika
negativt med –2,0 mkr.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning med resultatprognos per 31
augusti 2003 enligt bilagda handlingar, samt
att uppdra åt förvaltningens verksamhetsansvariga att noga följa utvecklingen
av intäktsnivån.
_____

8 oktober 2003 Sid. 56(79)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

6412/03

§ 287
Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningarna genomför varje år en kartläggning genom enkät till samtliga
medarbetare. Under 2003 har den genomförts under våren och utfallet rapporterats
under maj månad.
Sedan föregående kartläggning har de genomsnittliga värden som redovisas från
enkäten förbättrats, utom vad gäller arbetsbelastning och psykosomatiska reaktioner,
där värdena försämrats. Det finns anledning tro att de båda frågeställningarna
samvarierar, eftersom resultatet bekräftas av den hälsoprofilundersökning som
förvaltningen genomförde 2002.
Även om förvaltningen under den senaste tiden rekryterat nya medarbetare, upplevs
arbetsbelastning/psykosomatiska reaktioner fortfarande vara ett stort problem, som
bör ha högst prioritet i en handlingsplan. I de gruppvisa diskussionerna har även
värdet av en bra arbetsgemenskap betonats som en motvikt till den press man
upplever i den dagliga ärendehandläggningen.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet och förslag till beslut, bil
A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i en handlingsplan prioritera åtgärder som motverkar en ökad arbetsbelastning och
därmed sammanhängande psykosomatiska reaktioner, samt
att dessutom prioritera åtgärder som befrämjar en bra arbetsgemenskap.
______

8 oktober 2003 Sid. 57(79)

§ 288
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

8 oktober 2003 Sid. 58(79)

§ 289
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
På grund av jäv deltar ej Chatarina Holmberg (s) i beslut avs. punkt 15, Jan
Hammarfors delegationsbeslut.

8 oktober 2003 Sid. 59(79)

§ 290
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 28 augusti 2003, § 114; Jämställdhetsprogram
för Karlskrona kommun år 2003
2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-08-27; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för mast m m på fastigheten Dragdö
1:21 i Karlskrona kommun
3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-08-27; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för mast m m på fastigheten
Stockebromåla 1:10 i Karlskrona kommun
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-08-29; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om avvisning av överklagande i Karlskrona
kommun
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-08-29; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för plank, fastigheten Oxeln 17
i Karlskrona kommun
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-08-29; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt plan- och bygglagen att riva
olovligt uppförd tillbyggnad av fritidshus med uterum, fastigheten Saleboda
1:161 i Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-01; Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en sjöbod på fastigheten Hasslö 2:21
i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-01; Angående strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga och sjöbod samt anläggande av brygga
inom fastigheten Augerum-Beseboda 1:189 i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-01; Tillstånd till transport av
avfall
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-01; Tillstånd till transport av
farligt avfall
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-01; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av friggebod på fastigheten Dragsö 1:1 (stuga 99) i
Karlskrona kommun
(forts.)
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12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-01; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage och gäststuga på
fastigheten Aspö 5:90 i Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-01; Tillstånd enligt miljöbalken
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-02; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens antagandebeslut den 13 november 2002, att anta detaljplan för Verkö 3:1 i Karlskrona kommun, Blekinge
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-02; Ansökan om strandskyddsdispens m m för nybyggnad av en gäststuga på fastigheten Senoren 24:1 i
Karlskrona kommun
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-03; Anmälan enligt 34 § punkt 1,
Avfallsförordningen
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-05; Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av tio stycken uthyrningsstugor på fastigheten Dragsö
1:1 i Karlskrona kommun
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-09; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om avvisning av överklagande av bygglovsbeslut
m m, fastigheten Tjurkö 1:19 i Karlskrona kommun
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-16; Detaljplan för Gullberna Park
etapp 2, del av fastigheten Gullbernahult 1 m fl i Karlskrona kommun
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-16; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om negativt förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, fastigheten Aspö 4:273 i Karlskrona kommun
21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-16; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd på fastigheten
Aspö 4:331 i Karlskrona kommun
22. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-16; Ansökan om strandskyddsdispens m m för uppförande av en redskapsbod på fastigheten Ungskär 1:1 i
Karlskrona kommun
(forts.)
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23. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-16; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus, brygga, garage och gemensamhetsanläggning för avlopp med tillhörande poleringsdamm på fastigheten
Färmanstorp 1:8 i Karlskrona kommun
24. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2003-08-28; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 28 april 2003. Bygglov enligt plan- och
bygglagen (1987:10) (PBL) för tillbyggnad av enbostadshus, fastigheten
Rättikan 2, Karlskrona kommun
25. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2003-09-19; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 22 augusti 2003, dnr 403-5515-03. Bygglov
enligt plan- och bygglagen (1987:10) (PBL) för mast m m på fastigheten
Rödeby-Björsmåla 1:5, nu fråga om avvisning.
26. Växjö Tingsrätt DOM 2003-09-19; Överklagande av Länsstyrelsens i
Blekinge län beslut den 26 februari 2003, dnr 521-8323-02.
Strandskyddsdispens, Hasslö 5:215-1 i Karlskrona kommun
27. Energimyndigheten, beslut 2003-07-24; Ansökan om nätkoncession enligt
2 kap. 1 § ellagen (1997:857)
28. Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen, skrivelse 2003-09-24;
VA-lösning i Mjövikstrand
29. Karlskrona kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2003-09-24;
Angående nedskräpning av tomt på del av fastigheten Ramdala-Hejetorp 2:10
_____
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Sökande
Akten

4673/03

§ 291
Nybyggnad av enbostadshus, gästhus/musikrum samt stallbyggnad på del av
fastigheten Agdatorp 1:5
Handlingar: Ansökan (2003-08-18), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Ansökan gäller en delning av en större fastighet, vars ena del redan är ianspråktagen
för bostadsändamål. Befintlig väg kan användas för tillfart, och platsen rymmer inga
naturvärden eller andra allmänna intressen.
Tillståndsbevis för anordnande av vattentoalett och avloppsanläggning finns.
Den föreslagna byggnationen får bedömas vara lämplig på platsen.
Inga grannar har ansetts berörda.
Vid besök på platsen den 10 september 2003 kunde konstateras att byggnationen
redan var påbörjad. Denna fråga kommer att behandlas i särskild ordning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
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Fastighetsägarna
Ombud enligt fullmakt
Akten

3282/03

§ 292
Olovlig nybyggnation av båthus på fastigheten Aspö 3:22
Handlingar: Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande (2003-09-16), bil A,
situationsplan, fullmakt (2003-05-19), skrivelser från ombudet (2003-05-19, 200308-07, 2003-10-06),
Tidigare beslut: 20 augusti 2003 § 208.
Det har konstaterats att i direkt anslutning till strandkanten har uppförts ett båthus på
fastigheten, med en byggnadsyta på ca 30 m2.
För nybyggnation av båthus krävs bygglov enligt 8 kap 1 § punkt 1 plan- och
bygglagen (PBL). Något bygglov för den aktuella åtgärden har inte beviljats av miljöoch byggnadsnämnden.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och
16 §§. För nybyggnation inom strandskyddsområdet krävs förutom bygglov
strandskyddsdispens från länsstyrelsen. Enligt uppgift från länsstyrelsen har inte
någon strandskyddsdispens beviljats. Vidare gäller landskapsbildsskydd enligt 19 §
naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse. Något beslut från länsstyrelsen att medge
undantag från landskapsbildsskyddet föreligger inte heller.
När en åtgärd som kräver bygglov har utförts utan lov skall, enligt PBL 10 kap 1 §,
miljö- och byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på
annat sätt ändrat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand.
Enligt PBL 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd
som kräver bygglov. Ärendet skall vidare översändas till allmän förvaltningsdomstol
för uttagande av tilläggsavgift, enligt PBL 10 kap 7 och 8 §§. Enligt 5 § skall
avgifterna dock inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande
tas upp till överläggning vid sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden.
(forts.)
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Förutsättningar för att bevilja bygglov i efterhand kan inte anses föreligga. Förutom
strandskyddsförordnande och landskapsbildsskydd gäller också att fastigheten ligger
inom ett område som är av riksintresse för naturvården och som är särskilt känsligt
från ekologisk synpunkt. Byggnadsplatsen utgörs av strandnära naturmark, som är
allemansrättsligt tillgänglig. Det får bedömas vara av vikt att allmänhetens möjlighet
att passera och vistas vid strandkanten inte inskränks, och att platsen bevarar sin
karaktär av tillgänglig naturmark. Det kan inte bedömas vara lämpligt med en
byggnad på platsen.
Fastighetsägaren har genom ombud i skrivelse inkommen 2003-05-19 bland annat
framfört, att bygglov och strandskyddsdispens för det nyuppförda båthuset inte krävs,
då byggnaden är placerad på jordbruksfastighet. Vidare framförs att en tjänsteman vid
samhällsbyggnadsförvaltningen i augusti 2002 gett besked om att bygglov inte
krävdes för båthuset.
Den aktuelle tjänstemannen har vid direkt förfrågan gett besked om, att han till
fastighetsägarens ombud endast gett den allmänna och principiella upplysningen att
på jordbruksfastighet får byggas ekonomibyggnader för verksamhetens behov utan
att bygglov söks.
Bygglovbefrielse på jordbruksfastighet gäller ekonomibyggnader som är nödvändiga
för jordbruksnäringens behov. Rätten att utan bygglov uppföra sjöbod eller båthus
föreligger endast om byggnaderna är nödvändiga för den yrkesmässiga fiskenäringens
behov, och är inte beroende av huruvida det är fråga om en jordbruksfastighet.
På fastigheten, en bit in på stranden, har tidigare en sjöbod i dåligt skick varit belägen,
vilken har rivits. En principiell rätt finns att återuppföra en i huvudsak likadan byggnad, med samma placering, samma användningssätt och lika stor bruttoarea som den
tidigare byggnaden. Dock måste även i ett sådant fall bygglov och strandskyddsdispens sökas, när det inte är fråga om en byggnad som är nödvändig för den
yrkesmässiga fiskenäringens behov.
För bedrivande av yrkesfiske krävs enligt fiskelagen innehav av yrkesfiskelicens.
Ansökningar prövas av Fiskeriverket efter beredning av länsstyrelsen. För utfärdande
av yrkesfiskelicens krävs bland annat att fisket är av väsentlig betydelse för sökandens försörjning. Tillämpningsföreskrifter för detta ges i Fiskeriverkets föreskrifter
1995:23.
Enligt uppgift från länsstyrelsen innehar fastighetsägaren inte någon yrkesfiskelicens,
och har inte heller ansökt om licens.
Det aktuella båthuset kan därför inte anses ha tillkommit för den yrkesmässiga
fiskenäringens behov, varför någon rätt att uppföra detsamma utan bygglov och
strandskyddsdispens inte bedöms föreligga.
(forts.)
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Fastighetsägaren har informerats om att ärendet kommer att tas upp till behandling
vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde onsdagen den 8 oktober 2003 vad
gäller föreläggande att riva den olovligt uppförda byggnaden, samt uttagande av
byggnadsavgift och översändande av ärendet till länsrätten för prövning av uttagande
av tilläggsavgift.
Arbetsutskottet har den 30 september 2003 företagit syn på platsen.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Eva Röder (fp)
och Lars-Ove Carlsson yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Magnus Larsson ( c ) yrkar återremiss med motivering att byggnaden flyttas till
platsen där den tidigare sjöboden var belägen och att bygglov lämnas.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran
Svenssons (m) m fl yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Omröstning begärs och verkställes.
Följande omröstningsproposition fastställs och godkännes: Den som vill bifalla
förvaltningens förslag röstar ja, den som vill bifalla Carl-Göran Svenssons (m)
m fl yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Chatarina Holmberg (s), Katarina Möller (s), Gert Olsson (s),
Ulla Ohlsson (s), Thomas Åberg (s), Erik Karlsson (s) och Kurt Lindman (v).
Röstar nej gör: Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp),
Eva Röder (fp) och Lars-Ove Carlsson (kd).
Avstår från att rösta gör Magnus Larsson (c).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 avstår
enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna lämnar en
skriftlig reservation till protokollsjusteringen, protokollsbilaga 1.
(forts.)
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Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 1, 4, 7 och 14 §§ ta ut byggnadsavgift
och översända ärendet till länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift, samt
att förelägga fastighetsägarna att senast två månader efter delfåendet av detta beslut
riva det olovligt uppförda båthuset.
_____
I beredning och beslut i detta ärende deltar ej Gerthie Olsson (s).
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.
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Sökande
Akten

4029/03

§ 293
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten AugerumsBeseboda 1:249
Handlingar: Ansökan (2003-06-17), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Fastigheten ligger inom naturreservat, varför tillstånd från länsstyrelsen ska föreligga
innan byggnation kan påbörjas.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och
16 §§. Då tomten är större än 3000 m2 ska frågan om strandskyddsdispens behandlas
av länsstyrelsen.
Fastigheten är idag bebyggd med ett bostadshus, och är i sin helhet ianspråktagen för
bostadsändamål.
Den föreslagna byggnationen är av en annan storleksordning än den befintliga, men
bedöms inte innebära någon omgivningspåverkan som strider mot vad som sägs i 3
kap PBL.
Ur miljösynpunkt har den bedömningen gjorts, att avloppsfrågan går att lösa inom
fastigheten. Beroende på resultatet av kommande markundersökning skall detta ske
antingen genom anordnande av minireningsverk eller infiltrationsanläggning.
En byggnation i huvudsak överensstämmande med inlämnad situationsplan bedöms
vara lämplig på platsen.
(forts.)
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Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att före byggstart skall förslag till anordnande av avloppsanläggning inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande
att erforderliga beslut från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

8 oktober 2003 Sid. 69(79)

Sökande
Akten

622/03

§ 294
Tillfälligt lov för anordnande av parkeringsplatser på fastigheten Grenadjären 1
Handlingar: Ansökan (2003-01-24), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Ansökan gäller anordnande av ca 80 nya biluppställningsplatser på f d kaserngården
på Campus Gräsvik. En stor del av bilplatserna blir belägna på mark där parkeringsplats enligt gällande detaljplan inte får finnas.
I samband med handläggningen av ansökan har diskussion förts om att göra en
parkeringsutredning med eventuell följande planändring. Diskussionen har innefattat
en ändrad placering av infarten till området. Det aktuella förslaget möjliggör en
ändring av infartens förläggning.
Förslaget strider mot gällande detaljplan. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har
miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i fem år från beslutsdatum.
_____
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Sökande
Akten

3732/03

§ 295
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hallarum 12:1
Handlingar: Ansökan (2003-05-23), ritning, situationsplan, förslag till avloppsanläggning, karta, yttrande från sökande (2003-09-17), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen i ett skogsparti invid väg 754, där en
skogsväg ansluter till denna. Tätbebyggelsen i omgivningen är belägen på andra
sidan väg 754, varför förslaget bryter mot det etablerade bebyggelsemönstret.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Förvaltningen har ur miljösynpunkt gjort den bedömningen att nyetableringar på
den aktuella sidan av väg 754 inte bör komma till, då detta skulle innebära olämplig
utspridning av randbebyggelse med enskilda avloppsanläggningar i området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att avslå framställningen.
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget och har utnyttjat detta.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till den föreslagna
platsen med villkor:
att förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas för godkännande i
samband med bygglovsansökan.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
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Sökande
Akten

4692/03

§ 296
Nybyggnad av inglasat uterum på fastigheten Pantarholmen 12
Handlingar: Ansökan (2003-08-18), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Ansökan gäller nybyggnad av inglasat uterum uppe på del av befintlig takterrass.
Marken får enligt gällande detaljplan endast överbyggas med gårdsplan eller
terrassplan. Ytterligare överbyggnad, som förslaget avser, är inte tillåtet enligt
detaljplanen.
Byggnaden, som uppfördes 1941, är trots smärre fasadförändringar ett hus med väl
bibehållen funkiskaraktär. Den föreslagna påbyggnaden kan inte anses uppfylla
kraven på att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens
karaktärsdrag beaktas, enligt 3 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL).
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att den
inte kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan, med hänvisning till att förslaget strider mot gällande detaljplan
samt mot vad som sägs i 3 kap 10 § PBL om varsamhet vid ändring av byggnad.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

4611/03

§ 297
Tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Ripan 4
Handlingar: Ansökan (2003-08-08), ritning, situationsplan,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller påbyggnad med fyra takkupor samt två balkonger. Vindutrymmet
inreds för bostadsändamål och bildar tillsammans med en av lägenheterna på vån 2
en större lägenhet med entré på vån 2.
Delar av takkuporna överskrider högsta tillåtna byggnadshöjd enligt gällande detaljplan.
Detta utgör en avvikelse från detaljplanen, men får anses vara en sådan mindre
avvikelse förenlig med planens syfte, som kan medges av miljö- och byggnadsnämnden.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Några synpunkter har inte inkommit.
Som upplysning får nämnas att i bostäder med flera våningsplan ska entréplanet bland
annat rymma möjlighet att tillaga mat och utrymme för måltider, samt hygienrum som
medger toalettbesök och där separat duschplats kan anordnas, för en person som sitter
i rullstol.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov

8 oktober 2003 Sid. 73(79)

Sökande
Akten

4549/03

§ 298
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Smeden 1
Handlingar: Ansökan (2003-08-04), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivande,
skrivelse från sökande (2003-09-05), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Enligt gällande detaljplan är högsta tillåtna byggnadsyta 110 m2. Detta överskrids
enligt förslaget med 6 m2. Tillbyggnaden blir belägen 2 m in på mark som enligt
detaljplanen inte får bebyggas, prickmark. Carporten blir belägen närmare fastighetsgränsen än 4.5 m.
Detta utgör avvikelser från detaljplanen, men får anses vara sådana mindre avvikelser
förenliga med planens syfte som kan medges av miljö- och byggnadsnämnden.
Medgivande finns från berörd granne.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att carporten ska utformas så att reglerna angående fri sikt i gatukorsningar följs
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det
avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

8 oktober 2003 Sid. 74(79)

Sökande
Akten

4443/03

§ 299
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Äspenäs 7:3
Handlingar: Ansökan (2003-07-25), situationsplan, karta, yttrande från sökande,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
företa syn på platsen.
_____
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Sökande
Akten

4735/03

§ 300
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Öljersjö 18:6
Handlingar: Ansökan (2003-08-21), ritning, situationsplan, karta, tillståndsbevis VA,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i anslutning till en befintlig, mindre väg.
Utfyllnad och avplaning för den tänkta tomtplatsen är redan utförd, och platsen
rymmer inga naturvärden eller andra allmänna intressen. Tillståndsbevis för
anordnande av vattentoalett och avloppsanläggning finns.
I området finns ett mönster av gles bostadsbebyggelse. Den föreslagna byggnaden
bedöms passa in som en komplettering av detta bebyggelsemönster.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Något yttrande har ej inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives;
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
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§ 301
Informationer
a)

Förvaltningsingenjör Carl-Eric Carlsson lämnar en redogörelse från arbetet
med OVK (Obligatoriska ventilationskontrollen).

b)

Agendasamordnaren Sven-Olof Pettersson lämnar en redogörelse
beträffande Brudbäckens vattendragsgrupp. Årssammankomsten den 6 maj
2003 valde att låta arbetsgruppen bli vilande då man fortfarande ser frågan
om Brudbäcken som viktig för såväl lantbruket som miljön. Nuvarande
ledamöter kvarstår i sina befattningar.
Sven-Olof Pettersson informerar även om
• Aktiviteterna på den ”Bilfria dagen”.
• Klimat.nu – seminarie i höst på gymnasieskolan
• Miljö-pärmen till elever i årskurs 4-6

c)

Miljöstrateg Kenneth Gyllensting informerar om att rekrytering av ny VAhandläggare nu är avslutad. 77 ansökningar har inkommit. Tjänsten har
tillsatts med Liselott Andersson som börjar sin tjänstgöring den 13 oktober
2003.

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

8 oktober 2003 Sid. 77(79)

Sökande
Akten

4278/03

§ 302
Ombyggnad och ändrad användning till behandlingshem, fastigheten
Gullbernahult 21 (M2 Måsskär)
Handlingar: Ansökan (2003-07-07), ritning, situationsplan, karta, granneyttranden,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för hörande av grannar.
_____
På grund av jäv deltar ej Chatarina Holmberg (s) i beredning och beslut i detta ärende.

8 oktober 2003 Sid. 78(79)

6446/03

§ 303
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesplan 2004
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesplan för 2004,
bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa föreliggande förslag till sammanträdesplan 2004 för miljö- och
byggnadsnämnden.
_____

8 oktober 2003 Sid. 79(79)

Övriga frågor
§ 304
Miljö- och byggnadsnämndens nästa sammanträde är förlagt till Högskolan, Campus,
Gräsvik. Vid sammanträdet kommer 2003 års planstipendium att utdelas.
Vid nämndens decembersammanträde kommer 2003 års ombyggnadspris att delas ut.
Förslag på lämpliga objekt kan lämnas till presidiet.
Carl-Göran Svensson (m) vill ha svar på frågan varför ansvaret för vägar inom
detaljplanelagda områden kan variera mellan kommunen och vägföreningar.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund besvarar frågan.
Magnus Larsson ( c ) vill ha svar på avgifter för filtreringsanläggningar. Betalar
samtliga full avgift?
Katarina Möller (s) framställer önskemål om att arbetsutskottet tar med digitalkameran och fotograferar vid au-besöken så övriga nämndledamöter kan få en
uppfattning om ärendena.
_____

12 november 2003 Sid.1(47)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 november 2003.
§ 313
§ 314
§ 315
§ 316
§ 317
§ 318
§ 319
§ 320
§ 321
§ 322
§ 323
§ 324
§ 325
§ 326
§ 327
§ 328
§ 329
§ 330
§ 331
§ 332
§ 333
§ 334
§ 335
§ 336
§ 337
§ 338
§ 339
§ 340
§ 341
§ 342
§ 343
§ 344
§ 345
§ 346
§ 347
§ 348
§ 349
§ 350
§ 351
§ 352
_____

Offentligt sammanträde
Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö
Detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 3:3, Rosenholm, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 5:23 (Hästö Idrottsplats) Hästö, Karlskrona
Detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården), Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av fastigheten Munspelet 1 och 2, Förskola Munspelet, Spandelstorp,
Karlskrona kommun
Program för förnyelse av Hoglands Park
Pågående planer
Planstipendium 2003
Yttrande angående avstyckning, fastigheten Fur 1:60
Ansökan om avloppsanläggning för nybyggnation på fastigheten Sturkö-Ryd 12:17. Utgår.
Upphävande av beslut
Upphävande av beslut
AWA-vägen, Lyckeby, problem i lägenhet. Utgår.
Grundläggningsnivå med hänsyn till havsnivåförändringar
Budgetuppföljning september 2003
Förslag till taxa för år 2004 för verksamhet enligt plan- och bygglagen och lagen om
brandfarliga och explosiva varor
Förslag till taxor för kommunens verksamhet inom miljöbalkens, tobakslagens och
djurskyddslagens områden 2004
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Olovligt byggande på fastigheten Agdatorp 1:5
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:273
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:275
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:281
(västra lotten)
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:281
(östra lotten)
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Binga 21:7
Nybyggnad av soprum på fastigheten Gullbernahult 10
Ombyggnad och ändrad användning till behandlingshem på fastigheten Gullbernahult 21 (M2
Måsskär)
Tillbyggnad av enbostadshus med installation av braskamin på fastigheten Gängletorp 14:18
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 2:2
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Möcklö 9:4
Ändrad användning av bostadslägenhet till massagepraktik på fastigheten af Trolle 21
Tillbyggnad av försäljningslokal på fastigheten Västra Nättraby 9:43
Om- och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rättvisan 5 och 6
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Äspenäs 7:3
Informationer
Järnvägsplan för elektrifiering av Blekinge kustbana – förslag till yttrande
Övriga frågor

12 november 2003 Sid.2(47)

Plats och tid

Beslutande

Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik, onsdagen den 12 november
2003, kl. 08.30 – 14.45.
Beslutsammanträde kl. 14.00-14.45.
Ordförande
1:e v ordf
Ledamöter

Gerthie Olsson (s)
Erik Karlsson (s),
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s) ej del av § 333
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson (c)
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Erik Gisslén (m)
Per-Gunnar Holgersson (s)

Närvarande ersättare

Rolf Ferner (s)
Kristoffer Axelsson (m) till kl. 12.00.
Jerry Hansson (fp)
Lars-Ove Carlsson (kd)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Hans Juhlin, planarkitekt
Marianne Örnblom, planarkitekt
Åsa Olsson, planhandläggare
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Kurt Lindman

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, måndagen den 17 november
2003, kl. 10.00.

12 november 2003 Sid.3(47)

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Kurt Lindman

§§ 313 - 352

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 17 november 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

12 november 2003 Sid.4(47)

§ 313
Offentligt sammanträde
Med anledning av att nämndens sammanträde äger rum i Blekinge Tekniska Högskolas
lokaler på Campus Gräsvik i närvaro av elever och lärare på linjen för Fysisk Planering
beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att godkänna att dagens sammanträde bevistas av elever och lärare på linjen för Fysisk
Planering.
_____

12 november 2003 Sid.5(47)

Tekniska förvaltningen
Köparen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6583/03

§ 314
Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö
Kommunen har sålt fastigheten Sjöbladh 14 och en ändring av detaljplanen från
allmänt ändamål till bostad/kontorsändamål föreslås på fastigheten.
För kvarteret Sjöbladh gäller en detaljplan som vann laga kraft den 5 november
1948. Befintlig fastighetsindelning stämmer inte överens med gällande detaljplan.
Bestämmelsen allmänt ändamål i gällande detaljplan omfattar ett större område än
skoltomten, Sjöbladh 14. En del av detta område är privatägt.
Mellan skolhusen och bostadshusen mot Östra Köpmansgatan anger gällande detaljplan en zon som inte får bebyggas. Denna skyddszon motiveras särskilt ur brandskyddssynpunkt med hänsyn till den då befintliga industrin i kvarteret Psilander.
Området är privatägt och bebyggt. Gällande detaljplan anger också en skyddszon
mellan de två yngsta skolhusen och bostadshusen mot Ronnebygatan. Området är
bebyggt och delvis privatägt.
Befintlig bebyggelse inom Sjöbladh 14 har kulturhistoriskt värde och avsikten är att
den ska bevaras. Önskemål finns att få uppföra en nybyggnad mot Guldsmedsgränd
samt carportar och förråd på gården. För övriga fastigheter inom kvarteret är syftet
att en ny detaljplan ska konfirmera befintliga förhållanden.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för kvarteret Sjöbladh på Trossö.
_____

12 november 2003 Sid.6(47)

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3373/02

§ 315
Detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Pottholmen etapp 1 har varit utställd för granskning fr o m den
27 januari t o m den 24 februari 2003.
Pottholmen ligger inom den norra delen av centrala staden. Planområdet sträcker
sig från Brohålan i norr till Hoglands Park i söder. Planområdet är på cirka 5,5 hektar
och utgörs idag huvudsakligen av trafikytor i form av järnvägsområde och gatumark.
Planen utgör en första etapp i att utveckla en ny stadsdel och syftar till att förbättra
förbindelserna med kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. En ombyggnad av
infartsleden och ny bebyggelse på Kungsplan syftar till ett tydligare och mer attraktivt
möte med staden. Järnvägsområdet inrymmer lokstallar och bussverkstad son inte längre
användes. Byggnader och angränsande obebyggda ytor avses utvecklas för kommersiell
verksamhet. Blekingegatan förlängs och öppnas för genomgående buss- och biltrafik och
ersätter därmed Borgmästarekajen som infartsgata. Ett nytt resecentrum byggs.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Yrkanden
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till framställningen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till framställningen och finner att
nämnden beslutar bifalla framställningen.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden för egen del
att godkänna detaljplanen
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m fl i
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____

12 november 2003 Sid.7(47)

Tekniska förvaltningen
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
KA2 Vasallen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

913/03

§ 316
Detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 3:3, Rosenholm, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för del av Karlskrona 3:3 har varit utställd för granskning fr o m den 26
september t o m den 24 oktober 2003.
Planområdet är beläget cirka fem kilometer norr om Trossö inom f d KA2-området
och omfattar f d kasernområdets västra del. Området avgränsas i söder och väster av
befintlig väg, i norr av natur och i öster av f d körplanen samt exercisplanen. Planområdet omfattar cirka 14 hektar.
Detaljplanen är en första etapp i utvecklingen av ett Idrottscentrum i Rosenholm.
Planens syfte är att skapa en förutsättning för ny användning av befintliga byggnader
samt nyexploatering av idrottsanläggningar med ishall, badmintonhall och tennishall etc.
Den aktuella satsningen på Rosenholm som ett idrottsområde för staden är ett led i att
göra Karlskrona attraktivt och Idrottscentrum Rosenholm kan bli en tyngdpunkt i en
framtida verksamhet i form av ett Sport College Karlskrona.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Arbetsutskottet bifaller förslaget.
Yrkanden
Henrik Reinholdsson (kd) yrkar att genomförandetiden för planen ändras till 10 år.
(protokollsbilaga 1)
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med bibehållen
genomförandetid av 15 år mot Henrik Reinholdssons (kd) yrkande och finner att
nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplan för del av
Karlskrona 3:3, Rosenholm, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6964/03

§ 317
Detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 5:23 (Hästö Idrottsplats) Hästö,
Karlskrona
På grund av större barnkullar, förändrade levnadsvanor och lagändringar som gör att
trycket på barnomsorgen ökar har kommunfullmäktige beslutat att det behöver tas
fram byggklar mark för förskolor, bland annat på Hästö.
Ett område söder om Hästö idrottsplats, invid Herrgårdsvägen anses lämpligt för
förskoleutbyggnad. Gällande detaljplan för rubricerat område anger ”specialområde
för motorfordons garagering, skötsel och drift” (bensinstation) respektive parkmark.
Därför krävs en detaljplaneändring till skoländamål.
Marken ägs i dag av Karlskrona kommun och består av en plan gräsyta med en träddunge på, samt en grusad parkeringsplats med återvinningsstation på.
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av
fastigheten Karlskrona 5:23 samt låta planen bli föremål för samråd.
_____
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Tegelgården Glas & Keramik AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4325/00

§ 318
Detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården), Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Lupinen 12 har varit föremål för samråd under åtta veckor t o m den 15
september 2003.
Planområdet är beläget i Lyckeby, inom området Vedeby. Fastigheten gränsar i sydväst
mot Lyckebyvägen och i nordväst mot Vedeby Gata. I nordost och sydost gränsar
fastigheten mot småhustomter längs Violvägen och Vallmovägen. Planområdet omfattar
cirka ett hektar.
Planändringen avser fastigheten Lupinen 12, även kallad Tegelgården, i Lyckeby. Inom
fastigheten bedrivs handel med heminredningsartiklar och café. Då verksamheten har
expanderat under de senaste åren finns behov av utbyggnad för lager, kontor och
personalutrymmen. Enligt fastighetsägaren kan effektivisering av verksamheten uppnås
om en ny byggnad för lager uppförs i direkt anslutning till Tegelgården, varvid även
trafiken på Vallmovägen minskar. Förslaget till detaljplan medger två byggrätter, en
befintlig i sydöstra delen av tomten och en ny i direkt anslutning till Tegelgårdens
baksida.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.
Yrkanden
Henrik Reinholdsson (kd) yrkar återremiss av ärendet och att alternativ 4 bör prövas.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremmitteras
och finnar att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras i dag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att ställa ut detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården) för allmän granskning.
_____
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Tekniska förvaltningen
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5451/03

§ 319
Detaljplan för del av fastigheten Munspelet 1 och 2, Förskola Munspelet,
Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av fastigheten Munspelet 1 och 2, Förskola Munspelet, har varit
föremål för samråd fr o m den 19 september t o m den 17 oktober 2003.
Planområdet är beläget i Spandelstorp och nås från Musikgatan. I väst avgränsas
området av Musikgatan, i norr och öster angränsas fastigheten av naturmark. I söder
angränsar området till naturmark som enligt detaljplan är avsett för flerbostadshus.
Planområdet omfattar cirka 9 200 kvm, varav kvarteret för förskolan omfattar cirka
7 900 kvm.
Planen syftar till att möjliggöra ett bostadskomplement i form av förskola, 4 avdelningar.
Kommunen är i stort behov av mark för exploatering av förskolor, som en följd av att
regeringen ändrat lagstiftningen vilket föranlett att föräldrar i större utsträckning tillåts
barnomsorg. Marken är idag obebyggd och ägs av Karlskrona kommun.
Planhandläggare Åsa Olsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplanen för del av
fastigheten Munspelet 1 och 2, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____

12 november 2003 Sid.11(47)

Tekniska förvaltningen
Kulturförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6970/03

§ 320
Program för förnyelse av Hoglands Park
Den framtida utformningen av Hoglands Park har varit diskuterad en längre tid,
och har i samband med förslaget till mediahus på Kungsplan kommit i fokus på
planeringsdebatten. I samband med detaljplanen för Pottholmsprojektets första
etapp, har man efterlyst kommunens syn på framtiden för Hoglands Park.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med tekniska och kulturförvaltningarna utarbetat ett förslag till program för parkens förnyelse. Det har diskuterats
i Karlskrona Stadsmiljöråd vilka tillstyrkt programmets principer och huvuddrag.
Det finns flera skäl att nu aktualisera programarbetet:
• Programmet visar kommunens avsikter och viljeinriktning när det gäller
stadsbyggandet i centrum
• Programmet kommer att ingå som en del i det stadsmiljöprogram som fullmäktige uppdragit åt miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden
att utarbeta
• Programmet utgör riktlinjer för bygglov och detaljplanering inför förnyelse
av parken
• Programmet utgör en gemensam plattform för samhällsbyggnads-, tekniskaoch kulturförvaltningens syn på framtida förändringar i parken.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar uttala
att ansluta sig till riktlinjerna i programmet, samt
att programmet efter remissförfarande bör bli föremål för ett gemensamt beslut i
berörda nämnder.
_____

12 november 2003 Sid.12(47)

Fastighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 321
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

12 november 2003 Sid.13(47)

BTH Institutionen för Fysisk Planering
Stipendiaterna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6971/03

§ 322
Planstipendium 2003
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 februari 2001, § 45, att inrätta ett
planstipendium. Årliga medel är avsatta för en samverkan med högskolan. Ett
planstipendium skall på ett bra sätt komplettera den hittillsvarande verksamheten
inom samverkansområdet och delas ut till den elev eller grupp elever som under
året genomfört det för Karlskrona kommun intressantaste arbetet.
Juryn för planstipendiet har lämnat följande förslag:
10.000:- kronor delas mellan Johanna Ljungdahl och Linda Olsson för examensarbetet Vatten vs Stad – en referensstudie av sju vattenfrontprojekt i Norden. En
omfattande, systematisk och vackert presenterad analys av vattennära byggande i
nordiska storstäder som har stort intresse för framtida stadsbyggande i Karlskrona.
5.000:- kronor tilldelas Emma Olvenmyr för examensarbetet Tema: Barnvänligt –
Att ge plats för barn. En engagerad, innehållsrik och praktiskt användbar undersökning av vilka egenskaper i utemiljön som främjar barns hälsa och utveckling.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utdela planstipendium i enlighet med juryns förslag.
_____

12 november 2003 Sid.14(47)

Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5297/03

§ 323
Yttrande angående avstyckning, fastigheten Fur 1:60
Sökande: Lantmäterimyndigheten Blekinge län
Handlingar: Ansökan (2003-09-09), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Ärendet gäller avstyckning från stamfastigheten av ett befintligt, större enbostadshus.
Lantmäterimyndigheten har begärt yttrande från miljö- och byggnadsnämnden i frågan.
Marken är belägen inom strandskyddsområde vid Västersjön. Inom strandskyddsområde
får inte sådana åtgärder vidtas som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Bostadshuset är beläget på en liten höjdplatå med en släntfot ca 40 m från strandkanten.
Norrifrån kommer en gångstig längs sjön som på södra sidan av väg 690 har sin naturliga
fortsättning in mellan två befintliga stenstolpar, och vidare längs den nämnda släntfoten
ner mot stranden och vidare söderut längs sjön.
Den på kartan visade avstyckningen skulle hindra allmänhetens vidare passage inom
strandskyddsområdet längs sjön, söder om väg 690. Detta skulle i hög grad motverka
syftet med strandskyddet, vad gäller allmänhetens möjligheter att vistas vid eller passera
stranden. Den föreslagna avstyckningen bör därför ändras, så att den nuvarande naturliga
strandpassagen för allmänheten säkras.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anse att avstyckningen skall utformas på ett sådant sätt, att allmänhetens fortsatta
passage längs stranden från den norrifrån kommande gångstigen säkras.
_____

12 november 2003 Sid.15(47)

Tekniska förvaltningen (2003.676-344)

6693/03

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 324
Ansökan om avloppsanläggning för nybyggnation på fastigheten
Sturkö-Ryd 12:17
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 15 maj 2003 tillskrivit tekniska
nämnden beträffande Fråga om utökning av kommunalt va-område på Sturkö.
Ärendet utgår från dagordningen då svar ej inkommit från tekniska nämnden.
_____

12 november 2003 Sid.16(47)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

5357/03

§ 325
Upphävande av beslut
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten
Bakareboda 1:127 avslogs av miljö- och byggnadsnämnden den 8 oktober 2003,
§ 258.
Det material som miljöavdelningen då hade tillgång till visade att fastigheten låg i
zon som tidigare ej haft sophämtning.
Vid genomgång av handlingar på centralarkivet framkommer att i det område där
fastigheten är belägen gjordes en utvidgning av renhållningszon B någon gång i
början på 1990-talet. Sökandens far ansökte då och blev befriad från kommunal
sophämtning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att upphäva tidigare beslut § 258, fattat vid nämndens sammanträde den 8 oktober
2003 och återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning.
_____

12 november 2003 Sid.17(47)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

5018/03

§ 326
Upphävande av beslut
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten
Svanhalla 18:1 avslogs av miljö- och byggnadsnämnden den 8 oktober 2003, § 277.
Det material som miljöavdelningen då hade tillgång till visade att fastigheten låg i
zon som tidigare ej haft sophämtning.
Vid genomgång av handlingar på centralarkivet framkommer att i det område där
fastigheten är belägen gjordes en utvidgning av renhållningszon B under år 1984.
Sökande ansökte då och blev befriad från kommunal sophämtning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att upphäva tidigare beslut § 277, fattat vid nämndens sammanträde den 8 oktober
2003 och återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning.
_____

12 november 2003 Sid.18(47)

§ 327
AWA-vägen, Lyckeby, problem i lägenhet
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

12 november 2003 Sid.19(47)

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6973/03

§ 328
Grundläggningsnivå med hänsyn till havsnivåförändringar
Miljö- och byggnadsnämnden har begärt en redovisning av hur förvaltningen ser på de
scenarier som diskuterats utifrån havsnivåns befarade förändringar.
Förvaltningen har bett tekniska förvaltningen kommentera frågeställningen utifrån sitt
ansvarsområde, och dessa har inhämtat SMHI:s bedömning.
I dag gäller en lägsta grundläggningsnivå som utgår ifrån att en uppförd bebyggelse skall
ha en viss marginal i förhållande till högsta högvattenstånd, vilket är 133 cm över
medelvattenståndet vid Kungsholmsfort. Tekniska förvaltningen ser för sin del inga
särskilda nackdelar med att höja den lägsta tillåtna grundläggningsnivån i Karlskrona.
SMHI har bedömt utvecklingen fram till år 2100. Med stöd av aktuell forskning och
karakteristiskt vattenstånd vid Kungsholmsfort, antar SMHI en höjning av
medelvattenståndet med mellan 40-80 cm till år 2100. Ett medelvärde i relevanta
forskningsresultat ligger på 48 cm. Förvaltningen föreslår att en ny lägsta
grundläggningsnivå höjs med 50 cm .
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
_____

12 november 2003 Sid.20(47)

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6972/03

§ 329
Budgetuppföljning september 2003
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per september 2003.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per september 2003 enligt bilagda handlingar.
_____

12 november 2003 Sid.21(47)

Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6586/03

§ 330
Förslag till taxa för år 2004 för verksamhet enligt plan- och bygglagen och lagen
om brandfarliga och explosiva varor
Beslut om anpassning av taxor till den allmänna prisutvecklingen och anpassning i
övrigt, som ej rör taxekonstruktionen, är delegerad från kommunfullmäktige till
berörd facknämnd. Budgetdirektiven förutsätter uppräkning av nämndernas taxor
motsvarande prisutvecklingen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27 oktober 2003 föreslagit att taxan höjs
med ett grundbelopp från 36 till 37, vilket motsvarar cirka 2,8 %.
I de fall grundbelopp enligt plan- och bygglagen och lagen om brandfarliga och
explosiva varor inte tillämpas föreslås timtaxa om 610 kronor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att höja grundbeloppet för avgifter enligt plan- och bygglagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor till 37
att fastställa timtaxan till 610 kronor när grundbelopp enligt plan- och bygglagen
och lag om brandfarliga och explosiva varor inte tillämpas
att taxorna gäller från 1 januari 2004.
_____

12 november 2003 Sid.22(47)

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6593/03

§ 331
Förslag till taxor för kommunens verksamhet inom miljöbalkens, tobakslagens
och djurskyddslagens områden år 2004
Beslut om anpassning av taxor till allmän prisutveckling och anpassning i övrigt som
ej rör taxekonstruktionen är delegerade från kommunfullmäktige till berörd facknämnd.
Budgetdirektiven förutsätter uppräkning av nämndernas taxor motsvarande den allmänna
prisutvecklingen.
Enligt gällande bestämmelser för kommunens taxa för verksamhet inom miljöbalkens
område § 4 får miljö- och byggnadsnämnden besluta höja taxebeloppen med motsvarande förändringen av konsumentprisindex senaste året varvid oktober månad är
mätmånad. För år 2004 innebär detta en uppräkning med 1,7%. Detta ger en ny
timkostnad på 610 kronor (från 600). Den detaljerade taxan baserar sig på en beräknad
tidsåtgång per ärende och förändras med uppräkningen av timavgift. För tillsyn av
enskilda avloppsanläggningar föreslås ingen höjning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa taxor för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område i enlighet
med bilagda handlingar. Taxorna gäller från den 1 januari 2004.
_____

12 november 2003 Sid.23(47)

§ 332
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

12 november 2003 Sid.24(47)

§ 333
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
På grund av jäv deltar ej Thomas Åberg (s) i beslut avs. punkt 111, Mats Cronmalms
delegationsbeslut.

12 november 2003 Sid.25(47)

§ 334
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut 14 oktober 2003, § 129; Projekt
Interreg IIIC ASCEND
2. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut 14 oktober 2003, § 130; Projekt
Stadsanalys i Karlskrona 2004
3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-16; Nybyggnad av en vedbod på
fastigheten Bussevik 1:38 i Karlskrona kommun
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-23; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av hundgårdsanläggning på Kungsholmen i Karlskrona
kommun
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-09-25; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut med anledning av anmälan enligt 9 kap miljöbalken
(MB) om miljöfarlig verksamhet på fastigheten Gäddan 9 i Karlskrona kommun
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-10-02; Anmälan om icke tillståndspliktig
transport av avfall enligt 35 § Avfallsförordningen
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-10-07; Detaljplan för del av fastigheten
Grenadjären 4 i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-10-07; Tillstånd till transport av farligt
avfall
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-10-14; Tillstånd till transport av farligt
avfall
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-10-23; Upphävande av strandskydd
inom del av detaljplan för fastigheten Skillinge 14:1 i Karlskrona kommun,
Blekinge län
11. Länsrätten i Blekinge län, rotel 2, DOM 2003-10-09; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut den 5 juni 2003, dnr 3081/03, bostadsanpassningsbidrag, Smörblomman 3.
12. Länsrätten i Blekinge län, rotel 2, DOM 2003-10-10; Överklagande av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 17 juni 2003. Saken: Bygglov enligt
plan- och bygglagen (1987:10), PBL, för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Hasslö 10:63 i Karlskrona kommun
(forts.)

12 november 2003 Sid.26(47)

§ 334 (forts.)
13. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2003-09-26; Överklagande av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 22 maj 2003.Saken: Föreläggande att vidta åtgärder med en enskild avloppsanläggning. Färmanstorp 1:41.
14. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2003-09-26; Överklagande av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 25 juni 2003. Saken: Föreläggande
att vidta åtgärder med en enskild avloppsanläggning. Färmanstorp 1:35
15. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2003-09-26; Överklagande av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 25 juni 2003. Saken: Föreläggande
att vidta åtgärder med en enskild avloppsanläggning. Färmanstorp 1:21.
16. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2003-09-26; Överklagande av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 25 juni 2003. Saken: Föreläggande
att vidta åtgärder med en enskild avloppsanläggning. Färmanstorp 1:36.
17. Kammarrätten i Jönköping, DOM 2003-09-22; Överklagande av Länsrättens
i Blekinge län dom den 16 juni 2003 i mål nr 428-03. Saken: Bygglov enligt
plan- och bygglagen (1987:10). Rollofs huvud, Stumholmen.
18. Regeringen, Kulturdepartementet, regeringsbeslut 2003-09-25; Framställning
om byggnadsminnesförklaring och fastställande av skyddsföreskrifter för
Karlskrona fästning, Aspö och Tjurkö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
19. Jordbruksverket, Djurmiljöenheten beslut 2003-10-14; Ansökan om godkännande av förbränningsanläggning med låg kapacitet
20. Jordbruksverket, Djurmiljöenheten beslut 2003-10-21; Ansökan om godkännande av förbränningsanläggning med låg kapacitet
21. Jordbruksverket, Djurmiljöenheten beslut 2003-10-23; Ansökan om godkännande av förbränningsanläggning med låg kapacitet
22. Jordbruksverket, Djurmiljöenheten beslut 2003-10-23; Ansökan om godkännande av förbränningsanläggning med låg kapacitet
_____

12 november 2003 Sid.27(47)

Fastighetsägaren
Länsrätten
Akten

5379/03

§ 335
Olovligt byggande på fastigheten Agdatorp 1:5
Handlingar: Skrivelser till fastighetsägaren (2003-09-11, 2003-10-23), situationsplan, karta, yttrande från fastighetsägaren (2003-10-07), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, gästhus/musikrum samt
stallbyggnad på fastigheten inkom till miljö- och byggnadsnämnden den 18 augusti
2003. Vid besök på platsen den 10 september 2003 kunde konstateras att byggnadsarbetet var påbörjat, trots att bygglov inte beviljats. Grundläggningsarbete pågick,
och kantbalkar var monterade för alla tre byggnaderna.
När en åtgärd som kräver bygglov har utförts utan lov skall, enligt PBL 10 kap 1 §,
miljö- och byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på
annat sätt ändrat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sammanträde den 8 oktober 2003, § 291 beviljat bygglov för
åtgärden.
Enligt PBL 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd
som kräver bygglov. Ärendet skall vidare översändas till allmän förvaltningsdomstol
för uttagande av tilläggsavgift, enligt PBL 10 kap 7 och 8 §§. Avgifterna kan dock
nedsättas om överträdelsen är ringa respektive om det finns särskilda skäl.
Fastighetsägaren inkom den 7 oktober 2003 med en skriftlig förklaring.
Enligt 5 § skall avgifterna inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller
ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden. Fastighetsägaren har meddelats att frågan om uttagande av byggnadsavgift
och översändande av ärendet till länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift
kommer att tas upp till behandling i miljö- och byggnadsnämnden den 12 november
2003.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4, 7 och 8 §§ ta ut byggnadsavgift med
15 120 kronor av fastighetsägaren och översända ärendet till länsrätten för prövning
av uttagande av tilläggsavgift.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

12 november 2003 Sid.28(47)

Sökande
Berörda grannar
Akten

1493/03

§ 336
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:273
Handlingar: Ansökan (2003-02-19), ritning, yttrande från grannar (2 st), karta,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut den 14 maj 2003, § 124 lämnat negativt
förhandsbesked, med hänvisning till vad som sägs i översiktsplanen för Aspö, samt
vad som sägs i plan- och bygglagen 2 kap om att markområden ska användas till de
ändamål de är bäst lämpade för.
Beslutet har överklagats till länsstyrelsen som i beslut den 16 september 2003 har
upphävt beslutet och återförvisat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för ny
handläggning.
Länsstyrelsen anför bland annat att fastigheten ligger i direkt anslutning till
sammanhållen bebyggelse och inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp, samt vidare att platsen saknar särskilda naturvärden och att tillfart kan ske via
befintliga vägar. Enligt länsstyrelsens mening kan den föreslagna byggnationen ses
som en naturlig komplettering till omgivande bebyggelse.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Två grannar har
inkommit med yttranden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till den föreslagna
platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg- och
materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

12 november 2003 Sid.29(47)

Sökande
Berörda grannar
Akten

1438/03

§ 337
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:275
Handlingar: Ansökan (2003-02-17), karta, yttrande från grannar (2003-04-25 och
2003-10-08), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA. Enligt översiktsplanen för Aspö kan kompletteringsbebyggelse tillåtas.
Platsen har inga särskilda naturvärden, och bedöms inte vara av intresse för allmänheten. Den ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, och tillfart kan ske via befintlig
väg.
Förslaget får anses vara en naturlig komplettering som saknar motsättningar med andra
intressen, och platsen får bedömas vara lämplig att bebygga med ett enbostadshus.
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig över förslaget. Grannen på Aspö 4:295
tillstyrker förslaget under förutsättning att avtal kan träffas om användande av tillfartsväg.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten
att avtal om användande av tillfartsväg träffas med ägaren till Aspö 4:295
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
_____
(forts.)

12 november 2003 Sid.30(47)

§ 337 (forts.)

1438/03

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

12 november 2003 Sid.31(47)

Sökande
Akten

5497/03

§ 338
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Aspö 4:281 (västra lotten)
Handlingar: Ansökan (2003-09-12), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut den 10 oktober 2001, § 403. Ansökan gäller
en förlängning av detta beslut.
Ansökan stämmer överens med tidigare fattat beslut, och de förutsättningar som låg till
grund för tidigare beslut har inte förändrats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att byggnadens utformning och färgsättning anpassas till byggnadstraditionen på
platsen.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

12 november 2003 Sid.32(47)

Sökande
Akten

5496/03

§ 339
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Aspö 4:281 (östra lotten)
Handlingar: Ansökan (2003-09-12), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut den 10 oktober 2001, § 404. Ansökan gäller
en förlängning av detta beslut.
Ansökan stämmer överens med tidigare fattat beslut, och de förutsättningar som låg till
grund för tidigare beslut har inte förändrats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna
platsen med villkor:
att huvudbyggnaden placeras mer än tjugo meter från den östra tomtgränsen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att byggnadens utformning och färgsättning anpassas till byggnadstraditionen på platsen.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

12 november 2003 Sid.33(47)

Sökande
Akten

4666/03

§ 340
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Binga 21:7
Handlingar: Ansökan (2003-08-14), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen ligger i anslutning till en befintlig väg, och utgörs av ett litet parti med gles
träd- och buskvegetation. Den gränsar dels mot en tät skogsridå, dels mot ett odlingsfält, och bedöms inte ha några särskilda naturvärden eller på annat sätt vara av allmänt
intresse.
Ur miljösynpunkt har det bedömts vara möjligt att lösa avloppsfrågan på platsen.
Marken får bedömas vara lämpad för lokalisering av ett enbostadshus.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning skall inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovansökan.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

12 november 2003 Sid.34(47)

Sökande
Akten

4727/03

§ 341
Nybyggnad av soprum på fastigheten Gullbernahult 10
Handlingar: Ansökan (2003-06-27), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan avser att få uppföra en soprumsbyggnad med en yta av 15,9 m2. Den föreslagna placeringen av byggnaden är norr om och utanför det nu aktuella planområdet
Gullberna Park (etapp 1). Sophantering och sopsorteringsbyggnader med komplett
sortering kommer att uppföras utanför det nu aktuella planområdet Gullberna Park.
Den föreslagna placeringen innebär, enligt gällande detaljplan för detta område, att
soprummet blir beläget på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark, men
soprum och mindre förrådsbyggnader får uppföras enligt denna plan.
Byggnadens placering sker i anslutning till den gemensamma infarten i norr, från
Kolonivägen, och är nödvändig för att tillgodose en gemensamt funktion och behov
för de boende i området.
Teknikbyggnader inom området omfattas av utformningsbestämmelser, som är detsamma som för de närliggande bostadshusen. Det kan anses lämpligt att denna princip
även tillämpas för den nu aktuella soprumsbyggnaden.
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som ovan anförts och med de villkor för utformningsbestämmelser tillstyrka ansökan om bygglov för nybyggnad av soprum.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

12 november 2003 Sid.35(47)

Sökande
Berörda grannar och sakägare
Akten

4278/03

§ 342
Ombyggnad och ändrad användning till behandlingshem på fastigheten
Gullbernahult 21 (M2 Måsskär)
Handlingar: Ansökan (2003-07-07), ritning, karta, yttranden från grannar,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 8 oktober 2003, § 302.
Enligt gällande detaljplan är marken avsedd att användas för kontorsändamål,
samt även daghem, fritidshem och annan social service efter särskild prövning.
Behandlingshem bedöms inte inrymmas i användningsbestämmelserna.
Förslaget innebär en avvikelse från detaljplanen, men får anses vara förenligt
med planens syfte.
Efter hörande av kända sakägare och hyresgäster har miljö- och byggnadsnämnden
möjlighet att medge avvikelse från gällande detaljplan. Det är härvid möjligt för
sökanden att själv inhämta yttranden från de berörda.
Skriftligt godkännande av den ändrade användningen har inkommit från samtliga
berörda sakägare och hyresgäster med undantag av tre stycken. Dessa har genom
samhällsbyggnadsförvaltningen getts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Två yttranden har inkommit från tillskrivna sakägare. Dessutom har yttrande inkommit från hyresgäster i Karlskronahem AB:s fastigheter.
Inkomna yttranden ändrar inte den tidigare gjorda bedömningen.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Yrkande
Henrik Reinholdsson (kd) yrkar avslag till framställningen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Henrik Reinholdssons
(kd) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Henrik Reinholdsson (kd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
(forts.)

12 november 2003 Sid.36(47)

§ 342 (forts.)

4278/03

Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

12 november 2003 Sid.37(47)

Sökande
Akten

4163/03

§ 343
Tillbyggnad av enbostadshus med installation av braskamin på fastigheten
Gängletorp 14:18
Handlingar: Ansökan (2003-06-25), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivanden, yttrande från sökande (2003-10-09), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
företa syn på platsen.
_____

12 november 2003 Sid.38(47)

Sökande
Akten

5446/03

§ 344
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 2:2
Handlingar: Ansökan (2003-09-16), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller två skiften på norra delen av Hasslö. Det ena, på 7160 m2, ligger
i direkt anslutning till västra sidan av länsväg 673 och kan förbindas med det andra
skiftet på 12930 m2, som ligger längre västerut mot Hallarna.
Förslaget innefattar två alternativ. Alternativ 1 omfattar nybyggnad av elva fritidshus och alternativ 2 nybyggnad av fyra fritidshus. En ansökan i princip motsvarande
alternativ 2 med fyra hus har tidigare prövats. Vid sammanträde den 13 december 1995,
(§ 390) beslöt byggnadsnämnden att en sådan exploatering kräver detaljplaneläggning.
Den föreslagna byggnationen är av sådan omfattning och har en sådan belägenhet inom
tättbebyggt område, att den bedöms utgöra sammanhållen bebyggelse. Enligt 5 kap 1 §
plan- och bygglagen (PBL) skall markens lämplighet för bebyggelse då prövas genom
detaljplaneläggning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i 5 kap 1 §
PBL om att ny sammanhållen bebyggelse ska prövas genom detaljplaneläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

12 november 2003 Sid.39(47)

Sökande
Akten

5411/03

§ 345
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Möcklö 9:4
Handlingar: Ansökan (2003-09-15), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning beträffande va-lösningar
samt för att höra berörda grannar.
_____

12 november 2003 Sid.40(47)

Sökande
Akten

5845/03

§ 346
Ändrad användning av bostadslägenhet till massagepraktik på fastigheten
af Trolle 21
Handlingar: Ansökan (2003-10-01), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil. A, yttrande från sökande (2003-11-04).
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Enligt gällande bestämmelser
får området endast användas för bostadsändamål. Att ta i anspråk en lägenhet för
verksamhet står inte i överensstämmelse med denna bestämmelse.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan på ett sådant sätt, att den
inte kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit nämnden att avslå framställningen
och därvid givit sökanden möjlighet att yttra sig. Detta har sökanden utnyttjat.
Jerry Hansson (fp) föreslår i yttrande att nämnden prövar om mindre avvikelse kan
medges och bygglov beviljas.
Yrkande
Margareta Rodin (fp) yrkar återremiss av ärendet.
Henrik Reinholdsson (kd) yrkar återremiss med motivering att tillfälligt lov beviljas.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras
och finner att nämnden beslutar att ärendet ej skall avgöras i dag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta grannars synpunkter för
ett eventuellt tidsbegränsat lov.
_____

12 november 2003 Sid.41(47)

Sökande
Akten

4409/03

§ 347
Tillbyggnad av försäljningslokal på fastigheten Västra Nättraby 9:43
Handlingar: Ansökan (2003-07-21), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller tillbyggnad av ny butiksyta med 327 m2.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Den föreslagna tillbyggnaden
är till stor del belägen på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad
prickmark.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att den
inte kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen.
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för att ta upp en diskussion med sökanden
om en revidering av förslaget.
_____

12 november 2003 Sid.42(47)

Sökande
Akten

4454/03

§ 348
Om- och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rättvisan 5 och 6
Handlingar: Ansökan (2003-07-28), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den kulturhistoriskt intressanta byggnaden på Rättvisan 5 har under lång tid varit i
mycket dåligt skick, och miljö- och byggnadsnämnden har vid ett flertal tillfällen
sökt förmå tidigare ägare att stoppa förfallet.
En ansökan har nu inkommit där den befintliga byggnadens exteriör ut mot omgivningen sätts i stånd, och en tillbyggnad görs på den idag obebyggda delen av tomten.
Tillbyggnadens småskalighet och traditionella utformning får bedömas vara lämplig
i sammanhanget och ge en god helhetsverkan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med villkor:
att före byggstart ska en sammanslagning av fastigheterna göras
att renovering av den befintliga timmerstugan ska ske i samråd med Blekinge
museum
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

12 november 2003 Sid.43(47)

Sökande
Akten

4443/03

§ 349
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Äspenäs 7:3
Handlingar: Ansökan (2003-07-25), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2003-10-02), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 8 oktober 2003, § 299
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen ligger just inom det område där strandskyddsförordnande gäller enligt
miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§, samt inom område som är ekologiskt
särskilt känsligt.
På platsen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) 4 kap 4 § om att fritidsbebyggelse inom kust- och skärgårdsområdet endast får komma till stånd i form
av kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper.
Platsen utgörs av orörd naturmark av hagmarkskaraktär, som är allemansrättsligt
tillgänglig. Platsen betas av får, och i anslutning ligger en mindre ekonomibyggnad
som får bedömas vara avsedd för fårhållningens behov.
I nära anslutning till platsen ligger också en ekonomi/raststuga, som inte är helt
färdigställd. Bygglov och strandskyddsdispens har beviljats för denna, med det
ursprungliga ändamålet att möjliggöra bevakning i samband med uppfödning av
värdefulla avelshästar.
Med hänsyn till vad som sägs i 4 kap 4 § MB, samt vad som i övrigt sägs ovan, får
det bedömas vara olämpligt att lokalisera ett fritidshus till den föreslagna platsen.
(forts.)

12 november 2003 Sid.44(47)

§ 349 (forts.)

4443/03

Avstyckning av raststugan för fritidshusändamål har tidigare avstyrkts av byggnadsnämnden den 19 oktober 1988, § 658. I beslut den 15 november 1990, § 854
avstyrkte byggnadsnämnden en ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på
platsen. Ansökan om avstyckning för permanentbostad alternativt fritidshus avstyrktes ytterligare en gång av byggnadsnämnden den 10 december 1992, § 681
samt av länsstyrelsen i beslut den 21 januari 1993. Länsstyrelsen betonar särskilt i
detta beslut, att den tidigare lämnade strandskyddsdispensen för ekonomi/raststugan
endast gäller för detta ändamål, och inte för fritids- eller permanentboende.
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut, och en skrivelse har
inkommit den 2 oktober 2003. I skrivelsen anförs huvudsakligen att det sökta fritidshuset behövs i samband med fårskötseln.
Det får konstateras att om den befintliga raststugan färdigställs, kommer denna att
fungera helt tillfredsställande för den övernattning som kan vara erforderlig för fårskötselns behov. Detta är också i enlighet med det ändamål som det ursprungliga
bygglovet och strandskyddsdispensen för stugan innefattade. Det som anförs i
skrivelsen förändrar inte förvaltningens tidigare ställningstagande.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 6 november 2003 företagit syn
på platsen.
Yrkande
Magnus Larsson ( c ) yrkar återremiss av ärendet för inhämtande av lantmäteriets
synpunkter beträffande vad som gäller för bostad på jordbruksfastighet.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras
och finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att lämna negativt förhandsbesked, med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade,
samt vad som sägs i MB kap 4 om lokalisering av fritidsbebyggelse inom kust- och
skärgårdsområdet.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen.

12 november 2003 Sid.45(47)

§ 350
Informationer
•

Informationsbrev nr 3 av den 15 oktober 2003, Miljöbrottsbekämpning delges
nämndens ledamöter.

•

Information om 2000-områdena utgår.

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

12 november 2003 Sid.46(47)

Arbetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 351
Järnvägsplan för elektrifiering av Blekinge kustbana – förslag till yttrande
Banverket har lämnat förslag till järnvägsplan för elektrifiering av Blekinge
Kustbana (BKB) till Karlskrona kommun för yttrande. På grund av mycket
pressat tidsschema för projektet är kommunens tid för att hantera ett yttrande
mycket knapp, endast tre veckor, vilket tyvärr inte ger tid till någon bredare
demokratisk förankring.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att delegera till arbetsutskottet att yttra sig i ärendet.
_____

12 november 2003 Sid.47(47)

Övriga frågor
§ 352
Per-Gunnar Holgersson (s) ställer fråga med anledning av ärendet om havsnivåförändringar. Är det aktuellt att bygga vallar för redan känsliga områden?
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund besvarar frågan.
Vid nämndens nästa sammanträde kommer 2003 års ombyggnadspris att utdelas.
Förslag på intressanta objekt kan lämnas till förvaltningschefen.
Kurt Lindman (v) efterfrågan ärendet om information betr. Natura 2000 områdena.
Informationen kommer att lämnas på kommande sammanträde.
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 10 december 2003.
§ 359
§ 360

Detaljplan för Skeppsbrokajen, Trossö, Karlskrona kommun
Detaljplan för del av fastigheterna Bakareboda 1:23 och 1:160, Holmsjö,
Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 361 Begäran om planuppdrag för del av fastigheten Hammarby 11:1, Jämjö,
Karlskrona kommun
§ 362 Upphävande av tomtindelning för fastigheten Masten 23
§ 363 Inventering och allergirond i högstadie- och gymnasieskolor, Karlskrona kommun
§ 364 Avloppsanläggning för nybyggnation på fastigheten Sturkö-Ryd 12:17
§ 365 Informationer
§ 366 Ombyggnadspriset 2003
§ 367 Avskrivning av kundfordringar 2003
§ 368 Jämställdhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen , 2004
§ 369 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 370 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 371 Meddelanden
§ 372 Förhandsbesked för avstyckning och ändrad användning till fritidshus på fastigheten
Aspö 1:46
§ 373 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Buskahult 1:27
§ 374 Uppförande av källsorteringsskåp på fastigheten af Chapman 15. Utgår!
§ 375 Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Furen 1
§ 376 Tillbyggnad av enbostadshus samt installation av braskamin på fastigheten
Gängletorp 14:18
§ 377 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:138
§ 378 Förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus på fastigheten Hasslö 4:232. Utgår!
§ 379 Ändrad användning och ombyggnad av färgbutik till träningscenter på fastigheten
Karlskrona 3:8 (Lokstallarna)
§ 380 Användning av lokstall till butiker och kontor, tillfällig åtgärd, på fastigheten Karlskrona 4:54
§ 381 Uppsättande av bildväxlarskylt på fastigheten Karlskrona 6:48
§ 382 Uppsättande av bildväxlarskylt på fastigheten Karlskrona 6:48
§ 383 Tillbyggnad med skärmtak på fastigheten Myran 5
§ 384 Ansökan om lov att fälla träd på fastigheten Skavkulla 1:67
§ 385 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Skillinge 43:1
§ 386 Om- och tillbyggnad av enbostadshus och uthus på fastigheten Staren 4
§ 387 Nybyggnad av förråd på fastigheten Svea 9
§ 388 Olovligt byggande på fastigheten Västra Nättraby 9:78
§ 389 Informationer
§ 390 Övriga frågor
_________________
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Plats och tid

Beslutande

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den 10
december 2003, kl. 08.30 – 16.00.
Beslutsammanträde kl. 12.15 – 13.00
Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Gerthie Olsson (s) ej § 379 (jäv)
Erik Karlsson (s) ordf. § 379
Carl-Göran Svensson (m) ej § 370 (jäv)
Katarina Möller (s)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Anna Ottosson (m)
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson (c)
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s)
Jerry Hansson (fp)
Eva Öman (s) § 379

Närvarande ersättare

Eva Öman (s) ej § 379
Rolf Ferner (s)
Erik Gisslén (m)
Kristoffer Axelsson (m) till kl. 12.15.
Lars-Ove Carlsson (kd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Hans Juhlin, planarkitekt
Åsa Olsson, planhandläggare
Evy Sareklint, miljöinspektör
Anders Klar, kommunekolog
Lotta Karlsson, miljöinspektör
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Carl-Göran Svensson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 18 december
2003, kl. 10.30.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson §§ 359-378, 380-390

§§ 359 - 390

……………………………………
Erik Karlsson, § 379
Justerare

…………………………………….
Carl-Göran Svensson §§ 359-369, 371-390
……………………………………….
Erik Karlsson § 370

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 18 december 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

7473/03

§ 359
Detaljplan för Skeppsbrokajen, Trossö, Karlskrona kommun
En förstudie avseende utveckling av en stadsmarina på Trossö har tagits fram
under ledning av kommunledningsförvaltningen. Representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen har deltagit i arbetet. Som
plats för en stadsmarina förordas en utveckling av befintlig gästhamn vid
Skeppsbrokajen.
Syftet med en stadsmarina är att skapa bättre förutsättningar för båtliv i Karlskrona.
I projektet ingår att utöka antalet båtplatser för att tillgodose den efterfrågan som
redan finns samt att attrahera hitpendlande och gästande båtfolk till Karlskronas
skärgård.
Utvecklingen av en stadsmarina innebär även att förutsättningar för ett maritimt
näringsliv tillskapas genom nya byggrätter på kajen. Området är idag planlagt för
hamnändamål med begränsade byggrätter.
Planarkitekt Hans Juhlin redogör för ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för Skeppsbrokajen.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

7427/03

§ 360
Detaljplan för del av fastigheterna Bakareboda 1:23 och 1:160, Holmsjö,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Karlskrona kommun avser bygga äldreboende i Holmsjö. Med anledning därav
behöver ett mindre område detaljplaneläggas.
Planen syftar till att möjliggöra äldreboende i Holmsjö. Det nya äldreboendet
föreslås i anslutning till befintligt vårdhem samt distriktssköterskemottagningen.
Den nya byggnaden föreslås byggas delvis utanför gällande detaljplan från 1990.
Därför föreslås att det berörda området planläggs ändamålsenligt med gällande
detaljplan från 1990. Marken är idag obebyggd och ägs av Karlskrona kommun.
Planområdet är beläget i Holmsjö, längs Servicevägen vilken nås från Skolvägen.
I väst avgränsas området av skogsmark, i norr överlappar området gällande plan
från 1990, i öster angränsar området till privata bostadsfastigheter och i söder
angränsar området till skogsmark. Planområdet omfattar cirka 5 hektar.
Berörda fastigheter, Bakareboda 1:23 ägs av Karlskrona kommun och Bakareboda
1:160 ägs av Karlskronahem AB.
Planhandläggare Åsa Olsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för del av
fastigheterna Bakareboda 1:23 och 1:160 med enkelt planförfarande samt låta
planen bli föremål för samråd.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5572/03

§ 361
Begäran om planuppdrag för del av fastigheten Hammarby 11:1, Jämjö.
Karlskrona kommun
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om upprättande av ny
detaljplan för del av fastigheten Hammarby 11:1. Syftet med planen är att medge
nybyggnation av 15 friliggande villor.
Området är beläget i Jämjö samhälles nordöstra del, i Trädgårdsvägens förlängning.
Idag är marken obebyggd och brukas som åkermark. Mot norr och öster angränsar
området till en jordbruksfastighet samt kommunägd mark. Mot öster avgränsas
området av en strövstig på banvallen medan området i söder ansluter till befintlig
bostadsbebyggelse med friliggande bostadshus utmed Trädgårdsvägen.
Marken ägs idag av en privat fastighetsägare. Vid planläggning bör utvecklingen av
området ses i ett större sammanhang än planen föreslår. Frågan om detaljplanen även
ska innefatta omkringliggande fastigheter bör utredas.
Området saknar idag detaljplan. I översiktsplanen är området utpekat som utvecklingsområde för bostäder/småhus vilket bygger på att E22:an kommer att flyttas
norr om samhället.
E22:ans sträckning ingår i den nationella vägplanen vilken regeringen utreder.
Denna skall regeringen fatta beslut om i början på nästa år. Vid ett beslut för ett
kustalternativ utreder vägverket de alternativa sträckningarna igen.
Vägverket ställer sig emellertid redan nu bakom länsstyrelsens remissvar och anser
därmed att planområdet inte kommer att hindra en framtida sträckning av E22:an
förbi Jämjö samhälle. Eftersom frågan inte är avgjord kan en förbifart förbi Jämjö
i det berörda området komma att aktualiseras om kommunen väljer att bortse från
länsstyrelsens remissvar.
Planhandläggare Åsa Olsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå framställan om detaljplaneuppdrag i avvaktan på att avgörande beslut är
fattade kring frågan om dragningen av E22:an.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

6835/02

§ 362
Upphävande av tomtindelning för fastigheten Masten 23
Sökande: Lantmäterimyndigheten Blekinge län, Box 524, 371 23 KARLSKRONA
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare i beslut den 15 januari 2003, § 9
tillstyrkt att gällande tomtindelning för Masten 23 upphävs. Avsikten är att
dela Masten 23 i två fastigheter, vilket bedömdes vara möjligt att göra på ett
planenligt sätt.
Förslag till upphävande har upprättats av lantmäterimyndigheten, och handlagts
genom enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 § plan- och bygglagen.
Förslaget har skriftligen godkänts av alla berörda fastighetsägare utom ägarna till
fastigheten Masten 24, som inkommit med en skrivelse med synpunkter, där det
bland annat framförs att det blir tätt mellan tomterna med risk för insynsproblem.
Synpunkterna ändrar inte den tidigare gjorda bedömningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta förslaget till upphävande av tomtindelningen för Masten 23.
_____

10 december 2003 Sid.8 (39)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

7480/03

§ 363
Inventering och allergirond i högstadie- och gymnasieskolor, Karlskrona
kommun
Miljöinspektör Evy Sareklint informerar om utförd inventering samt allergienkät
till daghem och skolor.
Allergi och annan överkänslighet är vår största folksjukdom när det gäller barn och
40% av alla barn och ungdomar har eller har haft någon form av allergi eller annan
överkänslighet. Försämringar i inomhusmiljön i framför allt skolor, förskolor och
bostäder misstänks vara bidragande orsak till allergiska symtom. Fukt, mögel, bristfällig ventilation och otillräcklig städning är faktorer som påverkar inomhusmiljön
negativt och kan även ha andra hälsoeffekter som huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. Det är därför angeläget att miljön där barn och ungdomar vistas
undersöks och att eventuella åtgärder vidtas för att ge barnen en så sund inomhusmiljö som möjligt.
Aktuellt med detta delprojekt är inventering och genomgång av allergirond på
samtliga högstadie- och gymnasieskolor.
Uppdraget har framtagits gemensamt av Allergikommittén och det handikapppolitiska programmet och projektet har skett i samverkan med skol- och fritidshemspersonal, tekniska förvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen samt
Allergikommittén.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

6155/03
7147/02

§ 364
Avloppsanläggning för nybyggnation på fastigheten Sturkö-Ryd 12:17
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 mars 2003, § 67, att lämna
positivt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till föreslagen plats.
Beslutet villkorades av att förslag till anordnande av avloppsanläggning,
kommunalt eller gemensamhetsanläggning inlämnas för godkännande i
samband med bygglovsansökan.
Förvaltningen fick även i uppdrag att tillskriva tekniska nämnden med begäran
om att utreda möjligheten att utöka VA-nätet i området. Tekniska förvaltningen
har meddelat att utredningen planeras vara klar att behandlas i tekniska nämnden
den 30 mars 2004.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka sökandens framställning och att två fastigheter får bilda en
gemensamhetsanläggning.
_____
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§ 365
Informationer
Kommunekolog Anders Klar informerar om
•
•
•

Natura 2000 områdena i kommunen
Statliga naturvårdspengar
Yttrande till länsstyrelsen beträffande vindkraft

För att ytterligare fördjupa sig i vad Natura 2000 innebär framställes önskemål om
att ett seminarium i ämnet anordnas under våren i samverkan med Länsstyrelsen och
Naturvårdsverket.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra till kommunekologen att förbereda och bjuda in till ett seminarium under
våren 2004
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____
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Byggnadsfirma Claesson & Anderzén
Samhällsbyggnadsförvaltningen

7497/03

§ 366
Ombyggnadspriset 2003
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Gerthie Olsson, redogör för juryns
motivering, bil A, att utse byggnadsfirman Claesson & Anderzén till pristagare
för ombyggnaden av Wachtmeister Galleria i Karlskrona.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utdela 2003 års ombyggnadspris, 15.000- kronor, i enlighet med juryns förslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

7034/03

§ 367
Avskrivning av kundfordringar 2003
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse den 21 november 2003
avskrivning av kundfordringar i 2003 års räkenskaper till ett belopp av 25 869
kronor.
Avskrivning föreslås i de fall kunden ej betalat trots påminnelse och krav
och bevakning hos inkassoföretag, eller då kunden gått i konkurs.
Avskrivningarna redovisas som kostnader i respektive verksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 25 869 kronor, samt
att avskrivningarna redovisas som kostnad i respektive verksamhet.
_____
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Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

7498/03

§ 368
Jämställdhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen, 2004
Det skall finnas en aktuell jämställdhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunens gemensamma jämställdhetsprogram skall ligga som grund för denna
plan. Planen skall följas upp och utvärderas minst en gång per år.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till jämställdhetsplan 2004,
bil A.
Samhällsbyggnadsförvaltningens jämställdhetsplan 2004 är i likhet med Karlskrona
kommuns uppbyggd kring visionsdokumentet, de fyra hörnstenarna och inriktar
jämställdhetsarbetet på områdena: Tillväxt, sysselsättning, jämställdhetsperspektiv i
verksamheten och makten.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka Jämställdhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2004.
_____
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§ 369
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

10 december 2003 Sid.15 (39)

§ 370
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
På grund av jäv deltar ej Carl-Göran Svensson (m) i detta beslut.
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§ 371
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 23 oktober 2003, § 132; Delårsbokslut per
den 31 augusti 2003
2. Kommunfullmäktige, beslut 23 oktober 2003, § 133: Nya drogpolitiska
strategier 2004-2010 och handlingsplan 2004-2006 samt riktlinjer för
såväl alkoholservering som folköl
3. Kommunfullmäktige, beslut 23 oktober 2003, § 134; Säkerhetspolicy
för Karlskrona kommun
4. Kommunfullmäktige, beslut 23 oktober 2003, § 139; Svar på motion om
redovisning av parkeringssituationen på Trossö samt tillämpning av ny
parkeringsnorm vid planläggning på Trossö
5. Kommunstyrelsen, beslut 4 november 2003, § 160; Ekonomisk rapportering 2004 för Karlskrona kommun och de kommunala bolagen
6. Kommunstyrelsen, beslut 4 november 2003, § 165; Budget- och
verksamhetsuppföljning september månad år 2003
7. Tekniska nämnden, beslut 25 november 2003, § 78; Sammanträdesplan
2004 för tekniska nämnden
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-11-04; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för vindkraftverk på allmänt
vattenområde i Kalmarsund
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-11-05; Beslut om betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap 4§ miljöbalken
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-11-07; Beslut om strandskyddsdispens för överbyggnad av befintlig avloppspumpstation på fastighet
Hasslö 8:136 i Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-11-13; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om tillstånd för användning och
spridning av växtskyddsmedel inom inre skyddsområde för kommunal
vattentäkt, fastigheten Ramdala 33:1, i Karlskrona kommun
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-11-13; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om tillstånd för användning och
spridning av växtskyddsmedel inom inre och yttre skyddsområde för
kommunal vattentäkt, fastigheten Vinberga 19:1 i Karlskrona kommun
(forts.)
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§ 371 (forts.)
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-11-13; Beslut om strandskyddsdispens m m för nybyggnad av ett garage på fastigheten Senoren 6:22 i
Karlskrona kommun
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-11-17; Angående ansökan enligt
miljöbalken om tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Saleboda 1:6 i
Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-11-24; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för mast m m på fastigheten
Uttorp 4:2 i Karlskrona kommun
16. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2003-10-30; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut den 3 september 2003, § 222, BAB,
Sibbaboda 3:3
17. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 11, DOM 2003-10-30; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 19 september
2003. Saken: Fråga om strandskyddsdispens för anläggande av gångväg
Hasslö 8:127
18. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 10, DOM 2003-11-18; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 9 maj 2003, dnr
551-2250-02. Saken: Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande av ett
vindkraftverk
19. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2003-11-27; Överklagande av
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 25 september 2003, dnr 5055030-03. Saken: Tillsyn av go-cartbana på grund av anmälan,
handläggningsfrågor
20. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2003-10-16; Överklagande i fråga om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen
avseende Fäjö 1:123 i Karlskrona kommun
21. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2003-10-23; Överklagande i fråga om detaljplan för del av Nättraby 23:1 m fl (Nättraby
gamla vattentorn) Karlskrona kommun
22. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2003-11-06;
Redovisning till EG-kommissionen med förslag på nya områden och
förslag till ändringar i redan beslutade områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
(forts.)
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§ 371 (forts.)
23. Jordbruksverket, Djurmiljöenheten beslut 2003-11-12; Ansökan om
godkännande av förbränningsanläggning med låg kapacitet
24. Jordbruksverket, Djurmiljöenheten beslut 2003-11-12; Ansökan om
godkännande av förbränningsanläggning med låg kapacitet
25. Livsmedelsverket, beslut 2003-11-05; Överflyttning av tillsynsansvar till
kommunal nämnd
26. Livsmedelsverket, beslut 2003-11-18; Ansökan om undantag (dispens)
från kvalitetskravet för fluorid i Statens Livsmedelsverks föreskrifter om
dricksvatten (SLVFS 2001:30)
27. Justitieombudsmannen -JO-, beslut 2003-11-25; Anmälan mot miljö- och
byggnadsnämnden i Karlskrona kommun
_____
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Sökande
Akten

6335/03

§ 372
Förhandsbesked för avstyckning och ändrad användning till fritidshus på
fastigheten Aspö 1:46
Handlingar: Ansökan (2003-10-07), karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Ansökan gäller den förre detta vaktmannastugan på militärområdet Aspöberg.
Försvarsmakten har inte längre användning för byggnaden eller den aktuella
delen av området, och är positiv till avstyckning och försäljning.
Efter det att vaktmannastugan miste sin militära funktion har den under en
period hyrts ut som fritidsbostad, och därefter sporadiskt använts som tillfällig
bostad vid manövrar.
Den föreslagna avstyckningen består delvis av hävdad tomtmark, och marken
i övrigt bedöms inte vara av något särskilt allmänt intresse. Tillfartsväg finns
och under förutsättning att vattenklosett inte installeras, kan befintlig avloppsanläggning godkännas efter viss ombyggnad.
Den föreslagna avstyckningen bedöms vara lämplig för sitt ändamål.
Några grannar har inte ansetts vara berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för avstyckning för fritidshusändamål med
villkor:
att innan avstyckning sker skall förslag till anordnande av avloppsanläggning
inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

10 december 2003 Sid.20 (39)

Sökande
Akten

6498/03

§ 373
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Buskahult
1:27
Handlingar: Ansökan (2003-10-21), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom ett område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
(PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas
om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen ligger i anslutning till en befintlig väg, och utgörs av naturmark som
ingår i ett större skogsområde. Tomten är avstyckad och bedöms inte ha några
särskilda naturvärden eller på annat sätt vara av allmänt intresse.
Ur miljösynpunkt har det bedömts vara möjligt att lösa avloppsfrågan på platsen.
Marken får bedömas vara lämpad för lokalisering av ett fritidshus.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Några yttranden
har ej inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning skall inlämnas
till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med
bygglovansökan.
_____
(forts.)

10 december 2003 Sid.21 (39)

§ 373 (forts.)
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta
beslut eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

10 december 2003 Sid.22 (39)

Sökande
Akten

6689/03

§ 374
Uppförande av källsorteringsskåp på fastigheten Chapman 15
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

10 december 2003 Sid.23 (39)

Sökande
Akten

3965/03

§ 375
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Furen 1
Handlingar: Ansökan (2003-06-11), ritning, situationsplan, grannemedgivanden (2 st), yttrande från sökande (2003-08-13), reviderad ritning
(2003-11-14), reviderad situationsplan (2003-11-19), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 20 augusti 2003, § 212 och 10 september 2003, § 241.
Ansökan gäller tillbyggnad med inglasat uterum.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Tillbyggnaden är till viss
del belägen på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad
prickmark.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 3 september 2003 företagit syn på platsen, och bedömt att avvikelse kan medges för prickmarksintrång
i viss omfattning, dock inte närmare parkområdet än det befintliga huset. Tidigare
inlämnade ritningar har nu reviderats så att förslaget nu står i överensstämmelse
med arbetsutskottets bedömning.
Förslaget innebär en avvikelse från detaljplanen, men detta får anses vara en
sådan mindre avvikelse förenlig med planens syfte som kan medges av miljöoch byggnadsnämnden.
Några grannar har inte ansetts vara berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

10 december 2003 Sid.24 (39)

Sökande
Akten

4163/03

§ 376
Tillbyggnad av enbostadshus samt installation av braskamin på fastigheten Gängletorp 14:18
Handlingar: Ansökan (2003-06-25), ritning, situationsplan, karta, yttrande
från sökande (2003-10-09), grannemedgivanden (4 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 12 november 2003, § 343.
Rubricerad fastighet är belägen inom bestämmelserna tillhörande förslag till
byggnadsplan för del av Gängletorp 1410 i Jämjö kommun, där föreskrivs enligt;
4§ 2 mom. Å tomtplats som omfattar med B betecknat område får huvudbyggnaden
icke upptaga större areal än 80 m2 samt uthus eller annan gårdsbyggnad icke
större areal än 20 m2 .
Enligt ingivna handlingar upptar den befintliga huvudbyggnaden en yta av c:a
88 m2. Sökande avser att bygga till huvudbyggnaden med 27 m2 . Detta innebär
att byggnadsytan enligt gällande plan kommer att överskridas med 35 m2 .
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 3 december 2003 företagit
syn på platsen och bedömt att avvikelsen kan medges om berörda grannar inte
har några invändningar.
Medgivande från berörda grannar föreligger.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden arbetena påbörjas och då
de avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

10 december 2003 Sid.25 (39)

Sökande
Akten

6413/03

§ 377
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten
Hasslö 4:138
Handlingar: Ansökan (2003-10-13), karta, yttrande från granne (2003-12-04),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Fastigheten har anslutning till Björkhagavägen, varifrån tillfart kan ordnas. Marken
utgörs av ett mindre skogsparti som delvis är igenvuxet och som inte bedöms ha
några särskilda naturvärden eller på annat sätt vara av allmänt intresse.
Den västra tomten enligt illustrationen är delvis belägen inom område med strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§.
Projektering av kommunalt VA-nät i området är beslutat, och fastigheten har
möjlighet att ansluta sig till detta.
Marken får bedömas vara lämpad för lokalisering av tre bostadshus.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En granne har
inkommit med yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre bostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart på den
västra tomten enligt illustrationen, vilket ska ombesörjas av sökanden
(forts.)

10 december 2003 Sid.26 (39)

§ 377 (forts.)
att anslutning ska ske till kommunalt VA-nät
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
______
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta
beslut eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

10 december 2003 Sid.27 (39)

Sökande
Akten

6599/03

§ 378
Förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus på fastigheten
Hasslö 4:232
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

10 december 2003 Sid.28 (39)

Sökande
Akten

6675/03

§ 379
Ändrad användning och ombyggnad av färgbutik till träningscenter på
fastigheten Karlskrona 3:8 (Lokstallarna)
Handlingar: Ansökan (2003-10-28), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Lokalerna ligger inom område som enligt gällande detaljplan skall användas för
järnvägsändamål. Bygglov för tillfällig åtgärd för färgbutik har tidigare beviljats
med varaktighet till den 31 december 2003. Dessa lokaler föreslås nu byggas om till
träningscenter. En ny detaljplan som tillåter den sökta användningen har tagits fram,
och förväntas inom kort bli antagen, varefter permanent bygglov kan beviljas.
Den aktuella användningen strider mot gällande detaljplan. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja bygglov
för tillfällig åtgärd.
Som en upplysning får nämnas att hiss skall finnas i den aktuella sortens lokaler,
när lokalerna omfattar mer än ett våningsplan.
Jäv
Ordföranden Gerthie Olsson (s) deltar ej i beredning och beslut i detta ärende.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet längst till den 31 december
2005 varvid föreskrives:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats
_____

10 december 2003 Sid.29 (39)

Sökande
Akten

7045/03

§ 380
Användning av lokstall till butiker och kontor, tillfällig åtgärd, på
fastigheten Karlskrona 4:54
Handlingar: Ansökan (2003-11-17), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Lokalerna ligger inom område som enligt gällande detaljplan skall användas för
järnvägsändamål. Bygglov för tillfällig åtgärd har tidigare beviljats av miljö- och
byggnadsnämnden i beslut den 7 februari 2001 § 65 med varaktighet till den 6 juli
2003 (Dnr 173/01). Detta förlängdes i beslut den 21 maj 2003 § 174 med varaktighet till den 31 december 2003 (Dnr 3214/03). En ny detaljplan som tillåter den sökta
användningen har tagits fram, och förväntas inom kort bli antagen, varefter permanent
bygglov kan beviljas.
Den aktuella användningen strider mot gällande detaljplan. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja bygglov
för tillfällig åtgärd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet längst till den 31 december
2005.
_____

10 december 2003 Sid.30 (39)

Sökande
Akten

6730/03

§ 381
Uppsättande av bildväxlarskylt på fastigheten Karlskrona 6:48
Handlingar: Ansökan (2003-11-03), fotografier, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Skylten blir belägen på mark som enligt gällande detaljplan är utlagd som
vägområde.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja
bygglov för tillfällig åtgärd.
Bygglov för tillfällig åtgärd för en tid av 6 år har tidigare beviljats för en bildväxlarskylt med annorlunda utformning, på exakt samma plats, delegationsbeslut
den 21 november 2000 § 577.
Den nu föreslagna skylten är av ett betydligt enklare utförande. Den får dock
bedömas uppfylla kraven på utformning i enlighet med plan- och bygglagen 3 kap
1 §.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i 3 år från beslutsdatum
varvid föreskrives:
att markupplåtelseavtal med tekniska förvaltningen ska föreligga före byggstart
att höjden på färdig skylt inte överstiger höjden på intilliggande skylt ”Mekonomen”
att belysningen anordnas så att störningar inte uppstår för trafiken
att placering sker på exakt samma plats som tidigare beviljad skylt
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en
beskrivning av projektets art och omfattning lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats
_____

10 december 2003 Sid.31 (39)

Sökande
Akten

6933/03

§ 382
Uppsättande av bildväxlarskylt på fastigheten Karlskrona 6:48
Handlingar: Ansökan (2003-11-12), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Skylten blir belägen på mark som enligt gällande detaljplan är utlagd som vägområde.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja bygglov
för tillfällig åtgärd.
Bygglov för tillfällig åtgärd för en tid av 6 år har tidigare beviljats för en identisk
skylt på exakt samma plats, delegationsbeslut den 21 november 2000 § 577.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i 3 år från beslutsdatum
varvid föreskrives:
att markupplåtelseavtal med tekniska förvaltningen ska föreligga före byggstart
att höjden på färdig skylt inte överstiger höjden på intilliggande skylt ”Mekonomen”
att belysningen anordnas så att störningar inte uppstår för trafiken
att placering sker på exakt samma plats som tidigare beviljad skylt
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en beskrivning av projektets art och omfattning lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____

10 december 2003 Sid.32 (39)

Sökande
Akten

6406/03

§ 383
Tillbyggnad med skärmtak på fastigheten Myran 5
Handlingar: Ansökan (2003-10-13), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den föreslagna carporten blir till största delen belägen på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas, prickmark.
Åtgärden innebär emellertid att biluppställning på allmän platsmark som
leder ut till bakomliggande grönområde kan undvikas, vilket bedöms vara
en fördel ur allmän synpunkt.
Förslaget innebär en avvikelse från gällande detaljplan, men får anses förenligt
med planens syfte.
Berörd granne har gett sitt medgivande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

10 december 2003 Sid.33 (39)

Sökande
Akten

6764/03

§ 384
Ansökan om lov att fälla träd på fastigheten Skavkulla 1:67
Handlingar: Ansökan (2003-11-06), ritning, situationsplan, karta, yttrande
från sökande (2003-12-04), yttrande från försäkringsbolag (2003-12-08),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom detaljplanelagt område. Ansökan gäller att få fälla en
gammal lind belägen på en av tomterna, i nära anslutning till prickmarksområde.
Enligt gällande detaljplan finns skyddsbestämmelsen n för det aktuella trädet,
vilket innebär att ”trädet, gammal lind, får inte fällas”. Att likväl fälla trädet får
bedömas strida mot gällande detaljplan på ett sådant sätt, att det inte kan anses
vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte.
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget och har utnyttjat
detta.
Förvaltningen föreslår nämnden att avslå framställningen.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till sökandens framställning att fälla trädet.
Ordföranden föreslår att möjligheten undersöks om det går att placera byggnader
annorlunda.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet skall återremitteras till
förvaltningen.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för utlåtande av kommunekologen
om trädets status, samt
att möjligheterna undersöks om byggnader kan placeras annorlunda på tomten.
_____

10 december 2003 Sid.34 (39)

Sökande
Akten

6111/03

§ 385
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Skillinge 43:1
Handlingar: Ansökan (2003-10-06), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
(PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas
om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen ligger i anslutning till en befintlig väg, och utgörs av en snårig och slyig
skogsdunge. Den avgränsas mot sydväst av en stenmur och vetter åt sydost mot
en åker, och bedöms inte ha några särskilda naturvärden eller på annat sätt vara av
allmänt intresse.
Tillståndsbevis för anordnande av enskild avloppsanläggning finns.
Marken får bedömas vara lämpad för lokalisering av ett enbostadshus.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Något yttrande har
ej inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta
beslut eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

10 december 2003 Sid.35 (39)

Sökande
Akten

6407/03

§ 386
Om- och tillbyggnad av enbostadshus och uthus på fastigheten Staren 4
Handlingar: Ansökan (2003-10-13), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivande (2 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tillbyggnaden av bostadshuset hamnar till en mindre del på mark som enligt
gällande detaljplan inte får bebyggas, prickmark. Tillbyggnaden av uthuset
hamnar i sin helhet på sådan mark. Uthuset gränsar enligt gällande detaljplan
till allmän plats parkmark, och bedöms inte ha någon negativ omgivningspåverkan.
Förslaget innebär avvikelser från detaljplanen, men får anses vara förenligt med
planens syfte.
Berörda grannar har gett sitt medgivande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid
föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

10 december 2003 Sid.36 (39)

Sökande
Akten

6508/03

§ 387
Nybyggnad av förråd på fastigheten Svea 9
Handlingar: Ansökan (2003-10-21), ritning, situationsplan, grannemedgivande
(1 st), yttrande från sökande (2003-12-05), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Det föreslagna förrådet är till största delen beläget på mark som enligt gällande
detaljplan inte får bebyggas, så kallad prickmark. Vidare blir förrådet placerat
mitt för ett fönster till en bostadslägenhet, mindre än 2.5 m från detta.
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning,
att den inte kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte.
Förrådets placering i förhållande till bostadsfönstret får också bedömas innebära en sådan betydande olägenhet för omgivningen som avses i plan- och
bygglagen (PBL) 3 kap 2 §.
Förvaltningen föreslår nämnden att avslå ansökan, med hänvisning till att förslaget strider mot gällande detaljplan, samt mot vad som sägs i PBL 3 kap 2 §
om betydande olägenhet för omgivningen.
Sökandena har getts tillfälle att yttra sig över beslutsförslaget och har då bland
annat anfört att de är villiga att flytta förrådsbyggnaden till ett nytt läge längre
söderut på fastigheten.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att nämnden beslutar återremittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.
_____

10 december 2003 Sid.37 (39)

Fastighetsägaren
Klagande
Akten

3826/03

§ 388
Olovligt byggande på fastigheten Västra Nättraby 9:78
Handlingar: Ansökan (2002-06-19), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område.
Det har tidigare konstaterats att en komplementbyggnad på ca 15 m2 uppförts
på fastigheten, ca 2.5 m från gränsen till grannfastigheten, utan att något bygglov
beviljats.
Bygglov har senare beviljats för komplementbyggnaden, 22 maj 2003 § 319,
delegation, med en annan placering på tomten, 4.5 m från granngränsen.
Vid besök på platsen har konstaterats att komplementbyggnaden nu är placerad
i enlighet med det beviljade bygglovet, vilket innebär att den olovligt utförda
åtgärden är undanröjd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avskriva ärendet, då den olovligt utförda åtgärden är undanröjd.
_____

10 december 2003 Sid.38 (39)

§ 389
Informationer
Inga övriga informationer föreligger vid dagens sammanträde.
_____

10 december 2003 Sid.39 (39)

Övriga frågor
§ 390
Miljö- och byggnadsnämndens nästa sammanträde äger rum måndagen den
12 januari 2004, kl. 08.30. Plats: Kommunstyrelsens sessionssal. Palanderska
gården.
Henrik Reinholdsson (kd) ställer fråga beträffande utdömt hus på Hantverkaregatan. Vad skall hända med byggnaden? Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund
svarar att rivning är aktuell och ny byggnad skall uppföras. Ansökan om bygglov
har inkommit till förvaltningen.
Ordföranden tackar för året som gått och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
Vice ordföranden tillönskar ordföranden detsamma.
_____

