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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, måndagen  
  den 12 januari  2004, kl. 08.30 – 12.20,   
  Beslutsammanträde kl. 11.45 – 12.20.   
 
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s)   
 1:e v ordf Erik Karlsson (s)  
 Ledamöter  Katarina Möller (s) 
  Ulla Ohlsson (s) 
  Thomas Åberg (s)  
  Anna Ottosson (m)  
  Margareta Rodin (fp) 

 Henrik Reinholdsson (kd) 
  Kurt Lindman (v)  
 
Tjänstgörande ersättare Chatarina Holmberg (s) 
  Erik Gisslén (m)  
  Jerry Hansson (fp)  
  Kristoffer Axelsson (m) 
 
Närvarande ersättare  Per-Gunnar Holgersson (s) 
  Eva Öman (s)  
  Roger Öman (s) 
  Rolf Ferner (s)    
  Lars-Ove Carlsson (kd)   
   
 
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef    
  Kerstin Johansson, planarkitekt    
  Marianne Örnblom, planarkitekt        
  Leif Larsson, bygglovarkitekt  
  Anita Kreutzfeldt, miljöinspektör  
  Bo Karlson, miljöinspektör      
  Börje Ulwebäck, miljöinspektör     
  Lise-Lotte Andersson, miljöinspektör  
  Stefan Turesson, miljöinspektör  
  Kenneth Gyllensting, miljöstrateg 
  Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten  
  Birgitta Larsson, sekreterare   
       
 
 
Utses att justera  Katarina Möller                                
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, måndagen den  
   19 januari 2004, kl. 11.30.        
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Underskrifter  
 
Sekreterare …………………………………….. §§ 4 - 41 
 Birgitta Larsson                                                     
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson  
 
Justerare …………………………………….   
  Katarina Möller  
 
                                     
 
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 19 januari 2004  anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
Birgitta Larsson                        
Birgitta Larsson  
Sekreterare  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  163/04  
 
 
 
 
 
 
 
 § 4 
 Detaljplan för del av fastigheten Johannesberg 1:1, Rödeby   

 
På grund av större barnkullar, förändrade levnadsvanor och lagändringar har  
trycket på barnomsorgen ökat. Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2003,  
§ 27, att det behöver tas fram byggklar mark för förskolor i bland annat Rödeby.  
 
Ett område i västra Rödeby, invid Kemivägen anses lämpligt för förskoleutbygg- 
nad. Området är sedan 1980-talet planlagt för småindustri respektive parkmark.  
En ändring av detaljplanen krävs till skoländamål. Den nya förskolan integreras i 
befintligt bostadsområde, på en tomt som i dagsläget disponeras av parkförvalt- 
ningen. Tomten ligger inkilad i ett mindre skogsparti. Befintliga byggnader byggs  
om eller ersätts och förskolans område utvidgas i skogen, där lekyta kan anordnas. 
Förskolan ianspråktar endast en mindre del av skogsområdet. Parkering och angöring 
ordnas nära vägen.           
      
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för  
del av fastigheten Johannesberg 1:1 samt låta planen bli föremål för samråd.   
 
_____   
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  5495/03 
 
 
 
 
 
 
 
 § 5 
 Detaljplan för del av fastigheten Mo 3:1, Rödeby, Karlskrona kommun,  
 Blekinge län      
 
 Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd under tre veckor t o m den 10  
 november 2003.    
 
 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. 
 
 Planområdet är beläget i centrala Rödeby öster om Lindvägen. Norr om plan- 
 området finns villafastigheter och bakom dessa är pastorsexpeditionen belägen  
 på en stor parktomt. Öster om planområdet är en slänt för Silletorpsåns dalgång.  
 Söder och väster om planområdet är villafastigheter. Ett kvarter åt väster är buss- 
 stationen och centrum. Planområdet omfattar 0,5 hektar.  
 
 Huvuddelen av marken inom planområdet ägs av Karlskrona kommun. En  
 planerad gångbana kräver eventuellt marklösen från en privat fastighetsägare.      
 
 Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att ställa ut detaljplanen för del av Mo 3:1 i Rödeby, daterad december 2003,  
 för allmän granskning.  
 
 _____  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  3373/02 
 
 
 
 
 
 
 
 § 6 
 Detaljplan för Pottholmen, etapp 1    
 

Planen var under tiden 27 januari 2003 t o m den 24 februari 2003 utställd för  
granskning. Miljö- och byggnadsnämnden godkände förslaget den 12 november  
2003. Kommunstyrelsen har därefter genom ordförandebeslut den 17 december  
2003 återremitterat förslaget till miljö- och byggnadsnämnden. Bakgrunden är  
att de förhandlingar om exploateringsavtal som skall åtfölja planen inför  
antagandet i kommunfullmäktige, inte kunnat fullföljas vad gäller mediahuset.  
 
Planen bör således begränsas till sin omfattning, och i princip endast innehålla de 
förändringar som krävs för att fullfölja avtalet med Jernhusen. En sådan revidering  
kräver en ny utställning av planen. Eventuellt kan även någon mindre omarbetning 
komma att krävas.      
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet och förslag till beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ställa ut det reviderade förslaget för Pottholmen, etapp 1.  
 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 
 § 7 
 Detaljplan för fastigheten Wattrang 19, Karlskrona kommun, Blekinge  
 län  
 
 Ärendet utgår från dagordningen. 
 
 _____ 
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Sökande  5374/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 § 8 
 Ändring av hämtningsintervall för brännbara sopor vid fastigheten  
 Granhult 1:3. 
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt vid sammanträde den 8 oktober 2003 att i  
enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls- 
hantering för Karlskrona kommun avslå sökandens begäran 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. 
 
Sökanden har överklagat beslutet hos länsstyrelsen. Som skäl för överklagandet  
anges att han själv kör sina sopor till avfallsstation i Sälleryd eller Fågelmara.  
I annat fall önskar han hämtning av brännbara sopor varannan månad. 
 
Länsstyrelsen anser liksom miljö- och byggnadsnämnden att inget särskilt skäl  
föreligger att tillåta sökanden att själv ta hand om brännbart hushållsavfall för 
borttransport. Länsstyrelsen avslår överklagandet i den del det gäller transport av 
brännbart avfall. Vidare anser länsstyrelsen att miljö- och byggnadsnämnden ej  
prövat möjligheten att hämta hushållsavfallet varannan månad vid fastigheten  
Granhult 1:3, varför länsstyrelsen överlämnat ärendet till nämnden för sådan  
prövning. 
 
I Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som Kommun- 
fullmäktige fastställde 31 maj 2001 står det följande i 12 § om hämtnings- 
intervall: ”Grundabonnemanget avser hämtning varannan vecka. För hem- 
komposteringsalternativet finns även möjlighet att få hämtning månadsvis.  
Vid fullsortering finns möjlighet att få brännbar fraktion hämtad månadsvis  
(organisk varannan vecka).” 
Detta innebär att ovannämnda föreskrifter ej medger hämtning av brännbara  
sopor varannan månad. 
 
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med stöd av 12 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun  
avslå sökandens begäran om hämtning av brännbart avfall en gång varannan  
månad vid fastigheten Granhult 1:3. 
 _____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Sökandena   5445/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
  

 
 
§ 9 
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Allaboda 1:18  

 
Till miljö- och byggnadsnämnden inkommit en ansökan om dispens från  
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Allaboda 1:18. 
 
Fastigheten är en åretruntbostad.  
 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljö- 
synpunkt. Återvinningsbara fraktioner (glas, hårdplast, metall, pappersförpack- 
ningar, tidningar/returpapper) lämnas på återvinningsstation, farligt avfall lämnas  
på miljöstation och komposterbart avfall tas hand om på godtagbart sätt inom  
fastigheten. Till denna del av ansökan finns alltså 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. 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte  
ryms i sopkärlen. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökandena ej kan få tillåtelse att själva transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del.  
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är  
skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat  
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas  
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration  
och information ingår.Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den  
rörliga avgiften.  
(forts.) 
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9 (forts.)  5445/03 
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid 
återvinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat  
skall denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna  
tunnan för brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att  
många fastighetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinnings- 
stationen upplever att mängden brännbart avfall för närvarande är liten,  
men detta  kommer att ändras då möjligheten att lämna mjukplast vid åter- 
vinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfalls- 
hantering för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinne- 
havare eller  nyttjanderättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushålls- 
avfall 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, bort- 
skaffande 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 sophämtnings- 
bilen slapp köra till fastigheten Allaboda 1:18. Nu ligger denna fastighet i ett  
område där sopbilen kommer att köra förbi. 
 
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 avfalls- 
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt- 
ning vid fastigheten Allaboda 1:18, vilket innebär att sökandens brännbara sopor  
skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Sökande 5357/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   

    
 
 
 
 
§ 10 
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. 
 
Enligt dispensbestämmelser i tidigare renhållningsordning för Karlskrona kommun  
har tidigare ägaren till fastigheten beviljats dispens från kommunal sophämtning att  
gälla fr o m den 1 juli 1991. Denna dispens gäller ej längre då fastigheten bytt ägare  
och dispensen är knuten till person. Vidare medger varken Föreskrifterna om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäktige antog den 31 maj 2001  
eller Miljöbalken automatisk sopdispens för lantbruk. 
Fastigheten är en jordbruksfastighet med aktiv djurhållning. 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljösyn- 
punkt. 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. 
 
Avfall som uppkommer i hushållet som varken är återvinningsbart eller komposter- 
bart så kallat 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 ända-
målet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökanden ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara avfall 
och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del.  
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är  
skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat  
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas  
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av 
avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration  
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den  
rörliga avgiften.  
(forts.) 
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§ 10 (forts.) 5357/03  
 

Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid 
återvinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat  
skall denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan  
för brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastig- 
hetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att  
mängden brännbart avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras  
då möjligheten att lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshan- 
tering 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. 
 
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återkalla tidigare beviljad dispens med anledning av att ägarförhållandet ändrats  
sedan dispensen beviljades, samt  
 
att  i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshan- 
tering 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  
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Sökande   5551/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 § 11 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid  
fastigheten  Bråtelycke 3:2 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från  
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Bråtelycke 3:2. 
 
Fastigheten är enligt sökandens uppgift endast bebodd halva året. Resten av året  
bor sökanden i Nättraby. 
 
Enligt ansökan uppger sökanden att han ej har några sopor. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras  
i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning förutsätter att eventuellt kompos- 
terbart avfall kan omhändertas på fastigheten under förutsättning att en skadedjurs- 
säker behållare anskaffas. 
 
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 detta 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. 
Det är viktigt att avfall omhändertages på rätt sätt. Det måste klart markeras att egen 
bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin avfallsmängd. I det fall 
avfall ska förbrännas skall tillstånd ha beviljats. 
 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte  
ryms i sopkärlen. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
(forts.) 
 



  12 januari 2004   Sid. 14 (55) 

§ 11 (forts.) 5551/03 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall  
som är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland  
annat kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit  
räknas bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även  
skötsel av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, 
administration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning  
berörs endast den rörliga avgiften.  
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvin- 
ningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna  
möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart  
avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som  
idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart  
avfall för närvarande är liten, men detta kommer att ändras då möjligheten att lämna 
mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering  
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjande-
rättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är be-
tryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och bygg-
nadsnämnden 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 Bråtelycke 3:2. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen 
kommer att köra förbi. 
 
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 avfalls- 
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning  
vid fastigheten Bråtelycke 3:2, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall  
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad, samt  
 
att meddela sökanden att uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter  
ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas  
under en sammanhängande tid om minst tre månader. Ansökan skall lämnas till  
den renhållningsansvariga nämnden senast en månad före den avsedda uppehålls- 
perioden. 
_____   
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  

 



  12 januari 2004   Sid. 15 (55) 

Sökande  5356/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 

 
 

§ 12 
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten  Holmsjö 1:7 

  
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från  
kommunal sophämtning vid fastigheten Holmsjö 1:7. 
 
Enligt dispensbestämmelser i tidigare renhållningsordning för Karlskrona kom- 
mun har tidigare ägaren till fastigheten beviljats dispens från kommunal sop- 
hämtning att gälla fr o m den 1 januari 1977. Denna dispens gäller ej längre då  
fastigheten bytt ägare och dispensen är knuten till person. Vidare medger varken 
Föreskrifterna om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäktige 
antog den 31 maj 2001eller Miljöbalken automatisk sopdispens för lantbruk. 
 
På fastigheten som är en åretruntbostad bedrivs ekologiskt jordbruk. 
 
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. 
 
I ansökan uppges även att brännbart avfall eldas i högeffektiv flisanläggning.  
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 så kallat 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 kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen tas ut  
per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är skadligt för miljön på ett  
eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat kostnader för insamling och 
behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas bland annat batterier, frys- och 
kylskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av avfallsstationer, återställande  
och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information ingår. Vid  
eventuell dispens från sophämtning berörs endast den rörliga avgiften. 
(forts.) 
 



  12 januari 2004   Sid. 16 (55) 

§ 12 (forts.) 5356/03  
Kommunfullmäktige antog den 31 maj 2001, § 82, föreskrifter om avfallshan- 
tering för Karlskrona kommun. I dessa föreskrifters 12:e § finns hämtnings- 
intervallerna för sophämtning angivna till var 14:e dag och 1 gång i månaden.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid åter-
vinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall  
denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för  
brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastig- 
hetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att  
mängden brännbart avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras  
då möjligheten att lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshan- 
tering 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 Holmsjö 1:7. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen  
kommer att köra förbi. 
 
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återkalla tidigare beviljad dispens med anledning av att ägareförhållandet  
ändrats sedan dispensen beviljades, samt  
 
att  i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls- 
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning  
vid fastigheten Holmsjö 1:7, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall  
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.  
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 
 
 
 



  12 januari 2004   Sid. 17 (55) 

Sökande   4408/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   
 
 
 
 
 § 13 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Kråkerum 17:2  
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från  
kommunal sophämtning vid fastigheten Kråkerum 17:2. 
 
Fastighetsägaren har förutom fastigheten Kråkerum 17:2 även en bostadsrätt  
i Karlskrona dit sökanden tagit med sig sitt hushållsavfall. Sökanden uppger  
även att vissa sopor har lämnats vid soptippen i Häljarum. 
 
Av ansökan framgår att sökanden lämnar återvinningsbart material till åter-
vinningsstationen. 
 
Beträffande det komposterbara avfallet skall detta antingen lämnas i brunt kärl  
som tillhandahålles av Affärsverken och töms genom deras försorg, alternativt  
kan fastighetsägaren kompostera matavfallet inom den egna fastigheten i en 
skadedjurssäker behållare.  
 
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart så kallat 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 kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen tas ut  
per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är skadligt för miljön på  
ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat kostnader för insamling  
och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas bland annat batterier, frys-  
och kylskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av avfallsstationer, åter- 
ställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information  
ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den rörliga avgiften. 
 
Kommunfullmäktige antog den 31 maj 2001, § 82, föreskrifter om avfallshantering  
för Karlskrona kommun. I dessa föreskrifters 12:e § finns hämtningsintervallerna  
för sophämtning angivna till var 14:e dag och 1 gång i månaden.  
(forts.) 
 



  12 januari 2004   Sid. 18 (55) 

§ 13 (forts.) 4408/03  
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid 
återvinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat  
skall denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna  
tunnan för brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär  
att många fastighetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinnings- 
stationen upplever att mängden brännbart avfall för närvarande är liten, men  
detta  kommer att ändras då möjligheten att lämna mjukplast vid återvinnings- 
stationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfalls- 
hantering 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 sophämtnings- 
bilen slapp köra till fastigheten Kråkerum 17:2. Nu ligger denna fastighet i ett  
område där sopbilen kommer att köra förbi. 
 
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 avfalls- 
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning   
vid fastigheten Kråkerum 17:2, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall  
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad,   
 
att sökanden har möjlighet att själv ta hand om ev komposterbart avfall som upp- 
kommer på fastigheten Kråkerum 17:2 under förutsättning att en skadedjurssäker 
behållare anskaffas för omhändertagandet. Anmälan härom skall inkomma till 
myndigheten. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  12 januari 2004   Sid. 19 (55) 

Sökande  5375/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 § 14 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Ledja 1:80 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från  
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Ledja 1:80. 
 
Fastigheten är en åretruntbostad.  
 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljö- 
synpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och kompos- 
terbart avfall tas hand om på godtagbart sätt inom fastigheten. Till denna del av  
ansökan finns alltså inget att invända. 
 
I sin ansökan skriver sökanden att det inte finns någon anledning att hämta  
tidningar och kartonger vid fastigheten Ledja 1:80. 
 
Tidningar, glas, hårdplast, metall och pappersförpackningar (förpackningar av  
papper, kartong och well) är återvinningsbara fraktioner som tillhör förpack-
ningsinsamlingen och omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Av ansökan framgår att de sopor som ej är återvinningsbara eller komposterbara  
och som uppkommer på fastigheten transporteras till miljöstation. 
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 kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas  
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration  
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den  
rörliga avgiften.  
(forts.) 
 



  12 januari 2004   Sid. 20 (55) 

§ 14 (forts.)  5375/03  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid 
återvinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat  
skall denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna  
tunnan för brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att  
många fastighetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen  
upplever att mängden brännbart avfall för närvarande är liten, men detta kommer  
att ändras då möjligheten att lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering  
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller  nyttjan-
derättsinnehavare 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 bygg-
nadsnämnden 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 Ledja 1:80. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kommer  
att köra förbi. 
 
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 avfalls- 
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning  
vid fastigheten Ledja 1:80, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall hämtas 
genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  12 januari 2004   Sid. 21 (55) 

Sökande  5944/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 15 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Mästaremåla 1:40  
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från  
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Mästaremåla 1:40. 
 
Fastigheten är en åretruntbostad.  
 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljö- 
synpunkt. 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 soptippen. 
 
Avfall som uppkommer i hushållet och som varken är återvinningsbart eller kom-
posterbart så kallat brännbart avfall samt deponirester omfattas av kommunal sop-
hämtning och skall transporteras bort från fastigheten genom kommunens försorg. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat  
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas  
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration  
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den  
rörliga avgiften.  
 
(forts.) 
 
 
 



  12 januari 2004   Sid. 22 (55) 

§ 15 (forts.) 5944/03  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid åter-
vinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall  
denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för  
brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighets- 
ägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden 
brännbart avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras då möjligheten  
att lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshan- 
tering 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 Mästaremåla 1:40. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen 
kommer att köra förbi. 
 
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 avfalls- 
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning  
vid fastigheten Mästaremåla 1:40, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall 
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  12 januari 2004   Sid. 23 (55) 

Sökande 4951/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 § 16 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Offamåla 1:25  
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från  
kommunal sophämtning vid fastigheten Offamåla 1:25. 
 
Enligt dispensbestämmelser i tidigare renhållningsordning för Karlskrona  
kommun har tidigare ägaren till fastigheten beviljats dispens från kommunal  
sophämtning att gälla fr o m den 1 oktober 1976. Denna dispens gäller ej längre  
då fastigheten bytt ägare och dispensen är knuten till person. Vidare medger varken 
Föreskrifterna om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäktige 
antog den 31 maj 2001 eller Miljöbalken automatisk sopdispens för lantbruk. 
 
Fastigheten som är en åretruntbostad är en KRAV-godkänd jordbruksfastighet.  
 
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. 
 
I ansökan uppges även att allt brännbart avfall eldas i en miljögodkänd vedpanna.  
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 kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen tas ut  
per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är skadligt för miljön på  
ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat kostnader för insamling  
och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas bland annat batterier, frys-  
och kylskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av avfallsstationer, åter- 
ställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information ingår.  
Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den rörliga avgiften. 
(forts.) 
 



  12 januari 2004   Sid. 24 (55) 

§ 16 (forts.) 4951/03 
 
Kommunfullmäktige antog den 31 maj 2001, § 82, föreskrifter om avfallshantering  
för Karlskrona kommun. I dessa föreskrifters 12:e § finns hämtningsintervallerna  
för sophämtning angivna till var 14:e dag och 1 gång i månaden.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid åter-
vinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna 
möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart  
avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som  
idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart  
avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras då möjligheten att lämna 
mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering  
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller  nyttjan-
derättsinnehavare 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 bygg-
nadsnämnden 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 Offamåla 1:25. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen 
kommer att köra förbi. 
 
Miljöinspektör Anita Kreutzfeldt föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att återkalla tidigare beviljad dispens med anledning av att ägareförhållandet  
ändrats sedan dispensen beviljades, samt  
 
att  i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls- 
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning  
vid fastigheten  Offamåla 1:25, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall  
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  12 januari 2004   Sid. 25 (55) 

Sökande   6479/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 17 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Stavsnäs 1:12   
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från  
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Stavsnäs 1:12. 
 
Fastigheten som är en åretruntbostad bebos av en person. 
 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljö- 
synpunkt. 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. 
 
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 detta 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 lämpligt hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för  
gällande föreskrifter. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del.  
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är  
skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat  
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas  
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration  
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den  
rörliga avgiften.  
(forts.) 
 



  12 januari 2004   Sid. 26 (55) 

§ 17 (forts.) 6479/03 
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid 
återvinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat  
skall denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna  
tunnan för brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att  
många fastighetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen  
upplever att mängden brännbart avfall för närvarande är liten, men detta  kommer  
att ändras då möjligheten att lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfalls- 
hantering 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 skyldig- 
heten 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 Stavsnäs 1:12. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kör 
förbi. 
 
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 avfalls- 
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning  
vid fastigheten Stavsnäs 1:12, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall  
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  12 januari 2004   Sid. 27 (55) 

Sökande 5490/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 18 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Södra Stensjö 1:8 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från  
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Södra Stensjö 1:8. 
 
Fastigheten är en åretruntbostad. Jordbruk bedrivs på fastigheten. 
 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljö- 
synpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och kom- 
posterbart 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 soptippen. 
 
Avfall som uppkommer i hushållet och som varken är återvinningsbart eller 
komposterbart så kallat 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 kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del.  
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är  
skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat  
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas  
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration  
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den  
rörliga avgiften.  
(forts.) 
 
 
 
 



  12 januari 2004   Sid. 28 (55) 

§ 18 (forts.) 5490/03 
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid 
återvinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat  
skall denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna  
tunnan för brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär  
att många fastighetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinnings- 
stationen upplever att mängden brännbart avfall för närvarande är liten, men  
detta  kommer att ändras då möjligheten att lämna mjukplast vid återvinnings- 
stationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfalls- 
hantering 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 sophämtnings- 
bilen slapp köra till fastigheten Södra Stensjö 1:8. Nu ligger denna fastighet i  
ett område där sopbilen kommer att köra förbi. 
 
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 avfalls- 
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sop- 
hämtning vid fastigheten Södra Stensjö 1:8, vilket innebär att sökandens  
brännbara sopor skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång  
per månad.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  12 januari 2004   Sid. 29 (55) 

Sökande  5447/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
  
 
 
 § 19 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Tvings-Måstad 4:9   
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från  
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Tvings-Måstad 4:9. 
 
Fastigheten som är en åretruntbostad bebos av en person. 
 
Enligt ansökan kör sökanden alla sina sopor till miljöstationen i Tving.  
Tidningar, glas, hårdplast, metall och pappersförpackningar (förpackningar av  
papper, kartong och well) är återvinningsbara fraktioner som tillhör förpack-
ningsinsamlingen och omfattas ej av kommunal renhållning. Dessa fraktioner  
skall lämnas på återvinningsstationen.  
I sin anmälan om kompostering av hushållsavfall har sökanden skrivit att han  
kör alla sina sopor till miljöstationen i Tving. På miljöstationen kan man ej lämna 
komposterbara sopor. Antingen skall det komposterbara avfallet läggas i ett brunt 
ventilerat kärl som töms genom kommunens försorg eller tas omhand av fastighets- 
ägaren på ett godtagbart sätt inom fastigheten. 
 
Avfall som uppkommer i hushållet och som varken är återvinningsbart eller 
komposterbart så kallat 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 kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del.  
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är  
skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat  
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas  
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration  
och information ingår.Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den rörliga 
avgiften.  
(forts.) 
 



  12 januari 2004   Sid. 30 (55) 

§ 19 (forts.) 5447/03  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid åter-
vinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall  
denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan  
för brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många  
fastighetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upp- 
lever att mängden brännbart avfall för närvarande är liten, men detta kommer  
att ändras då möjligheten att lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfalls- 
hantering 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 sophämt- 
ningsbilen slapp köra till fastigheten Tvings-Måstad 4:9. Nu ligger denna  
fastighet i ett område där sopbilen kommer att köra förbi. 
 
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 avfalls- 
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning  
vid fastigheten Tvings-Måstad 4:9, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall 
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad, samt   

 
att sökanden har möjlighet att om en skadedjurssäker behållare anskaffas, själv  
på den egna fastigheten omhändertaga eventuellt komposterbart material som  
uppkommer på fastigheten Tvings-Måstad 4:9. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 



  12 januari 2004   Sid. 31 (55) 

Sökande  6991/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 20 
 Ansökan om avloppsanläggning för avstyckning från fastigheten Säby 5:4  
 

Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inlämnats en ansökan om avlopps- 
anläggning med ansluten vattentoalett för planerad avstyckning från rubr.  
fastighet. Av ansökan framgår att infiltrationsanläggningen skall vara gemensam  
för såväl stamfastigheten som för planerad avstyckning.  
 
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet. 
 
Ansökan om förhandsbesked är ej inlämnad till samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen i avvaktan på ansökan om förhandsbesked.  
 
_____      



  12 januari 2004   Sid. 32 (55) 

Kommunstyrelsen (Ks 2003.463.480) 6722/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 21 

Yttrande över Jordbruksdepartementets remiss ”Djurens välfärd och 
pälsdjursnäringen” (SOU 2003:86)          
 
Till Karlskrona kommun har inkommit en remiss från Jordbruksdepartementet.  
Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för 
gemensamt yttrande tillsammans med Näringslivsenheten. Remissen är en utred- 
ning om Djurens välfärd och pälsdjursnäringen.  
 
Utredningen har utgått från två olika handlingsvägar angående pälsdjursnäringens 
framtid. Den ena har varit huruvida pälsdjursnäringen kan anpassas till djurskydds- 
lagen och den andra har varit om det är möjligt att avveckla pälsdjursnäringen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Näringslivsenheten har den 9 december 2003, 
lämnat gemensamt förslag till yttrande, bil A.  
 
Miljöinspektör Börje Ulwebäck föredrar ärendet.  
  
Förvaltningarna anser att utredningen är mycket välskriven och saklig och att de  
förslag som läggs är väl underbyggda och motiverade. Utredningens förslag stödjes  
om att ge minknäringen tid till utgången av år 2010 att anpassa verksamheten till  
4 § djurskyddslagen, d v s att djur skall ges möjlighet till naturligt beteende även i 
fångenskap. I yttrandet påpekas de regionalpolitiska och ekonomiska konsekvenser  
en avveckling av minknäringen skulle få.     
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att tillstyrka yttrandet och överlämna det till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
 
_____  
 



  12 januari 2004   Sid. 33 (55) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   
 
 
 
 
 
 
 
 § 22 

Enskilda avlopp på Sanda i Karlskrona kommun, en studie av avloppens 
miljöpåverkan i ett skärgårdsområde 
 
Miljöinspektör Lise-Lotte Andersson redogör för sitt examensarbete vid  
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.  
 
Målet med detta arbete var att bedöma tillståndet hos enskilda avlopp samt att  
göra en bedömning av avloppens miljöpåverkan på växtsammansättning och  
vattentäkter i ett skärgårdsområde. Området som omfattas av undersökningen är  
Sanda som ligger i Karlskrona skärgård i Blekinge län. Undersökningen visar att 
tillståndet på avloppen i detta område inte är bra. Många av infiltrationsanlägg- 
ningarna är gamla, underdimensionerade, överbelastade och igensatta. Ett flertal 
fastigheter saknar både godkänd slamavskiljare och infiltration och några saknar  
även tillstånd för anläggningen. Undersökningen visar också att kvävegynnade  
arter finns i samband med anläggningar där WC är anslutet, vilket innebär att växt- 
ligheten i området är påverkad av avloppen. Förekomsten av dessa kvävegynnade  
arter indikerar att reningen av spillvatten är otillräcklig. Det dåliga tillståndet på 
avloppsanläggningarna, förekomst av ytvattendrag, sluttande topografi och Sandas 
placering i skärgården innebär att det finns risk för både ytvatten- och grundvatten-
transport av närsalter ut i Östersjön. På grund av det stora antalet fastigheter, med  
både avloppsanläggningar och vattentäkter, som i några områden ligger relativt  
tätt och på grund av det tunna jordtäcket som är direkt olämpligt för infiltration av 
avloppsvatten, finns även en risk att vattentäkterna ska bli förorenade.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
_____  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 
 § 23 

Förslag till taxor enligt miljöbalken och djurskyddslagen samt 
uppdragsverksamhet.  
 
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting informerar om arbetet med uppdatering av 
miljöbalkstaxan. Ambitionen är att uppdateringen skall vara klar för beslut i  
nämnden till halvårsskiftet. De nya beloppen avses gälla från den 1 januari 2005.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
_____  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 
 § 22 
 Salmonella på restaurang i Karlskrona  
 

Miljöinspektör Stefan Turesson informerar nämndens ledamöter om mag- 
sjukeutbrott efter restaurangbesök med julbord i december 2003. Enligt  
uppgift från smittskyddsläkare var totalt 16 odlingar på julbordsätare  
positiva för Salmonella BO. Art Salmonella Typhimurium.      

 
Miljöavdelningen fattade ett delegationsbeslut att stänga restaurangen tills  
vidare.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
_____   

  
 

              



  12 januari 2004   Sid. 36 (55) 

Kommunstyrelsen 7179/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 25 
 Inriktning på internbudget 2004 

 
Kommunstyrelsens budgetberednings behandling och kommunfullmäktiges  
beslut om budget för år 2004 innebär följande i förhållande till nämndens förslag.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställde om utökad budgetram om 300 tkr till  
följd av att intäkter från myndighetsavgifter varit för högt budgeterat.  
 
För att kunna återuppta arbetet med den självfinansierande inventeringen av  
enskilda avloppsanläggningar och dessutom minska arbetsbelastningen inom 
miljöavdelningen med motsvarande en halv tjänst föreslogs en kommunbidrags- 
ökning om 250 tkr.  
 
Nämnden föreslog utökad kommunbidragsram med 300 tkr för att driva kom- 
munens arbete som ekokommun. Från år 2005 föreslogs beloppet uppgå till 400 tkr.          
   
Därutöver föreslog nämnden ett temporärt utökat samarbete med högskolans  
studenter på linjen för fysisk planering. Arbetet avsåg att genomföra en stadsanalys.  
För att finansiera detta begärde nämnden att få disponera 420 tkr av eget kapital  
under år 2004.  
 
Nämndens budgetförslag innehöll också förslag till utökad budgetram om 245 tkr  
för den kommunala riskhanteringen till följd av behov av resurser för skaderegis- 
trering och anordnande av nyårsfyrverkeri.  
 
Budgetberedningen uttryckte att man förväntade sig att samtliga dessa tilläggs- 
yrkanden klaras inom nuvarande ram.  
 
Föreliggande internbudgetförslag innebär att intäkterna nödgats budgeteras på  
en mycket hög och osäker nivå. Delar av intäktsmöjligheterna är avhängiga  
konjunkturen. Kostnaderna i verksamheterna är i hög grad opåverkbara vid  
försök till resultatstyrning eftersom dom i huvudsak består av direkta personal- 
kostnader och basala omkringkostnader.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 22 december 2003 upprättat förslag till 
internbudget för år 2004, bil A.      
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för ärendet.  
 
(forts.) 
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§ 25 (forts.) 7179/03 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att uppdra åt förvaltningen att arbeta med inriktning att uppnå ovan redovisade 
ekonomiska målsättningar,  
 
att uppmana förvaltningen att särskilt noga följa upp intäktsutvecklingen,  
 
att utöka handläggartjänsterna för bostadsanpassningsbidrag med 0,5 tjänst  
 
att utöka tjänsten som planhandläggare till planhandläggare/informatör. 
 
_____         
 



  12 januari 2004   Sid. 38 (55) 

Kommunstyrelsen (Ks 2003.243.310) 4403/03  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 

 
      
 
      

 § 26 
 Motionssvar; Otrygghet i kommunens parker och gator 
 

Carl-Göran Svensson (m) har i motion framfört att kommunens invånare  
känner en allt större otrygghet när de vistas utomhus under den mörkare delen  
av dygnet. Inbrott och skadegörelse redovisas dagligen i media och det finns  
medborgare som blir utsatta för personskador. Problemet kan lösas genom en  
förbättrad belysning, röjning av buskage m m. Kommunen föreslås skaffa sig  
en bild över i vilka områden behovet av åtgärder är störst för att sedan budget- 
medel ska kunna anslås till detta. Polisen bör medverka i en sådan utredning.  
När det gäller att skaffa sig en bild över hur situationen ser ut i kommunen bör  
det undersökas möjligheten att låta studenterna på linjen för fysisk planering  
utföra uppgiften som examensuppdrag.     
 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått motionen för yttrande.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat förslag till yttrande, bil A. 
 
Förvaltningen uttalar att sociala, polisiära och stadsbyggnadsmässiga aspekter kan  
läggas på problemet med otrygghet. Motionären uppehåller sig vid den sist nämnda 
aspekten, den yttre miljön. Ett stadsbyggande som förebygger otrygghet ska ge 
överskådlighet (undvika skymda och dåligt belysta platser) och skapa färdvägar som  
inte gör folk ensamma (befolkade platser åstadkommes med funktionsintegrering).  
Det offentliga rummet ska vårdas, skötseln är viktig i en vacker och ren stad. Det bör 
särskilt uppmärksammas att brottsstatistik och upplevd rädsla inte går hand i hand.  
 
Det har redan utförts examensarbeten inom BTH, programmet för fysisk planering  
som berör trygghet, t ex ”Trygg och säker – förbättringar av Karlskronas huvudstråk  
för gång- och cykeltrafik”. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen tillstyrkes och att möjligheten 
undersöks att låta studenter på linjen för fysisk planering som examensuppdrag  
inventera och upprätta åtgärdsförslag i enlighet med motionens intentioner.  
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.   
 
_____ 
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§ 27 
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____     
     



  12 januari 2004   Sid. 40 (55) 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 28 
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
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§ 29 
Meddelanden  

   
1. Kommunfullmäktige, beslut 26-27 november 2003, § 133; Budget 2004 och  

plan 2005-2006 för Karlskrona kommun     
 

2. Kommunfullmäktige, beslut 26-27 november 2003, § 135: Avsägelser av 
kommunala uppdrag     

 
3. Kommunstyrelsen, beslut 2 december 2003, § 169; Boverkets rapport – 

Förutsättningar för storskalig utbyggnad av vindkraft i havet, Vänern och  
fjällen, yttrande till miljödepartementet   

 
4. Kommunstyrelsen, beslut 2 december 2003, § 174; Redovisning av ”Den  

goda arbetsplatsen”  
 

5. Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut 9 december 2003, § 157;  
Stadsmarina  

 
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-12-01; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut om föreläggande att riva byggnad m m,  
fastigheten Aspö 3:22 i Karlskrona kommun  

 
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-12-01; Beslut om strandskydds- 

dispens m m för nybyggnad av ett garage på fastigheten  Senoren 9:14 i 
Karlskrona kommun   

 
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-12-01; Anmälan enligt 34 § punkt  

1 Avfallsförordningen  
 

9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-12-02; Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut i fråga om dispens från kommunal sophämtning 
(borttransport av brännbart avfall) på fastigheten Granhult 1:3 i Karlskrona 
kommun   

 
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-12-02; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut angående störning från fladdermöss  
 

11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-12-04; Anmälan enligt 34 § punkt 1  
och 2 Avfallsförordningen  

 
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-12-09; Tillstånd till transport av  

farligt avfall (Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen) 
 

13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-12-09; Tillstånd till transport av  
avfall (Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen)         

 (forts.) 
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§ 29 (forts.) 
 
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-12-09; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av gäststuga, 
fastigheten Hasslö 8:128 i Karlskrona kommun 

 
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-12-12; Beslut avseende detaljplan  

för del av Karlskrona 3:3, Rosenholm, Karlskrona kommun, Blekinge län 
 

16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-12-15; Ansökan om strandskydds- 
dispens för uppförande av kolonistuga på fastigheten Karlskrona 6:16 tomt- 
plats 56 i Karlskrona kommun       

 
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-12-19; Tillstånd till transport av  

farligt avfall  
 
18. Kammarrätten i Jönköping, DOM 2003-12-17; Överklagande av Länsrättens  

i Blekinge län dom den 18 februari 2003 i mål nr 1132-02. BAB Stumholmen  
2:6.  
 

19. Kammarrätten i Jönköping, DOM 2003-12-23; Överklagande av Länsrättens  
i Blekinge län dom den 16 oktober 2002 i mål nr 928-02. BAB , Vallgatan 

 
20. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2003-12-18; Överklagande av 

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 25 mars 2003, dnr 505-1964-03.  
Saken: Tillstånd till enskild avloppsanläggning på fastigheten Sturkö-Ryd  
9:42 i Karlskrona kommun    

 
21. Karlskrona kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2003-12-05; 

Rapport klimatdag Ehrensvärdska gymnasiet 2003-10-21 
 

_____  
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Sökande 5113/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 30 
 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten  
 Aspö 3:14   
 
 Ärendet utgår från dagordningen. 
 
 _____    
  



  12 januari 2004   Sid. 44 (55) 

Sökande  4312/03 
Akten 
 
 
 
 
 § 31 

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus (radhus) på fastigheten  
Frändatorp 25:19 

 
Handlingar: Ansökan (2003-07-08), ritning, situationsplan, karta, yttrande från  
granne (2003-10-28), yttrande från sökande (2004-01-07), samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande, bil A.   
   
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman- 
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane- 
läggning 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 platsen är bevuxen med tät, slyig vegetation. Den avgränsas i söder  
av väg 738 och i norr av tillfartsvägen till ett detaljplanelagt område. Platsen inrymmer 
inte några särskilda naturvärden och får även i övrigt anses sakna intresse ur allmän 
synpunkt. 
 
Ansökan gäller en radhusenhet med tre bostadslägenheter. Miljö- och byggnads- 
nämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på platsen,  
i beslut den 13 juni 2002, § 196. Ur miljösynpunkt gjordes i samband med detta ärende 
den bedömningen, att det var möjligt att lösa avloppsfrågan för ett nytt hus på platsen,  
vilket skulle utföras i form av en gemensam anläggning tillsammans med det befintliga 
bostadshuset på fastigheten. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.    
 
_____ 
 



  12 januari 2004   Sid. 45 (55) 

Sökande  6859/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 32 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hålan 62:3 
 

Handlingar:  Ansökan (2003-11-11), ritning, situationsplan, karta, yttrande  
från sökande (2004-01-08),  samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott  
företa syn på platsen.  
 
_____     

   
  



  12 januari 2004   Sid. 46 (55) 

Sökande  7125/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 

§ 33 
Nybyggnad av miljöhus och cykelgarage samt rivningslov för befintligt  
sophus på fastigheten Jagaren 27 
 
Handlingar: Ansökan (2003-11-24), ritning, situationsplan, grannemedgivande  
(2003-11-25), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Ansökan gäller uppförande av en byggnad för återvinningsmaterial och cykel- 
förvaring, samt rivning av befintligt sophus. 
 
Byggnaden blir i sin helhet belägen på mark som enligt gällande detaljplan inte  
får bebyggas, så kallad prickmark. Den blir också placerad närmare fastighets- 
gränsen än 4.5 meter.  
 
Detta innebär avvikelser från planen. Då byggnaden inrymmer nyttofunktioner  
som är nödvändiga för bostadsfastigheten får åtgärden anses vara förenlig med  
planens syfte. 
 
Berörd granne har gett sitt medgivande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov och  
rivningslov med villkor:  
 
att utvändigt materialval och färgsättning ska ske i samråd med samhällsbygg-
nadsförvaltningen 
 
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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Sökande  5646/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 34 
 Uppsättande av plank, tillfällig åtgärd, på fastigheten Karlskrona 2:1  
 

Handlingar: Ansökan (2003-09-25), ritning, situationsplan, samhällsbygg-
nadsförvaltningens yttrande, bil A.   

 
Ansökan gäller uppsättande av plank som skydd för sittplatser avsedda för  
gästhamnen. Planket blir beläget på mark som enligt gällande detaljplan inte  
får bebyggas, så kallad prickmark, inom område för hamntrafikändamål. Arbete  
med ny detaljplan för området pågår. Förslaget bedöms inte komma att stå i 
överensstämmelse med den nya detaljplanen. 
 
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan. Enligt plan- och bygg- 
lagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja bygg- 
lov för tillfällig åtgärd. 
 
Planket bör inte skymma utblicken norrut från Norra Smedjegatan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i 1 år varvid föreskrives; 
 
att planket skall ha ett avstånd på minst 8.5 meter från intilliggande byggnad 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och  
då det avslutats.  
 
_____ 
  
   



  12 januari 2004   Sid. 48 (55) 

Sökande  7448/03 
Akten 
 
 
 
 § 35 

Nybyggnad av idrottsanläggning samt ombyggnad av gymnastiksal  
på avstyckning från fastigheten Karlskrona 6:1, Rosenholm  
 
Handlingar: Ansökan (2003-12-11), ritningar, situationsplan, samhällsbygg-
nadsförvaltningens yttrande, bil A.   

 
Enligt utformningsbestämmelserna i gällande detaljplan skall bebyggelsen  
inom hela planområdet ha ett enhetligt formspråk med samordnat material-  
och färgval. Den befintliga bebyggelsen inom planområdet har tegel som  
dominerande fasadmaterial. 
 
Vidare skall ny bebyggelse utformas med utgångspunkt från upprättat kvalitets- 
program för Rosenholm. Vad gäller materialval sägs bland annat i kvalitets- 
programmet, att ”den tydliga tegelarkitekturen som utmärker de befintliga  
husen blir ett tema att vidareutveckla”, vidare att ”teglet bör användas i sådan  
omfattning att de nya byggnaderna samspelar med det befintliga”. 
 
Den föreslagna fasadutformningen utgörs av stomelement med plåt som ytskikt,  
i två olika utföranden och kulörer. Inslag av tegel saknas helt. Detta innebär en  
avvikelse från detaljplanen. Efter hörande av berörda grannar kan miljö- och 
byggnadsnämnden medge mindre avvikelse från planen. Några grannar har inte  
bedömts vara berörda av den aktuella planavvikelsen. 
 
Den stora arenan beräknas komma att inrymma ca 3400 åskådarplatser. En 
rimlighetsbedömning har gett vid handen att detta skulle ge ett behov av ca 850 
parkeringsplatser. I ansökan har redovisats en yta att användas för parkering vid  
större evenemang, som inrymmer 1167 p-platser.  
 
Ansökan om fastighetsförrättning har gjorts till lantmäterimyndigheten, vilken  
innebär att den fastighet på vilken de sökta åtgärderna ska utföras kommer att  
stämma överens med detaljplanen. 
 
Någon nybyggnadskarta har inte inlämnats, men förväntas föreligga innan  
miljö- och byggnadsnämndens sammanträde. 
 
Material och utförande i övrigt har inte redovisats för skyltar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar   
 
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov varvid 
föreskrives; 
(forts.) 
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§ 35 (forts.) 7448/03 
 
att för fällning av träd ska marklov sökas i särskild ordning i enlighet med 
planbestämmelse 
 
att skyltar omfattas inte av beslutet 
 
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och  
då det avslutats 
 
att nybyggnadskarta skall föreligga 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. 



  12 januari 2004   Sid. 50 (55) 

Sökande  6688/03 
Akten 
 
 
 
 § 36 
 Tillbyggnad av glasveranda, tillfällig åtgärd, på fastigheten  
 Magistraten 16 
 

Handlingar: Ansökan (2003-10-28), ritningar, situationsplan, samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande, bil A.   

  
Ansökan gäller en tillbyggnad av restaurang Nivå med en serveringslokal i form  
av en glasveranda. Enligt gällande detaljplan blir tillbyggnaden belägen på allmän 
platsmark. 
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan. Enligt plan- och bygg- 
lagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja bygglov  
för tillfällig åtgärd. Lovet kan lämnas för högst tio år. Tiden kan förlängas med  
högst fem år i sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga tjugo år. 
Kungörelse om ansökan har varit införd i lokalpressen. Eventuella synpunkter  
skulle vara inkomna senast den 30 december 2003. Några synpunkter har ej  
inkommit.   
Förvaltningen föreslår nämnden att bifalla framställningen. 
    
Yrkanden  
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till framställningen med motivering att det inte är  
någon brist på restauranglokaler i Karlskrona och ifrågasätter om kungörelsen har 
uppmärksammats av allmänheten då inga yttranden inkommit.   
 
Propositioner och beslut  
Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att nämnden  
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
Reservation  
Kurt Lindman (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tio år varvid föreskrives; 
 
att illustrerad plats för uteservering ingår inte i beslutet 
 
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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Sökande 7285/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 37 
  Förhandsbesked för tillbyggnad av möbelvaruhus på fastigheten  
  Motorn 2   
 

Handlingar: Ansökan (2003-11-26), ritning, situationsplan, samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande, bil A.   

 
Enligt gällande detaljplan får 1/5 av tomtytan bebyggas. Tomten har en yta på  
ca 6000 m2, vilket innebär en byggrätt på ca 1200 m2. 
 
Ansökan gäller att få bygga till det nyetablerade möbelvaruhuset med en  
tillbyggnad i två våningar, med en byggnadsyta på drygt 800 m2. Detta skulle  
innebära att den sammanlagda byggnadsytan på tomten blir ca 1500 m2. 
 
Detta innebär en avvikelse från detaljplanen. Efter hörande av berörda grannar  
kan miljö- och byggnadsnämnden medge mindre avvikelse från planen. Berörd  
granne har meddelat att förslaget godtages. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för en tillbyggnad enligt förslaget med villkor: 
 
att utrymme för trafikrörelser i samband med varutransporter skall lösas inom  
fastigheten 
 
att parkeringsbehovet ska utredas och lösas innan bygglov beviljas. 
 
_____ 
 

  Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.  
  
 Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut  

eftersom tillståndet annars upphör att gälla.   
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Sökande  5411/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 38 
 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten  
 Möcklö 9:4   
  

Handlingar: Ansökan (2003-09-15), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens arbets- 
utskott företa syn på platsen.  
 
_____     



  12 januari 2004   Sid. 53 (55) 

Sökande  6506/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 39 
 Plank kring miljöstation på fastigheten Stumholmen 2:22   
 
 Ärendet utgår från dagordningen. 
 
 _____     
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 § 40 
 Informationer  
 
 Miljöinspektör Börje Ulwebäck informerar om förhållandena vid Sturkö Djurpark.  
 Ägaren har avlidit och djuren är flyttade till Ölands Djurpark. 
 

Bygglovarkitekt Leif Larsson informerar om ett bygglovärende, Agdatorp 1:5.  
Länsrätten har prövat frågan om tilläggsavgift. Då det inträffade kan betraktas som  
en ordningsförseelse ställer sig miljö- och byggnadsnämnden positiva till att anse det 
föreligga särskilda skäl att helt efterge tilläggsavgiften. Förvaltningen sammanställer 
skrivelse till Länsrätten. 
 
______ 
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 Övriga frågor 
 § 41 
 

Avgående ersättaren i miljö- och byggnadsnämnden, Bengt Billemyr ( c )  
avtackas med gåva och blomma.    
 
Jerry Hansson (fp) påtalar problemen med sopor på Aspö. I anslutning till jul-  
och nyårshelgerna har många fritidsboende besökt sina stugor. Då det nya  
sophanteringssystemet ej är helt infört på Aspö ställer detta till stora problem. 
Följden blir att soporna avlastas vid återvinningsstationen.  
 
Kurt Lindman (v) ställer fråga beträffande bygglovavgiften för den olovligt upp- 
förda sjöboden på Aspö. Avgiften skall beslutas av miljö- och byggnadsnämnden. 
Förvaltningschefen föreslår att nämnden avvaktar tills det framgår om ärendet  
kommer att överklagas. 
 
Per-Gunnar Holgersson (s) ställer fråga om skillnaden mellan skyddad mark  
och naturreservat. Förvaltningschefen besvarar frågan.  
 
Vidare ställer Per-Gunnar Holgersson (s) fråga om vad som kommer att hända  
med Verkö – Långa-Lisa. Förvaltningschefen upplyser om att ärendet är över- 
tagit av hamnförvaltningen för utredning. Hamnchefen Hans Håkansson och 
planarkitekten Kerstin Johansson kommer att föredra ärendet vid ett kommande 
sammanträde.  
 
_____ 

 
 
    

perwimmerman
Markering

perwimmerman
Markering
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 februari 2004 
 
§ 47 Val av personlig ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
§ 48 Val av vice ordförande i Allergikommittén 
§ 49 Ändring av detaljplan för Grönadal 14:1 (numer Skillinge 14:1 mfl) 
§ 50 Detaljplan för del av fastigheten Allatorp 5:1, Alstugorna, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 51 Detaljplan för del av fastigheterna Bakareboda 1:23 och 1:160, Holmsjö, Karlskrona kommun, 

Blekinge län  
§ 52 Detaljplan för del av fastigheten Munspelet 1, 2, 3 m fl Spandelstorp, Karlskrona kommun, 

Blekinge län          
§ 53 Detaljplaneläggning för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona kommun  
§ 54 Detaljplaneläggning för campingplats på Varö, fastigheten Rosslö 1:1 
§ 55 Pågående planer 
§ 56 Yttrande angående avstyckning på fastigheten Senoren 33:1 
§ 57 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten  
 Femmeryd 8:9 
§ 58 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten  
 Jämjö-Torp 1:35 
§ 59 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten  
 Maren 1:15 
§ 60 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten  
 Slätten 1:11 
§ 61 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten  
 Västra Nättraby 9:44 
§ 62 Uppdatering av miljöbalkstaxan 
§ 63 Remissyttrande till Miljödepartementet angående Naturvårdsverkets redovisning av 

regeringsuppdrag – fortsatt arbete med miljökvalitetsmålen, delmål för efterbehandling av 
förorenade områden. Länsstyrelsens remiss 2003-11-28, dnr 501-8360-03 

§ 64 Yttrande till Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets utredning om fiskeförbud i ett marint 
skyddat område 

§ 65 Motionssvar; Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010? Påbörja planeringen av 
området nu! 

§ 66 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
§ 67 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
§ 68 Meddelanden  
§ 69 Olovlig nybyggnation av båthus, uttagande av byggnadsavgift, fastigheten Aspö 3:22 
§ 70 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus (radhus) på fastigheten Frändatorp 25:19 
§ 71 Förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus på fastigheten Hasslö 4:232 
§ 72 Nybyggnad av radhus i kvarteret Hector (Västerudd) 
§ 73 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hålan 62:3 
§ 74 Bygglov för tillfällig åtgärd, blomsterkiosk, på fastigheten Karlskrona 5:19 
§ 75 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Möcklö 9:4 
§ 76 Om- och tillbyggnad av hotell samt anordnande av parkeringsplats i Kv Humble 2 
§ 77 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Uttorp 1:18 
§ 78 Informationer  
§ 79 Övriga frågor 
_________________________                     
     
       
 

perwimmerman
Markering

perwimmerman
Markering
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen  
  den 11 februari 2004, kl. 08.30 – 12.30   
  Beslutsammanträde kl. 11.45 – 12.30   
 
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s)  jäv § 69   
 1:e v ordf Erik Karlsson (s) ordf. § 69 
 2:e v ordf Carl-Göran Svensson (m) jäv § 50  
 Ledamöter  Katarina Möller (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)  
  Kristoffer Axelsson (m) 
  Eva Öman (s) § 69 
  Jerry Hansson (fp) § 50 
 
Närvarande ersättare  Eva Öman (s) ej § 69 
  Roger Öman (s) 
  Rolf Ferner (s)    
  Jerry Hansson (fp) ej § 50 
  Lars-Ove Carlsson (kd) 
  Tommy Rönn (kd)   
   
 
Tjänstemän Kenneth Gyllensting, t f förvaltningschef    
  Kerstin Johansson, planarkitekt    
  Hans Juhlin, planarkitekt    
  Åsa Olsson, planhandläggare  
  Anders Klar, kommunekolog  
  Bo Karlson, miljöinspektör    
  Leif Larsson, bygglovarkitekt  
  Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten  
  Birgitta Larsson, sekreterare   
       
 
Utses att justera  Ulla Ohlsson                                 
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den  
   18 februari 2004, kl. 09.30.         
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Underskrifter  
 
Sekreterare …………………………………….. §§ 47 - 79 
 Birgitta Larsson                                                     
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson §§ 47-68, 70-79 
 
 …………………………………… 
 Erik Karlsson, § 69 
 
Justerare …………………………………….   
  Ulla Ohlsson   
 
                                     
 
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 20 februari 2004 anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
Birgitta Larsson                         
Birgitta Larsson  
Sekreterare  
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Chatarina Olsson    
Magnus Larsson  
Kommunledningsförvaltningen   
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 § 47 
 Val av personlig ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott  
 
 Till ny ersättare i arbetsutskottet efter Bengt Billemyr ( c ) föreslås Chatarina  
 Olsson ( c ).  
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att som personlig ersättare i arbetsutskottet, utse Chatarina Olsson ( c ). 
 (Ersättare för Magnus Larsson ( c ).      
 

_____ 
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Magnus Larsson  
Allergikommittén 
Kommunledningsförvaltningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 § 48 
 Val av vice ordförande i Allergikommittén  
 

Miljö- och byggnadsnämnden har att utse ny vice ordförande i Allergikommittén  
efter Bengt Billemyr ( c ) som avsagt sig uppdraget.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att till vice ordförande i Allergikommittén utse Magnus Larsson ( c ).  
 
_____ 
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Skillingenäs AB  173/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 49 
 Ändring av detaljplan för Grönadal 14:1 (numer Skillinge 14:1 m fl)  

 
Rubr. detaljplan innehåller en bestämmelse om att fasader skall utföras med  
träpanel. Skillingenäs AB ber om ändring av detaljplanen då det framkommit  
ett flertal förfrågningar från intresserade tomtköpare om att få bygga med put- 
sade fasader.  
 
Området Grönadal/Skillingenäs kommer fullt utbyggt att utgöra ett samman- 
hängande villaområde. Idag innehåller området cirka 240 fastigheter, varav 64  
inom aktuellt planområde. Området är till största delen detaljplanelagt, men en  
del av befintlig bebyggelse ligger utanför detaljplan. Utöver den aktuella planen,  
som vann laga kraft 2002, gäller två byggnadsplaner från 1950 respektive 1959.  
Dessa planer innehåller inga bestämmelser avseende fasadmaterial. Inom området  
finns villor med fasader i trä, puts och tegel.  
 
Med hänvisning till områdets karaktär med byggnader av varierad utformning  
samt reglerna i Plan- och bygglagen 5 kap 7 § (Planen får inte göras mer detal- 
jerad än som är nödvändigt med hänsyn till syftet med den) bedöms inte någon  
planbestämmelse angående fasadmaterial vara motiverad.  
          
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring  
av detaljplan för Grönadal 14:1 (numer Skillinge 14:1 m fl) att handläggas med  
enkelt planförfarande, samt  
 
att låta ändringen bli föremål för samråd.   
  
_____   
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Älvsbyhus  617/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   
 
 
 
 
 
 
 § 50 
 Detaljplan för del av fastigheten Allatorp 5:1, Alstugorna, Karlskrona  
 kommun, Blekinge län      
 
 Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att uppföra fem friliggande bostads- 
 hus som komplettering av befintligt bostadsområde. Detaljplanen upprättas med  
 enkelt planförfarande då förslaget innebär en mindre komplettering med få berörda. 

Förslaget anses förenligt med översiktsplanens landsbygdsrekommendationer.     
 
 Planområdet är beläget vid Alstugorna nordväst om Allatorp. Detaljplanen är en 

utökning västerut av tidigare upprättad detaljplan för bostadsbebyggelse. Plan- 
 området gränsar förutom till redan planlagd mark till naturmark och till befintlig 

bostadsfastighet i norr. Planområdet omfattar cirka 2,0 ha.  
 
 Fastigheten Allatorp 5:1 är i enskild ägo. Planprövningen sker på beställning av 

Älvsbyhus. 
  
 Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att låta detaljplanen för del av fastigheten Allatorp 5:1 bli föremål för samråd.  
 
 _____  
            
 På grund av jäv deltar ej Carl-Göran Svensson (m) i beredning och beslut i detta  
 ärende.  
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Tekniska förvaltningen  7427/03 
Karlskronahem 
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende) 
Kommunens anslagstavla  
Länsstyrelsen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 § 51 
 Detaljplan för del av fastigheterna Bakareboda 1:23 och 1:160, Holmsjö, 

Karlskrona kommun, Blekinge län     
 

Rubricerade detaljplan har varit föremål för samråd fr o m den 19 december 2003  
t o m den 21 januari 2004.  
 
Planen syftar till att möjliggöra äldreboende om 20 lägenheter och en akutplats i 
Holmsjö. Det nya äldreboendet föreslås i anslutning till distriktssköterskemottagning 
och hemtjänstlokal. Den nya byggnaden föreslås byggas delvis utanför gällande 
detaljplan från 1990. Därför föreslås att det berörda området om cirka 0,5 hektar 
planläggs ändamålsenligt med gällande plan 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 privata bostadsfastigheter och i söder angränsar 
området till skogsmark.  
 
Berörda fastigheter, Bakareboda 1:23, ägs av Karlskrona kommun och Bakareboda 
1:160 ägs av Karlskronahem.             
 
Planhandläggare Åsa Olsson föredrar ärendet.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplanen för  
del av fastigheterna Bakareboda 1:23 och 1:160, Holmsjö, Karlskrona kommun, 
Blekinge län.   
 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  5602/03 
 
 
 
 
 
 
 
 § 52 

Detaljplan för del av fastigheten Munspelet 1, 2, 3 m fl Spandelstorp,  
Karlskrona kommun, Blekinge län  

 
Rubricerade detaljplan har varit ute på samråd fr o m den 20 oktober t o m  
den 17 november 2003.   

 
Planen syftar till att ta fram stycketomter i Musikgatans förlängning, detta i enlig- 
het med bostadsförsörjningsprogrammet antaget 2001. Idag tillåter gällande plan 
flerbostadshus i två plan. Föreslagen detaljplan innebär en omvandling av del av 
gällande plan, vilken medger 20 st villor. Kommunen är i stort behov av mark för 
exploatering av villor, som en följd av ökad efterfrågan samt utförsäljning av be- 
fintliga byggrätter. Idag finns ingen efterfrågan på mark för flerbostadshus vilket 
föranledde denna omprövning av markanvändning strax sydväst om Spandelstorps 
centrum.  
 
Marken är idag obebyggd och ägs av Karlskrona kommun. 
 
Planområdet är beläget i Spandelstorp och nås från Musikgatan. I väst, öst och  
söder avgränsas området av naturmark och i norr avgränsas området av kvarteret 
Munspelet.          

  Planområdet omfattar cirka 2,6 ha. 
 
 Planhandläggare Åsa Olsson redogör för ärendet, och förslag till beslut, bil A.  
 
 Kommunekolog Anders Klar framför synpunkter på ärendet ur miljöhänseende.  
 
 Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.   
  
 Yrkanden  

Kurt Lindman (v) yrkar att arbetsutskottet gör ett besök på platsen.   
 
Ordföranden yrkar avslag till Kurt Lindmans (v) yrkande.  
 
Magnus Larsson ( c ), Margareta Rodin (fp), Eva Röder (fp) och Kurt Lindman (v)  
yrkar avslag till ny detaljplan och att befintlig detaljplan ändras till grönområde, 
protokollsbilaga 1.   
 
Moderata samlingspartiets, kristdemokraternas och socialdemokraternas ledamöter  
yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
(forts.) 
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§ 52 (forts.) 5602/03 
 
Propositioner och beslut      
Ordföranden ställer först proposition på Kurt Lindmans (v) yrkande om au-besök  
och finner att nämnden beslutar avslå yrkandet.  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag till förvaltningens  
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget. 
 
Votering begäres.  
Följande voteringsproposition uppställs och godkännes: Den som vill bifalla 
förvaltningens förslag röstar ja, den som vill avslå röstar nej.    
 
Följande röstar ja: Erik Karlsson (s), Carl-Göran Svensson (m), Per-Gunnar  
Holgersson (s), Ulla Ohlsson (s), Thomas Åberg (s), Kristoffer Axelsson (m),  
Henrik Reinholdsson (kd) och Gerthie Olsson (s).  
 
Röstar nej gör: Margareta Rodin (fp), Eva Röder (fp), Magnus Larsson ( c )  
och Kurt Lindman (v).  
 
Avstår från att rösta gör: Katarina Möller (s).    
 
Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 avstår beslutar nämnden enligt förvalt- 
ningens förslag.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att ställa ut förslag till detaljplan för granskning för del av fastigheten Munspelet  
1,2, 3 m fl, Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län.     
 
_____ 
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Sökande 7589/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 53 
 Detaljplaneläggning för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona kommun  
  

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om upprättande av 
detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75 på nordöstra Fäjö. Syftet med planen  
är att medge nybyggnation av två friliggande villor. Området är inte tidigare  
planlagt.  
 
Enligt gällande översiktsplan för Karlskrona kommun ligger området inte inom  
något föreslaget utvecklingsområde för bebyggelse. För Fäjö finns en utrednings- 
plan, antagen av byggnadsnämnden den 18 mars 1987, vilken används som underlag  
vid bygglovgivning.  
 
Förhandsbesked för bostadshus har tidigare sökts inom fastigheten Fäjö 1:75. Enligt  
5 kap 1 § PBL skall marks lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelse-
miljöns utformning ske genom detaljplan för bland annat ny enstaka byggnad som  
skall förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark. 
 
De planerade villorna kommer att anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. VA-
projektering för Lösen och Fäjö beräknas komma igång i början av 2004.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan  
för del av fastigheten Fäjö 1:75 i Karlskrona kommun.   
 
_____                
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Sökande  2689/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   
 
 
 
 
 
 
 § 54 
 Detaljplaneläggning för campingplats på Varö, fastigheten Rosslö 1:1  
 

Till miljö- och byggnadsnämnden  har inkommit en ansökan om detaljplane- 
läggning för campingplats på ön Varö, utanför Skillingenäs. Inriktningen för  
campingplatsen är båt- och vattenliv, bad, jakt, äventyr m m. Sökanden hänvisar  
till översiktsplanen från 2002 där det bland annat sägs att man för besöksnäringen  
skall skapa en attraktiv destination.; att utvecklingen av skärgården skall stöttas i  
form av fler platser att bo på … och aktivera sig på. Skärgården skall tillgänglig- 
göras.  
 
Dricksvatten avses hämtas från egen brunn, alternativt från Skillingenäs kom- 
munala ledning sommmartid. Övrigt vatten avses hämtas från havet. Toaletter  
anordnas som torrdass. Övrigt avlopp avses inte anordnas.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande den 20 januari 2004, föreslagit  
nämnden att avslå framställningen, bil A.  
 
Kommunekolog Anders Klar redogör för ärendet.  
 
Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att ta upp  
en diskussion med Länsstyrelsen i frågan. 
     
Yrkanden  
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag till framställ- 
ningen. 
 
Propositioner och beslut  
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremit- 
teras och finner att nämnden beslutar återremittera ärendet.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.   
 
_____ 
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Fastighetsutskottet  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Miljöstrategen  
 
 
 
 
 
 § 55 
 Pågående planer 
 
 Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.  
 
 Planarkitekt Hans Juhlin redogör för ärendet.  
 

Carl-Göran Svensson (m) ställer fråga om planen för Jämjö centrum. Tidigare har 
begärts att luftkvaliteten skall kontrolleras vid skolan i Jämjö. Någon utredning är ej 
gjord. Carl-Göran Svensson yrkar att en utredning görs om hur dagens förhållanden 
ställer sig till fastställda gränsvärden.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll, samt  
 
att uppdra till miljöstrategen att redovisa luftkvaliteten vid skolan i Jämjö till 
kommande sammanträde.  
 
_____            
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Lantmäterimyndigheten  7479/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 § 56 
 Yttrande angående avstyckning på fastigheten Senoren 33:1   
 

Handlingar: Ansökan (2003-12-15), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens  
yttrande, bil A.   
 
Ärendet gäller avstyckning från stamfastigheten av tre tomter avsedda för per- 
manentboende i kombination med mindre djurhållning. Styckningslotterna ska 
innehålla både tomtmark och betesmark. Lantmäterimyndigheten har begärt  
yttrande från miljö- och byggnadsnämnden i frågan. 
 
Marken ligger inom område av riksintresse för friluftslivet, vidare gäller land-
skapsbildsskydd enligt 19 § NVL i dess äldre lydelse. 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Skärgården sägs om Senoren, att varsamma 
kompletteringar av befintliga bybildningar kan vara möjliga. I avsnittet om kultur-
miljövård sägs speciellt om Västernäs, att byvägen med sina stenmurar är särskilt  
viktig att värna om, då den markerar den gamla gränsen mellan in- och utägor. 
Ytterligare ny bebyggelse bör undvikas längs vägens södra sida. 
 
De föreslagna avstyckningarna ligger längs vägens södra sida.  
 
Förvaltningen har i yttrandet accepterat avstyckning av lotterna B och C då dessa  
ligger med tydlig anknytning till bybildningen. Förvaltningen anser att lotten A  
inte har samma tydliga anknytning till bybildningen.  
 
En förutsättning är att avloppsfrågan skall lösas med gemensamhetsanläggning. 
Sökanden skall vidare utreda möjligheten att kunna ansluta närliggande fastigheter  
till den planerade gemensamma avloppsanläggningen. Innan byggnation kan tillåtas 
skall exploatören inkomma med förslag till teknisk lösning av VA-frågan inklusive 
plats för behandlingsanläggningen. 
 
Vad gäller djurhållning kan påpekas, att aktuella rekommendationer om skydds- 
avstånd mellan bostäder och mindre hästhållning anger 200 m såväl för stall som 
betesmark. Det anses dock att man inom rimliga gränser får acceptera mindre  
avstånd i lantlig miljö. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att tillstyrka avstyckning av lotterna A, B och C från fastigheten Senoren 33:1.  
_____ 
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Sökande 5550/03 
Akten 
 
 
 
 
  
 § 57 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Femmeryd 8:9  
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
sophämtning vid fastigheten Femmeryd 8:9.  
 
Av ansökan framkommer att fastigheten är en åretruntbostad som bebos av en  
person. 
 
Enligt ansökan har tidigare ägaren till fastigheten, beviljats dispens från kom- 
munal sophämtning under 1993. Förvaltningen kan inte i sina handlingar finna  
denna dispensansökan från 1993. Det är dock så att dispensen inte längre gäller  
då fastigheten bytt ägare och dispensen är knuten till person.  
Vidare medger varken föreskrifterna om avfallshantering för Karlskrona kommun  
som kommunfullmäktige antog den 31 maj 2001 eller Miljöbalken automatisk 
sopdispens för jordbruksfastigheter. 
 
Av ansökan framgår ej hur sophanteringen vid fastigheten sköts. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras  
i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning förutsätter att eventuellt kompos-
terbart avfall kan omhändertas på fastigheten under förutsättning att en skadedjurs- 
säker behållare anskaffas.    
  
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 detta 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 lämpligt hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för gällande 
föreskrifter. 

 (forts.) 
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§ 57 (forts.) 5550/03 
 
I Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommun- 
fullmäktige fastställde 2001 05 31 står det följande i 12 § om hämtningsintervall: 
”Grundabonnemanget avser hämtning varannan vecka. För hemkomposterings-
alternativet finns även möjlighet att få hämtning månadsvis. Vid fullsortering finns 
möjlighet att få brännbar fraktion hämtad månadsvis (organisk varannan vecka).” 
 
Det är viktigt att avfall omhändertages på rätt sätt. Det måste klart markeras att egen 
bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin avfallsmängd. I det fall 
avfall ska förbrännas skall tillstånd ha beviljats. 
 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte ryms  
i sopkärlen.  
    
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommu- 
nens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar  
för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas  
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration 
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den  
rörliga avgiften.  
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshan- 
tering 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 Femmeryd 8:9. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen  
kör. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 15 januari 2004 upprättat förslag till beslut,  
bil A.  
(forts.) 
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§ 57 (forts.) 5550/03 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshan-
tering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning vid 
fastigheten Femmeryd 8:9, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall hämtas 
genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad, 
 
att sökanden har möjlighet att om en skadedjurssäker behållare anskaffas, själv på den 
egna fastigheten omhändertaga eventuellt komposterbart material som uppkommer på 
fastigheten Femmeryd 8:9. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Sökande   71/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 § 58 

Ansökan om dispens   från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Jämjö-Torp 1:35. 

 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från kom- 
munal avfallshämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Jämjö–Torp 1:35. 
 
Fastigheten är en åretruntbostad. Enligt ansökan uppger sökanden att hon ej har  
några sopor att lämna i soptunnan. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras  
i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar,  
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning förutsätter att eventuellt kom- 
posterbart avfall kan omhändertas på fastigheten under förutsättning att en skade-
djurssäker behållare anskaffas. 
 
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 detta 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 Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäktige 
fastställde den 31 maj 2001 står det följande i 12 § om hämtningsintervall: 
”Grundabonnemanget avser hämtning varannan vecka. För hemkomposterings-
alternativet finns även möjlighet att få hämtning månadsvis. Vid fullsortering finns 
möjlighet att få brännbar fraktion hämtad månadsvis (organisk varannan vecka).” 
 
Det är viktigt att avfall omhändertages på rätt sätt. Det måste klart markeras att egen 
bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin avfallsmängd. I det fall 
avfall ska förbrännas skall tillstånd ha beviljats. 

 (forts.) 
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§ 58 (forts.) 71/04 
   
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte  
ryms i sopkärlen. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del.  
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är skadligt 
för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat kostnader för 
insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas bland annat batterier, 
kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av avfallsstationer, åter-
ställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information ingår. 
Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvin-
ningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna 
möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart  
avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som  
idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart 
avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras då möjligheten att lämna 
mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering 
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjande-
rättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryg-
gande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och byggnads-
nämnden 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 Jämjö–Torp 1:35. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen  
kör förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande den 15 januari 2004 lämnat förslag till 
beslut, bil A.  
(forts.)   
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§ 58 (forts.) 71/04 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
  
att  i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning 
vid fastigheten Jämjö–Torp 1:35, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall 
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad, 
 
att sökanden har möjlighet att om en skadedjurssäker behållare anskaffas, själv på  
den egna fastigheten omhändertaga eventuellt komposterbart material som uppkommer 
på fastigheten Jämjö-Torp 1:35. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Sökande   7376/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 59 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Maren 1:15   
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från kom-
munal avfallshämtning vid fastigheten Maren 1:15. 
 
Fastigheten är en åretruntbostad. Enligt ansökan uppger sökanden att han lämnar  
sina sopor på deponin i Gisslevik. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras  
i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning förutsätter att eventuellt 
komposterbart avfall kan omhändertas på fastigheten under förutsättning att en 
skadedjurssäker behållare anskaffas. 
 
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 detta 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 lämpligt hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för gällande 
föreskrifter. 
 
I Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäktige 
fastställde den 31 maj 2001 står det följande i 12 § om hämtningsintervall: 
”Grundabonnemanget avser hämtning varannan vecka. För hemkomposterings-
alternativet finns även möjlighet att få hämtning månadsvis. Vid fullsortering finns 
möjlighet att få brännbar fraktion hämtad månadsvis (organisk varannan vecka).” 
 
Det är viktigt att avfall omhändertages på rätt sätt. Det måste klart markeras att egen 
bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin avfallsmängd. I det fall 
avfall ska förbrännas skall tillstånd ha beviljats. 
(forts.) 
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§ 59 (forts.) 7376/03 
 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte  
ryms i sopkärlen. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas  
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration 
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den  
rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvin-
ningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna 
möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart  
avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som  
idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart 
avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras då möjligheten att lämna 
mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering 
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjande-
rättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryg-
gande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och byggnads-
nämnden 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 Maren 1:15. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kör 
förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande den 15 januari 2004 lämnat förslag  
till beslut, bil A. 
(forts.) 
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§ 59 (forts.) 7376/03 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar    
  
att  i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning 
vid fastigheten Maren 1:15, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall hämtas 
genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad, 
 
att sökanden har möjlighet att om en skadedjurssäker behållare anskaffas, själv på den 
egna fastigheten omhändertaga eventuellt komposterbart material som uppkommer på 
fastigheten Maren 1:15. 

 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Sökande   7481/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 § 60 

Ansökan om dispens   från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Slätten 1:11 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från kom-
munal avfallshämtning vid fastigheten  Slätten 1:11. 
 
Fastigheten som är en åretruntbostad bebos enligt ansökan av två personer. 
 
Enligt ansökan uppger sökanden att hon lämnar sina sopor vid Fågelmara sopstation. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras  
i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning förutsätter att eventuellt kom-
posterbart avfall kan omhändertas på fastigheten under förutsättning att en skade-
djurssäker behållare anskaffas. 
 
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 detta 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 lämpligt hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för gällande 
föreskrifter. 
I Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäktige 
fastställde den 31 maj 2001 står det följande i 12 § om hämtningsintervall: 
”Grundabonnemanget avser hämtning varannan vecka. För hemkomposterings-
alternativet finns även möjlighet att få hämtning månadsvis. Vid fullsortering finns 
möjlighet att få brännbar fraktion hämtad månadsvis (organisk varannan vecka).” 
 
Det är viktigt att avfall omhändertages på rätt sätt. Det måste klart markeras att egen 
bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin avfallsmängd. I det fall 
avfall ska förbrännas skall tillstånd ha beviljats. 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte  
ryms i sopkärlen. 
(forts.) 
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§ 60 (forts.) 7481/03 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del.  
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är skadligt 
för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat kostnader för 
insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas bland annat batterier, 
kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av avfallsstationer, åter-
ställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information ingår. 
Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvin-
ningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna 
möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart  
avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som  
idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart 
avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras då möjligheten att lämna 
mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering 
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller  nyttjande-
rättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryg-
gande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och byggnads-
nämnden 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 Slätten 1:11. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kör 
förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande den 15 januari 2004 lämnat förslag  
till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
  
att  i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning 
vid fastigheten Slätten 1:11, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall hämtas 
genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad, 
(forts.) 
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§ 60 (forts.) 7481/03 
   
att sökanden har möjlighet att om en skadedjurssäker behållare anskaffas, själv  
på den egna fastigheten omhändertaga eventuellt komposterbart material som 
uppkommer på fastigheten Slätten 1:11. 

 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Sökande 5173/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 61 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Västra Nättraby 9:44.              
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från  
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Västra Nättraby 9:44.  
 
Fastigheten är en fritidsbostad belägen inom planlagt område i Nättraby. 
 
Enligt ansökan är sökandens hantering av det komposterbara avfallet föredömlig  
ur miljösynpunkt. Till denna del av ansökan finns inget att invända. 
 
Vidare förutsätter samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning att återvin- 
ningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, tid-
ningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning.  
 
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 detta 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 lämpligt hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för gällande 
föreskrifter. 
 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte  
ryms i sopkärlen. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom- 
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara  
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
(forts.) 
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§ 61 (forts.) 5173/03 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas  
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration 
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den  
rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvin-
ningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna 
möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart  
avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som  
idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart 
avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras då möjligheten att lämna 
mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering 
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller  nyttjande-
rättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryg-
gande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och byggnads-
nämnden 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 Västra Nättraby 9:44. Nu ligger denna fastighet i ett område där  
sopbilen kommer att köra förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande den 15 januari 2004 lämnat förslag  
till beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning 
vid fastigheten Västra Nättraby 9:44, vilket innebär att sökandens brännbara sopor  
skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad under 
sommarperioden. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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 § 62 
 Uppdatering av miljöbalkstaxan 
 

Miljöstrateg Kenneth Gyllensting lämnar en lägesrapport beträffande det  
pågående arbetet med uppdatering av miljöbalkstaxan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden  beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.   
 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  7304/03 
 
 
 
 
 
 
 
 § 63 

Remissyttrande till Miljödepartementet angående Naturvårdsverkets  
redovisning av regeringsuppdrag – fortsatt arbete med miljökvalitetsmålen, 
delmål för efterbehandling av förorenade områden. Länsstyrelsens remiss  
2003-11-28, dnr 501-8360-03  
 
Rubr. remiss har översänts till Karlskrona kommun för eventuella synpunkter. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 24 januari 2004 lämnat  
yttrande, bil A. 
 
Förvaltningen instämmer i stora delar med förslaget, men lämnar kommentarer  
till följande stycken:  
Förslag till nya delmål för förorenade områden; Delmål 2 
Förslag till ändrade och nya styrmedel; Tillsynen samt Anslaget till Naturvårdsverket 
Motiv för naturvårdsverkets förslag; Effektiv organisation 
 
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.   
 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 
 § 64 

Yttrande över Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets utredning om  
fiskeförbud i ett marint skyddat område 
 
Diskussionerna om ett marint reservat i Östra Skärgården har pågått under  
ett antal år. Efter att initialt ha mött stort motstånd från de boende, framförallt  
beroende på att man från statens sida inte inledde en tidig dialog, har på senare  
år en fruktbar diskussion om för- och nackdelar med reservatsbildning förts. 
Kommunen har tvärtemot vad som står i utredningen inte tagit ställning till  
frågan om marint reservat. Anledningen är att kommunen inte erhållit komplett 
beslutsunderlag där konsekvenserna av förslaget redovisas. Under de förda 
diskussionerna har statens representant (Länsstyrelsen) garanterat att restriktioner  
för fisket inte är aktuellt.  
    
Karlskrona kommun har efter påstötning blivit accepterad som remissinstans i 
rubricerat ärende. Andra berörda kommuner har nu fått tillfälle att yttra sig. 
Remisstiden är på två veckor, vilket är kort om den demokratiska processen skall  
kunna följas fullständigt. För Karlskronas del har ingående diskussioner förts med 
befolkningen i ett tidigare skede och det råder full enighet.    
 
Kommunen protesterar kraftigt i sitt yttrande mot avsaknaden av samråd från 
Naturvårdsverkets och Fiskeriverkets sida.  
 
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting informerar om ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
_____    
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Kommunfullmäktige 3634/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 § 65 

Motionssvar; Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010? Börja planeringen 
av området nu!  
 
Bo Löfgren (fp) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att fullmäktige 
uppdrar till kommunstyrelsen att omgående börja utreda, planera m m för Hattholmen/     
Oljehamnens exploatering med inriktning på att området ska kunna börja exploateras 
senast den 1 juli 2009.  
 
Motionen har överlämnats till miljö- och byggnadsnämnden för beredning och 
beslutsförslag.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen framför bland annat följande synpunkter i förslaget till 
beslut, bil A.   

• I kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige i augusti 2002, 
utgör Oljehamnen ett av tre centralt belägna utvecklingsområden. Jämfört med 
de två andra områdena, Pottholmen och Handelshamnen, är förutsättningarna 
här mycket friare och med ett genuint öppet programinnehåll. Genom avsaknad 
av tidspress är möjligheterna för ett brett deltagande och förankring kring 
områdets planering sällsynt goda.  

 
• Motionens inriktning på en publik användning känns mycket tilltalande, med 

tanke på det centrala läget och vattenkontakten. Det kan tillgodoses på många 
sätt, kommunen behöver inte binda sig nu, utan kan påbörja planeringen med 
att fokusera på de ovannämnda förutsättningarna. När det gäller det specifikt 
förslagna kulturhuset, ibland kallat bibliotek i debatten, kan flera andra 
alternativ diskuteras: Fisktorget-Stakholmen, Handelshamnen eller Kungsplan. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.  
_____  
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§ 66 
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____     
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§ 67 
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
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§ 68 
Meddelanden  

   
1. Kommunstyrelsen, beslut 13 januari 2004, § 3; Yttrande över jordbruks-

departementets remiss om djurens välfärd och pälsdjursnäringen  
(SOU 2003:86)     

 
2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-01-12; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad  
av fritidshus, fastigheten Äspenäs 7:3 i Karlskrona kommun  

 
3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-01-13; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut om bygglov för om- och tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheterna Rättvisan 5 och 6 i Karlskrona kommun   

 
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-01-13; Tillstånd till transport av  

avfall  
 

5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-01-13; Tillstånd till transport av  
farligt avfall  

 
6. Kammarrätten i Jönköping, Protokoll 2004-01-20; Överklagande av Läns- 

rättens i Blekinge län dom den 5 juni 2003 i mål nr 457-03. Prövningstillstånd  
i mål enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpass-ningsbidrag m m meddelas  
ej.  
 

7. Svenska kommunförbundet; Cirkulär 2003:119. Reviderat normalavtal för 
kommuns medverkan som dataleverantör till och nyttjare av NVDB 

 
8. 2:a åklagarkammaren i Malmö, skrivelse 2003-12-18; Svar till Carl-Göran 

Svensson ”Ang. Ditt öppna brev till miljöåklagarna i Skåne och Blekinge     
 
9. Carl-Göran Svensson, 2:e v ordf i miljö- och byggnadsnämnden, Karlskrona, 

skrivelse till Fiskeriverket och Naturvårdsverket den 27 januari 2004; 
”Angående förslaget till fiskereservat i Torhamn” 

 
10. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse till Länsrätten 2004-01-13¸ Ang 

olovligt byggande på fastigheten Agdatorp 1:5 (Mål nr 1199-03, rotel nr 2)    
 

_____  
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Fastighetsägarna  3282/03 
Fastighetsägarnas ombud   
Länsstyrelsen  
Länsrätten 
Akten  
 § 69 

Olovlig nybyggnation av båthus, uttagande av byggnadsavgift, fastigheten  
Aspö 3:22  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 oktober 2003, § 292 att förelägga 
fastighetsägarna att riva det olovligt uppförda båthuset. Vidare fattades beslut  
om uttagande av byggnadsavgift. 
 
Detta överklagades till länsstyrelsen, som den 1 december 2003 beslutade att miljö-  
och byggnadsnämndens beslut inte skulle ändras, annat än att tidsgränsen för riv-
ningsföreläggandet skulle flyttas fram. Vad gäller beslutet om byggnadsavgift 
konstaterade länsstyrelsen att detta saknade uppgifter om avgiftsbelopp och av vem  
det skulle tas ut, varför det endast kunde anses vara en uttalad avsikt att ta ut bygg-
nadsavgift som i övrigt saknade rättslig effekt. 
 
Förvaltningen föreslår nu att nämndens avsiktsbeslut fullföljs med ett formellt 
uttagande av byggnadsavgift. 
 
Yrkanden  
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar avslag på 
uttagande av byggnadsavgift. (Protokollsbilaga 2.)  
 
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till Carl-Göran Svenssons yrkande. 
 
Den socialdemokratiska gruppen bifaller förvaltningens förslag.  
 
Propositioner och beslut  
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att nämnden  
beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att med hänvisning till tidigare beslut den 8 oktober 2003, § 292, att med stöd  
av plan- och bygglagen 10 kap 4 och 8 §§ ta ut byggnadsavgift med 4 320 kronor  
av ägarna till fastigheten Aspö 3:22.  
_____ 
 
På grund av jäv deltar ej Gerthie Olsson (s) i beredning och beslut i detta ärende.  
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Sökande  4312/03 
Berörd granne  
Akten 
 
 
 
 
 
 § 70 

Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus (radhus) på fastigheten  
Frändatorp 25:19  
 
Handlingar: Ansökan (2003-07-08), ritning, situationsplan, karta, yttrande från  
granne (2003-10-28), yttrande från sökande (2004-01-07), samhällsbyggnadsför-
valtningens yttrande, bil A.  
 
Tidigare beslut: 12 januari 2004, § 31.  
   
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman- 
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning 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 platsen är bevuxen med tät, slyig vegetation. Den avgränsas i söder av 
väg 738 och i norr av tillfartsvägen till ett detaljplanelagt område. Platsen inrymmer 
inte några särskilda naturvärden och får även i övrigt anses sakna intresse ur allmän 
synpunkt. 
 
Ansökan gäller en radhusenhet med tre bostadslägenheter. Miljö- och byggnads-
nämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på platsen,  
i beslut den 13 juni 2002, § 196. Ur miljösynpunkt gjordes i samband med detta ärende 
den bedömningen, att det var möjligt att lösa avloppsfrågan för ett nytt hus på platsen, 
vilket skulle utföras i form av en gemensam anläggning tillsammans med det befintliga 
bostadshuset på fastigheten. 
(forts.) 
 
 
 



  11 februari 2004     Sid.38(50) 

§ 70 (forts) 4312/03 
 
Vid utredning av avloppsfrågan i detta ärende har den bedömningen gjorts,  
att avloppsfrågan för de tre radhusenheterna kan lösas med sluten tank. Detta  
förutsätter dock täta tömningar, vilket medför höga driftskostnader för avloppet. 
 
Befintligt hus har enligt tidigare förhandsbesked rätt att anordna infiltrations- 
anläggning, varför möjlighet till detta måste kvarstå efter nybyggnationen. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. En skrivelse har inkommit,  
där berörd granne motsätter sig förslaget, med hänvisning till svårigheter att  
lösa VA-frågan utan negativ påverkan på omgivningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre radhusenheter till  
den föreslagna platsen med villkor: 
 
att byggnadens exakta utformning, storlek och placering på tomten, samt  
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbygg-
nadsförvaltningen 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas  
till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med 
bygglovansökan.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  11 februari 2004     Sid.39(50) 

Sökande    6599/03 
Berörda grannar  
Akten 
 
 
 
  § 71 
  Förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus på fastigheten  
  Hasslö 4:232 
 

Handlingar: Ansökan (2003-10-27), ritning, karta, bilaga till ansökan från  
sökande (2003-10-27), yttranden från grannar (3 st), yttrande från sökande  
(2003-12-15), 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, vattenför- 
sörjning 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 i direkt anslutning till Sissehallsvägen. Marken utgörs av en  
smal skogsremsa som delvis är igenvuxen och som inte bedöms ha några särskilda 
naturvärden eller på annat sätt vara av allmänt intresse. 
 
Fastigheten är påfallande smal, vilket begränsar det möjliga breddmåttet på de  
tänkta bostadshusen.  
 
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 två bostadshus. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Tre skrivelser har 
inkommit. Ägarna till Hasslö 4:269 framför önskemål om placering av hus på  
norra tomten, ägarna till Hasslö 4:134 anser att förslaget bör prövas genom 
planläggning och ägarna till Hasslö 4:226 anser att fastigheten är för smal för att 
bebyggas samt påpekar att den gränsar till deras betesmark. 
 
Synpunkterna ändrar inte den gjorda bedömningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två bostadshus till den  
föreslagna platsen med villkor:  
(forts.) 
 
 



  11 februari 2004     Sid.40(50) 

§ 71 (forts.) 6599/03 
 
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 samhällsbyggnadsförvalt- 
ningen. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  11 februari 2004     Sid.41(50) 

Sökande   6752/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 72 
 Nybyggnad av radhus i kvarteret Hector (Västerudd)  
 

Handlingar: Ansökan (2003-11-04), ritning, situationsplan, karta, nybyggnads- 
karta (2004-02-10), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Ansökan gäller den första utbyggnadsetappen inom det nya planområdet på  
Västerudd, som omfattar 11 radhuslägenheter. 
 
En mindre del av vardera radhuslägenheten blir belägen på mark som enligt  
gällande detaljplan endast får bebyggas med uthus samt enkla skärmtak. Detta  
utgör en avvikelse från detaljplanen, men får anses vara förenligt med planens  
syfte. Inga grannar har bedömts vara berörda. 
 
En fastighetsförrättning har gjorts av lantmäterimyndigheten, som innebär att  
den fastighet på vilken de sökta åtgärderna ska utföras kommer att stämma  
överens med detaljplanen. 
 
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 innan markarbeten påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen angående  
arkeologisk utredning 
 
att undersökning angående förekomst av radon ska göras före byggstart 
 
att markundersökning angående förorenade massor ska göras före byggstart 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och  
då det avslutats. 
 
_____ 



  11 februari 2004     Sid.42(50) 

Sökande 6859/03 
Akten 
 
 
 
 
  § 73 
  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hålan 62:3  
   

Handlingar: Ansökan (2003-11-11), ritning, situationsplan, karta, yttrande från  
sökande (2004-01-08), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.    
 
Tidigare beslut 12 januari 2004, § 32. 
 
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.  
 
Vid bedömningen gäller också vad som sägs om skydd av riksintressen i miljö- 
balken (MB) kap 3 samt kapitel 4. Enligt MB 4 kap 4 § ligger platsen inom det kust- 
och skärgårdsområde där fritidshus endast får tillkomma som kompletteringar av luckor 
i befintliga bebyggelsegrupper.  
 
Platsen är belägen inom område som är av riksintresse för friluftslivet. 
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse. 
 
Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen på orörd naturmark tillgänglig för allmän-
heten. Den ligger på en förhållandevis öppen höjdplatå ca 100 m från stranden med 
delvis berg i dagen, i ett område med ganska tät vegetation. 
 
Med hänsyn till riksintresset för friluftslivet och vad som sägs i MB kap 4 om 
tillkomsten av fritidshusbebyggelse i området, får det anses vara av vikt att marken 
bevaras allemansrättsligt tillgänglig. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med hänvisning till vad som ovan sagts, bedömt  
den föreslagna lokaliseringen vara olämplig. 
 
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 4 februari 2004 företagit syn  
på platsen och föreslår nämnden att synpunkter inhämtas från grannar och att 
möjligheterna till anordnande av VA undersöks för en eventuell lokalisering på  
platsen.  
(forts.) 
 



  11 februari 2004     Sid.43(50) 

§ 73 (forts.) 6859/03 
 
Yrkanden  
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag om negativt förhands- 
besked.  
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller åter- 
remitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet skall återremitteras.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta synpunkter från grannar  
samt att möjligheterna till anordnande av VA undersökes.  
 
_____    
 



  11 februari 2004     Sid.44(50) 

Sökande   6952/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 74 
  Bygglov för tillfällig åtgärd, blomsterkiosk, på fastigheten Karlskrona  
  5:19  

 
Handlingar: Ansökan (2003-11-14), ritning, situationsplan, karta, samhällsbygg-
nadsförvaltningens yttrande , bil A.   
 
Enligt gällande detaljplan är byggnaden i sin helhet belägen på allmän platsmark,  
vilken inte får bebyggas. Förslaget strider mot gällande detaljplan, varför permanent 
bygglov inte kan beviljas. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och 
byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd. Lovet kan 
lämnas för högst tio år. Tiden kan förlängas med högst fem år i sänder. Den samman-
lagda tiden får dock inte överstiga tjugo år. 
 
Bygglov för tillfällig åtgärd beviljades första gången den 8 november 1989, och 
förlängdes den 12 augusti 1992 samt den 15 augusti 2001. Lov har hittills beviljats  
för sammanlagt ca 15 år.  
 
Det får bedömas vara av vikt att möjligheten till en permanent lösning på platsen 
snarast prövas genom detaljplaneläggning. Detta ska ske på sökandens bekostnad,  
och initieras genom att sökanden inkommer med en förfrågan om planläggning 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i ett år från beslutsdatum,  
samt uppmanar sökanden att snarast inkomma med förfrågan om planläggning.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 



  11 februari 2004     Sid.45(50) 

Sökande 5411/03 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 75 
  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten  
  Möcklö 9:4  
 

Handlingar: Ansökan (2003-09-15), ritning, situationsplan, karta, samhällsbygg-
nadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Tidigare beslut: 12 november 2003, § 345 och 12 januari 2004, § 38. 
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman- 
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering.  
 
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 utgörs av ett ängsområde som bildar en lucka i befintlig bebyggelse.  
Marken bedöms inte ha några särskilda naturvärden eller i övrigt vara av allmänt 
intresse. De föreslagna byggnaderna bedöms utgöra en lämplig komplettering. 
 
Avloppsfrågan har bedömts kunna lösas genom att ett gemensamt reningsverk 
anordnas, där så många som möjligt av grannfastigheterna anslutes, dock minst 
sammanlagt fem fastigheter. Möjligheten att avbörda det renade vattnet via annans 
mark skall klarläggas. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Inga synpunkter har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor: 
(forts.) 
 
 



  11 februari 2004     Sid.46(50) 

§ 75 (forts.) 5411/03 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt  
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvalt- 
ningen 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas  
till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med 
bygglovansökan. 
 
_____ 
 
 



  11 februari 2004     Sid.47(50) 

Sökande  7288/03 
Akten 
 
 
 
 
  § 76 
  Om- och tillbyggnad av hotell samt anordnande av parkeringsplats i  
  Kv Humble 2   

 
Handlingar: Ansökan (2003-11-28), ritning, situationsplan, karta, reviderande  
och kompletterande handlingar (2004-01-26), samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, bil A.   
 
Ansökan gäller tillbyggnad med ett uppglasat serveringsutrymme på 45 m2 samt  
med ett utrymme för utvidgning av restaurangköket på 28.5 m2. Vidare ansöks om  
en utvidgning av parkeringsplatsen. 
 
Båda tillbyggnaderna blir i sin helhet belägna på mark som enligt gällande detalj- 
plan inte får bebyggas, prickmark. Förslaget strider mot gällande detaljplan, varför 
permanent bygglov inte kan beviljas. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- 
och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd. Lovet kan 
lämnas för högst tio år. Tiden kan förlängas med högst fem år i sänder. Den samman-
lagda tiden får dock inte överstiga tjugo år. 
 
Inga grannar har bedömts vara berörda. 
 
För den aktuella byggnaden gäller planbestämmelsen q, vilket innebär att det inte  
får vidtas en sådan ändring av befintlig byggnad som förvanskar dess karaktär eller  
anpassning till omgivningen. Reviderade ritningar har inkommit som bedöms uppfylla 
dessa krav, med undantag för skärmtak över köksentré. 
 
Det parkeringbehov som genereras av den sökta åtgärden får anses vara tillgodosett. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar    
 
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tio år varvid föreskrives:  
 
att exakt färgsättning och materialval ska ske i samråd med samhällsbyggnads-
förvaltningen 
 
att skärmtak över köksentré ingår ej i beslutet 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då  
det avslutats. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  

 
 



  11 februari 2004     Sid.48(50) 

Sökande  7252/03 
Akten 
 
 
 
 § 77 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Uttorp 1:18 
 
Handlingar: Ansökan (2003-11-26), ritning, situationsplan, karta, grannemed- 
givanden (2 st), 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.  
 
På fastigheten finns idag ett mindre bostadshus. Ansökan gäller att få bygga ett  
nytt permanentbostadshus längre in på fastigheten, på mark som inte är ianspråk- 
tagen för bostadsändamål idag. Marken är av ängskaraktär, och bedöms inte vara  
av något intresse ur allmän synpunkt. Det befintliga huset avses bevaras som 
gäststuga/fritidshus. 
 
Det har bedömts vara möjligt att anordna en avloppsanläggning på fastigheten, som  
är gemensam för de båda byggnaderna. 
 
Marken får bedömas vara lämpad för lokalisering av ett enbostadshus. 
 
Berörda grannar har gett sitt medgivande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor:  
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg-  
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till      
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglov-
ansökan 
 
_____ 
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§ 78 
Informationer  
 
Inga övriga informationer föreligger vid dagens sammanträde. 
 
_____ 



  11 februari 2004     Sid.50(50) 

 
 
 
 
 
 
 
Övriga frågor  
§ 79   
 
Eva Röder (fp) ställer fråga om Stumholmen. Sju stora stenar har placerats till  
vänster direkt efter bron. Vem har beslutat om detta och varför är de placerade  
där? Områdesbestämmelser råder på Stumholmen. Troligen en avgränsning för  
att förhindra bilparkering.   
 
Eva Röder (fp) ställer även fråga om vem som beslutar om lövsugning på allmän- 
na platser. Svaret blir tekniska nämnden.  
 
Kurt Lindman (v) vill ha undersökt om möjligheten att bevakning av vitesföre-
lägganden kan läggas ut på förvaltningsjuristen. Ex. Björkholmsstugorna och 
Spårvagnsstallarna.     
Han emotser svar från förvaltningschefen vid kommande sammanträde.   
 
_____ 



  10 mars 2004   Sid. 1(81) 

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 10 mars 2004 
 
§ 87 Detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl, Karlskrona kommun,  
 Blekinge län   
§ 88 Detaljplan för Karlskrona 5:23 m fl, Hästö, Karlskrona kommun  
§ 89 Detaljplan för fastigheten Wattrang 19, Trossö, Karlskrona  
§ 90 Detaljplan för del av Annebo 8 och Karlskrona 5:1 i Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 91 Ang. ej utförd inkoppling på komm. spillvattennät för fastighet Aspö 4:77. Utgår.      
§ 92 Ang. ej utförd inkoppling på komm. spillvattennät för fastighet Aspö 4:109 
§ 93 Ang. ej utförd inkoppling på komm. spillvattennät för fastighet Aspö 4:125. Utgår.        
§ 94 Ang. ej utförd inkoppling på komm. spillvattennät för fastighet Aspö 4:211 
§ 95 Ang. ej utförd inkoppling på komm. spillvattennät för fastighet Aspö 4:248 
§ 96 Ang. ej utförd inkoppling på komm. spillvattennät för fastighet Aspö 5:22 
§ 97 Ang. ej utförd inkoppling på komm. spillvattennät för fastighet Aspö 8:1 
§ 98 Ans. om dispens från komm. sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten S Boasjö 1:10   
§ 99 Ans. om dispens från komm. sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Bråstorp 3:5 och 4:7 
§ 100 Ans. om dispens från komm. sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Bråtelycke 6:1 
§ 101 Ans. om dispens från komm. sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Bränteknuva 5:4 
§ 102 Ans. om dispens från komm. sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Figgamåla 1:17 
§ 103 Ans. om dispens från komm. sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Hasslö 6:125 
§ 104 Ans. om dispens från komm. sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Konungshamn 1:1 
§ 105 Ans. om dispens från komm. sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Ledja 1:74 
§ 106 Ans. om dispens från komm. sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Orranäs 2:4, 2:5 m fl  
§ 107 Ans. om dispens från komm. sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Säby 25:9 
§ 108 Ans. om dispens från komm. sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Tombäck 1:17 
§ 109 Ans. om dispens från komm. sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Tävetorp 1:2, 1:3 
§ 110 Förslag till Allergikommitténs verksamhet 2004 
§ 111 Ny Dricksvattenkungörelse 
§ 112 Remissyttrande; HAVET – tid för en ny strategi 
§ 113 Hemställan om kommunfullmäktiges godkännande av vindkraftpark i Kalmarsund 
§ 114 Miljösanktionsavgift på grund av underlåtelse att i tid anmäla anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet, 

punkt 1.1 i bilagan till förordningen om miljösanktionsavgifter 
§ 115 Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2003 
§ 116 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
§ 117 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
§ 118 Meddelanden 
§ 119 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Aspö 3:14. Utgår. 
§ 120 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Aspö 6:13. Utgår 
§ 121 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 1:234 
§ 122 Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:130 
§ 123 Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av garage, samt 

strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Hasslö 8:128 
§ 124 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 9:14 
§ 125 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 9:144 
§ 126 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kristianopel 2:1 
§ 127 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Lösen 3:3 
§ 128 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Mjövik 2:10 
§ 129 Bygglov för upplag; insamlingscentral för grovavfall, farligt avfall m m på fastigheten Muddret 3. Utgår. 
§ 130 Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av försäljningslokal på fastigheten Västra Nättraby 9:43 
§ 131 Bygglov och bygganmälan för konstnärlig utsmyckning och fasadbelysning av flerbostadshus på fastigheten 

Smörblomman 2, 3 och 6 
§ 132 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Säby 5:4 
§ 133 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 1:67 
§ 134 Bygglov för ändrad användning av bostadslägenhet till massagepraktik på fastigheten af Trolle 21 
§ 135 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Vallby 3:17 och 3:21 
§ 136 Informationer  
§ 137 Övriga frågor 
_________       
                                



  10 mars 2004   Sid. 2(81) 

 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen  
  den 10 mars 2004, kl. 08.30 – 14.10.   
  Beslutsammanträde kl. 13.30 – 14.10.     
 
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s)    
 1:e v ordf Erik Karlsson (s)  
 2:e v ordf Carl-Göran Svensson (m)  
 Ledamöter  Katarina Möller (s) 
  Gert Olsson (s) 
  Ulla Ohlsson (s) 
  Thomas Åberg (s)  
  Anna Ottosson (m) 
  Margareta Rodin (fp) 

 Eva Röder (fp)  
 Henrik Reinholdsson (kd) 

  Magnus Larsson ( c ) 
  Kurt Lindman (v)  
 
Närvarande ersättare  Per-Gunnar Holgersson (s) 

 Eva Öman (s)  
  Rolf Ferner (s) till kl. 14.05   
  Erik Gisslén (m) 
  Kristoffer Axelsson (m) till kl. 11.45 

 Jerry Hansson (fp)  
 Lars-Ove Carlsson (kd) 

 Tommy Rönn (v)   
   
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef    
  Kerstin Johansson, planarkitekt    
  Marianne Örnblom, planarkitekt    
  Irene Danielsson, planhandläggare  
  Lise-Lotte Andersson, miljöinspektör    
  Evy Sareklint, miljöinspektör  
  Jennie Saleskog, miljöinspektör  
  Anders Klar, kommunekolog   
  Kristina Wernersson, miljöinspektör    
  Leif Larsson, bygglovarkitekt  
  Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten  
  Hans Håkansson, hamnchef § 136 
  Birgitta Larsson, sekreterare   
       
 
Utses att justera  Thomas Åberg                                  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, måndagen den  
   15 mars 2004, kl. 15.00.     
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Underskrifter  
 
Sekreterare …………………………………….. §§ 87 - 137 
 Birgitta Larsson                                                     
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson  
 
Justerare …………………………………….   
  Thomas Åberg    
 
                                     
 
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den    16 mars 2004    anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
Birgitta Larsson                          
Birgitta Larsson  
Sekreterare  
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Sökande   1181/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 87 

Detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl, Karlskrona 
kommun, Blekinge län   
 
Efterfrågan på villatomter för enskilt byggande är stor i centrala Karlskrona.  
Verkö är en av de få platser där kommunen har möjlighet att erbjuda tomter i 
centrala och havsnära lägen. Avsikten är att exploatera höjdplatån på Norra  
Backe. Befintliga, privatägda fastigheter inordnas i den nya bebyggelsestrukturen.  
 
Planområdet är beläget inom nordvästra Verkö. Avståndet till Karlskrona centrum 
är 9 km. Planområdet avgränsas i norr och väster av Lyckebyfjärden samt i söder 
och öster av trädbevuxna branter.  
 
Planområdets areal är 10,6 hektar och är dels kommunägd och dels privatägd.           
          
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att låta detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl, bli föremål  
för samråd.    
  
_____   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 5(81) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  7294/03   
 
 
 
 
 
 
  
 § 88 
 Detaljplan för Karlskrona 5:23, m fl, Hästö, Karlskrona kommun,  
 Blekinge län      
 
 Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd under fyra veckor t o m  
 den 11 januari 2004.  
 
 Kommunfullmäktige har beslutat att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag  
 att skyndsamt genomföra erforderliga planändringar bland annat på Hästö med 

anledning av behovet av förskoleutbyggnad. Lagändringar och en ökning av 
barnkullarna har medfört ett ökat behov av förskoleplatser. Befintlig förskola  

 på Hästö har inte tillfredsställande lokaler.   
  
 En översiktlig analys av möjliga områden för en ny förskola har resulterat i att  
 ett område söder om Hästö idrottsplats föreslås. Den nya förskolan ligger i 

anslutning till både bostadsområdet Hästö och friluftsområdet Wämöparken  
 och har god tillgänglighet invid tillfartsvägen till/från Hästö, där det även finns 

busshållplats. Enkla gångstigar finns även rakt österut mot Hästöskolan.  
 
 Huvuddelen av planområdet är beläget söder om Hästö idrottsplats. Väster om 

planområdet höjer sig Wämöberget och i öster löper södra Herrgårdsvägen. På 
andra sidan den finns villafastigheter i västersluttning. Planområdet omfattar  

 8,5 hektar. Marken inom planområdet ägs av Karlskrona kommun.       
 
 Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att ställa ut detaljplanen för Karlskrona 5:23 m fl, Hästö, daterad februari 2004,  
 för allmän granskning.   
 
 _____  
            
 
  
  
 
 
 
 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 6(81) 

Sökande  1017/04   
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 89 
 Detaljplan för fastigheten Wattrang 19, Trossö, Karlskrona   
 
 Svenska Bio har i ett flertal år sökt ett läge i Karlskrona för att kunna etablera  
 en ny biografanläggning. Man har nu bedömt fastigheten Wattrang 19 på 

Ronnebygatan i centrala Karlskrona som lämplig. Etableringen hjälper till att  
 stärka den östra delen av stadens kommersiella centrum.  
 
 Avsikten är att behålla befintlig byggnad och verksamheter mot gatan och i  
 stället bygga en ny biografanläggning på den idag obebyggda gården som vetter  
 mot Stenbergsgränd. Ingång till biografen skall dock ske från Ronnebygatan. En 

nybyggnad enligt dessa önskemål, kräver ny detaljplan för fastigheten. Gällande 
detaljplan från 1945 anger bostäder för hela fastigheten, vilket inte motsvarar  

 den aktuella användningen. 
 
 Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.   

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för 
fastigheten Wattrang 19 samt låta planen bli föremål för samråd.   
 
_____ 
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Sökande   3823/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   
 
 
 
 
 
 
 § 90 

Detaljplan för del av Annebo 8 och Karlskrona 5:1 i Karlskrona kommun, 
Blekinge län  

 
Planområdet är beläget i stadsdelen Annebo, mellan Gamla infartsvägen, 
Sunnavägen och järnvägen. Avståndet till Karlskrona centrum är cirka 4 km.  
 
Planområdet omfattar cirka 0,7 hektar.  
 
PBA AB är ägare till fastigheten Annebo 8 och Karlskrona kommun äger 
fastigheten Karlskrona 5:1.       
 
Avsikten är att bygga bostäder på det översta planet i befintlig garagebyggnad. 
Detaljplan måste upprättas då gällande detaljplan endast medger garage.    
 
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar    
 
att låta detaljplan för del av Annebo 8 och Karlskrona 5:1 bli föremål för  
samråd med enkelt planförfarande.      
 
_____ 
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Fastighetsägaren  902/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 91 

Angående ej utförd inkoppling på kommunalt spillvattennät för fastighet Aspö 
4:77   
 
Ärendet utgår från dagordningen.  
 
_____       
              
  
 
 
   
        

 



  10 mars 2004   Sid. 9(81) 

Fastighetsägarna  904/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 92 

Angående ej utförd inkoppling på kommunalt spillvattennät för fastighet Aspö 
4:109  
 
Miljönämnden beslutade den 30 mars 1994, § 48, att för VA-sanering inom området 
Aspö skall gälla obligatorisk inkoppling på kommunens spillvattennät. Kommunen 
har efter beslut i kommunfullmäktige genomfört VA-saneringen. Saneringen 
genomfördes för att undanröja risken för skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön orsakad av enskilda avloppsanläggningar. Huvuddelen av berörda 
fastigheter är idag anslutna till spillvattennätet. Enligt tekniska förvaltningen har 
ägarna till fastigheten Aspö 4:109 erlagt anslutningsavgift men underlåtit att ansluta 
fastigheten till ovan nämnda spillvattennät, vilket innebär att avloppsanläggningen 
fortfarande utgör ett hot  
för människors hälsa och miljön.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 17 februari 2004 yttrat sig i ärendet  
och lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljöinspektör Lise-Lotte Andersson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 § förelägga ägarna till fastigheten Aspö 
4:109, att snarast, dock senast den 31 maj 2004, ansluta fastighetens avlopps-
anläggning till det kommunala spillvattennätet.   
 
Vidare beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att med stöd av Miljöbalken 26 kap 26 §, att beslutet skall gälla även om det 
överklagas.  
 
_____       
              
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Fastighetsägaren  868/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 93 

Angående ej utförd inkoppling på kommunalt spillvattennät för fastighet  
Aspö 4:125   
 
Ärendet utgår från dagordningen.   
 
_____       
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Fastighetsägaren  871/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 94 

Angående ej utförd inkoppling på kommunalt spillvattennät för fastighet  
Aspö 4:211   
 
Miljönämnden beslutade den 30 mars 1994, § 48, att för VA-sanering inom  
området Aspö skall gälla obligatorisk inkoppling på kommunens spillvattennät. 
Kommunen har efter beslut i kommunfullmäktige genomfört VA-saneringen. 
Saneringen genomfördes för att undanröja risken för skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön orsakad av enskilda avloppsanläggningar. 
Huvuddelen av berörda fastigheter är idag anslutna till spillvattennätet. Enligt 
tekniska förvaltningen har ägaren till fastigheten Aspö 4:211 erlagt 
anslutningsavgift men underlåtit att ansluta fastigheten till ovan nämnda 
spillvattennät, vilket innebär att den enskilda avloppsanläggningen fortfarande  
utgör ett hot för människors hälsa och miljön.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 17 februari 2004 yttrat sig i ärendet och  
lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljöinspektör Lise-Lotte Andersson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med stöd av Miljöbalken 24 kap 5 § 7 st förelägga ägaren till fastigheten Aspö 
4:211 att snarast, dock senast den 31 maj 2004, ansluta fastighetens avloppsanlägg-
ning till det kommunala spillvattennätet.   
 
Vidare beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att med stöd av Miljöbalken 26 kap 26 §, att beslutet skall gälla även om det 
överklagas.  
 
_____       
              
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 
 
   
 

 



  10 mars 2004   Sid. 12(81) 

Fastighetsägaren  872/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 95 

Angående ej utförd inkoppling på kommunalt spillvattennät för fastighet  
Aspö 4:248   
 
Miljönämnden beslutade den 30 mars 1994, § 48, att för VA-sanering inom  
området Aspö skall gälla obligatorisk inkoppling på kommunens spillvattennät. 
Kommunen har efter beslut i kommunfullmäktige genomfört VA-saneringen. 
Saneringen genomfördes för att undanröja risken för skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön orsakad av enskilda avloppsanläggningar. 
Huvuddelen av berörda fastigheter är idag anslutna till spillvattennätet. Enligt 
tekniska förvaltningen har ägaren till fastigheten Aspö 4:248 erlagt anslut-
ningsavgift men underlåtit att ansluta fastigheten till ovan nämnda spillvattennät, 
vilket innebär att den enskilda avloppsanläggningen fortfarande utgör ett hot för 
människors hälsa och miljön.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 17 februari 2004 yttrat sig i ärendet och 
lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljöinspektör Lise-Lotte Andersson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med stöd av Miljöbalken 24 kap 5 § 7 st förelägga ägaren till fastigheten Aspö 
4:248 att snarast, dock senast den 31 maj 2004, ansluta fastighetens avloppsanlägg-
ning till det kommunala spillvattennätet.   
 
Vidare beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att med stöd av Miljöbalken 26 kap 26 §, att beslutet skall gälla även om det 
överklagas.  
 
_____       
              
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 
 
  
 

 



  10 mars 2004   Sid. 13(81) 

Fastighetsägaren  873/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 96 

Angående ej utförd inkoppling på kommunalt spillvattennät för fastighet  
Aspö 5:22   
 
Miljönämnden beslutade den 30 mars 1994, § 48, att för VA-sanering inom  
området Aspö skall gälla obligatorisk inkoppling på kommunens spillvattennät. 
Kommunen har efter beslut i kommunfullmäktige genomfört VA-saneringen. 
Saneringen genomfördes för att undanröja risken för skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön orsakad av enskilda avloppsanläggningar. 
Huvuddelen av berörda fastigheter är idag anslutna till spillvattennätet. Enligt 
tekniska förvaltningen har ägaren till fastigheten Aspö 5:22 erlagt anslutnings- 
avgift men underlåtit att ansluta fastigheten till ovan nämnda spillvattennät,  
vilket innebär att den enskilda avloppsanläggningen fortfarande utgör ett hot  
för människors hälsa och miljön.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 17 februari 2004 yttrat sig i ärendet  
och lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljöinspektör Lise-Lotte Andersson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med stöd av Miljöbalken 24 kap 5 § 7 st förelägga ägaren till fastigheten Aspö 
5:22 att snarast, dock senast den 31 maj 2004, ansluta fastighetens avloppsanlägg-
ning till det kommunala spillvattennätet.   
 
Vidare beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att med stöd av Miljöbalken 26 kap 26 §, att beslutet skall gälla även om det 
överklagas.  
 
_____       
              
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 
 
   
  
 



  10 mars 2004   Sid. 14(81) 

Fastighetsägarna   903/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 97 

Angående ej utförd inkoppling på kommunalt spillvattennät för fastighet  
Aspö 8:1   
 
Miljönämnden beslutade den 30 mars 1994, § 48, att för VA-sanering inom  
området Aspö skall gälla obligatorisk inkoppling på kommunens spillvattennät. 
Kommunen har efter beslut i kommunfullmäktige genomfört VA-saneringen. 
Saneringen genomfördes för att undanröja risken för skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön orsakad av enskilda avloppsanläggningar. 
Huvuddelen av berörda fastigheter är idag anslutna till spillvattennätet. Enligt 
tekniska förvaltningen har ägaren till fastigheten Aspö 8:1 erlagt anslutnings- 
avgift men underlåtit att ansluta fastigheten till ovan nämnda spillvattennät,  
vilket innebär att den enskilda avloppsanläggningen fortfarande utgör ett hot  
för människors hälsa och miljön.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 17 februari 2004 yttrat sig i ärendet  
och lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljöinspektör Lise-Lotte Andersson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 §  förelägga ägarna till fastigheten Aspö 8:1,  
att snarast, dock senast den 31 maj 2004, ansluta fastighetens avloppsanläggning  
till det kommunala spillvattennätet.   
 
Vidare beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att med stöd av Miljöbalken 26 kap 26 §, att beslutet skall gälla även om det 
överklagas.  
 
_____       
              
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 



  10 mars 2004   Sid. 15(81) 

Sökande   4372/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 98 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten S Boasjö 1:10. 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Södra Boasjö 1:10. 
 
Fastigheten är en fritidsbostad som används 6 – 9 veckor per år. Annan tid på  
året bor sökanden med familj i Tyskland. 
 
Av ansökan framgår att sökanden källsorterar sina sopor, komposterbara, vege-
tabiliska produkter komposteras i öppen kompost. Animaliska produkter och  
övrigt avfall lämnas på sopstationen i Tving eller fraktas med hem till Tyskland. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet  
sorteras i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpack- 
ningar, tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner  
som tillhör förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning förutsätter att eventuellt 
komposterbart avfall såväl vegetabiliskt som animaliskt avfall kan omhänder- 
tagas på fastigheten under förutsättning att en skadedjurssäker behållare  
anskaffas. Om inte en skadedjurssäker behållare anskaffas skall det animaliska 
avfallet lämnas i brunt kärl som tillhandahålles av Affärsverken och töms genom 
deras försorg. 
 
Av ansökan framkommer att vid vistelsen på fastigheten Södra Boasjö 1:10 
uppkommer en viss mängd sopor som ej kan återvinnas eller komposteras och 
därvid uppstår ett behov av bortforsling och omhändertagande. Att själv trans-
portera sitt avfall oavsett mängden från fritidsbostaden till sopstationen i Tving 
alternativt medföra soporna hem till permanentbostaden i Tyskland är inte ett  
ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt att ta hand om sitt avfall. 
 
Sådant avfall som ej kan återvinnas eller komposteras, så kallat brännbart avfall,  
omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från fastigheten 
genom kommunens försorg. Beroende på mängden av sådant avfall bör sökanden 
kunna välja lämpligt hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för 
gällande föreskrifter. 
(forts.) 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 16(81) 

§ 98 (forts.) 4372/03  
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom 
kommunens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kom- 
munen anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. Detta innebär att 
sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara avfall och 
deponirester till närmaste avfallsstation eller medtaga avfallet i sin 
permanentbostad. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall  
som är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland 
annat kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit 
räknas bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även 
skötsel av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, 
administration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning 
berörs endast den rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid åter-
vinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall  
denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för 
brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fas-
tighetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever  
att mängden brännbart avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att  
ändras då möjligheten att lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfalls-
hantering 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 sophämt-
ningsbilen slapp köra till fastigheten Södra Boasjö 1:10. Nu ligger denna  
fastighet i ett område där sopbilen kör förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 5 februari 2004 yttrat sig i ärendet  
och lämnat förslag till beslut, bil A. 
 
(forts.)  
 
 

 
 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 17(81) 

 § 98 (forts.) 4372/03 
 

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 1:10, vilket innebär att sö- 
kandens brännbara sopor skall hämtas genom kommunens försorg lämp- 
ligen en gång per månad under sommarmånaderna, 
    
att sökanden har möjlighet att om en skadedjurssäker behållare anskaffas,  
själv på den egna fastigheten omhändertaga eventuellt komposterbart material  
som uppkommer på fastigheten Södra Boasjö 1:10. 
 
_____  
  
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen   



  10 mars 2004   Sid. 18(81) 

Sökande   5338/03 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 99 
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Bråstorp 3:5 och 4:7 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Bråstorp 3:5 och 4:7. 
 
Av ansökan framkommer att fastigheten är en jordbruksfastighet som bebos året 
runt. 
 
Enligt dispensbestämmelserna i den renhållningsordning för Karlskrona kommun 
som gällde fr o m den 25 mars 1982 beviljades sökanden enligt delegationsbeslut 
den 18 september 1991 total dispens från sophämtning. 
 
I Karlskrona kommuns renhållningsordning från den 25 mars 1982 står det att: 
Jordbruksfastighet kan erhålla total dispens från sophämtning under förutsättning  
att jordbruk och yrkesmässig djurhållning med gödselhantering bedrives på fas-
tigheten, att fastigheten ur miljömässig och sanitär synpunkt är välskött samt att 
fastighetsinnehavare förbinder sig att till allmän mottagningsplats för avfall själv 
forsla sådant avfall som ej går att slutligt behandla på fastigheten, eller hos 
Affärsverken beställer sådan hämtning. 
 
Renhållningsordningen från den 25 mars 1982 upphörde att gälla enligt beslut i 
kommunfullmäktige den 31 maj 2001 då nya föreskrifter för avfallshantering för 
Karlskrona kommun antogs.  
 
Varken i Föreskrifterna om avfallshantering för Karlskrona kommun som kom- 
munfullmäktige antog den 31 maj 2001 eller i Miljöbalken medges automatisk 
sopdispens för lantbruk. 
 
I ansökan uppges att det komposterbara avfallet läggs i gårdens gödselstack,  
vilket är ett utmärkt sätt att omhändertaga matavfall, samt att återvinningsbart 
material såsom glas lämnas på återvinningsstation. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper skall lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som 
tillhör förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 

 
(forts.) 
 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 19(81) 

§ 99 (forts.) 5338/03 
   
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet  
sorteras i tre fraktioner; komposterbart, brännbart och restfraktion. 
 
Av ansökan framkommer inte hur avfall som varken är återvinningsbart eller 
komposterbart, så kallat brännbart avfall, samt deponirester, behandlas på 
fastigheten. 
 
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 miljö-
balkens hänsynsregler uppfylls. Sådant avfall omfattas av kommunal sophämtning 
och skall transporteras bort från fastigheten genom kommunens försorg. Beroende 
på mängden sådant avfall bör sökanden kunna välja lämpligt hämtningsintervall  
för brännbart avfall inom ramen för gällande föreskrifter. 
 
I Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäktige 
fastställde den 31 maj 2001 står det följande i 12 § om hämtningsintervall: ”Grund-
abonnemanget avser hämtning varannan vecka. För hemkomposteringsalternativet 
finns även möjlighet att få hämtning månadsvis. Vid fullsortering finns möjlighet  
att få brännbar fraktion hämtad månadsvis (organisk varannan vecka). 
 
Det är viktigt att det brännbara avfallet omhändertages på rätt sätt. Det måste klart 
markeras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin 
avfallsmängd. I det fall avfall skall förbrännas skall tillstånd ha beviljats. 
 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte 
ryms i sopkärlen. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara 
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall  
som är skadlig för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland 
annat kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit 
räknas bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även 
skötsel av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, 
administration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning 
berörs endast den rörliga avgiften.  
 
(forts.) 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 20(81) 

§ 99 (forts.) 5338/03 
   
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfalls-
hantering 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 sophämtnings-
bilen slapp köra till fastigheten Bråstorp 3:5, 4:7. Nu ligger denna fastighet i ett 
område där sopbilen kör förbi. 
 
Miljöavdelningen har tillskrivit sökanden den 3 december 2003. Av skrivelsen 
framgår att sökanden har möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet senast  
den 9 januari 2004 och då redovisa om sökanden kan ta hand om sitt brännbara 
avfall samt deponirester på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön. Vidare skall sökanden uppfylla de krav som ställs enligt Miljöbalkens 15 
kap och Karlskrona kommuns föreskrifter om avfallshantering fastställda den 31 
maj 2001 enligt kommunfullmäktiges beslut § 82. Kopior på Miljöbalkens 15 kap 
samt kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2001, § 82 ”Föreskrifter om 
avfallshantering har bilagts skrivelsen”. Sökanden har ej besvarat skrivelsen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 19 januari 2004 yttrat sig i ärendet och 
lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återkalla tidigare beviljad dispens eftersom det varken i Föreskrifterna om 
avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäktige antog den  
31 maj 2001 eller i Miljöbalken medges automatisk sopdispens för lantbruk, 
 
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 Bråstorp 3:5 och 4:7, vilket innebär att sökandens 
brännbara sopor skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per 
månad. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 21(81) 

Sökande 4834/03 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 100 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Bråtelycke 6:1 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Bråtelycke 6:1. 
 
Av ansökan framkommer att fastigheten är en jordbruksfastighet som bebos året 
runt. 
 
Sökanden har enligt delegationsbeslut beviljats dispens från kommunal sop-
hämtning att gälla fr o m den 1 september 1976 enligt det PM med regler för 
renhållningsdispenser enligt renhållningskungörelsen SFS 1974:1024 som då 
förelåg. 
 
Ovannämnda PM ersattes den 25 mars 1982 av Renhållningsordning för Karlskrona 
kommun. Även i denna renhållningsordning fanns dispensbestämmelser avseende 
sophämtning vid jordbruksfastigheter. 
 
Jordbruksfastighet kunde enligt tidigare lagstiftning erhålla total dispens från 
sophämtning under förutsättning: att jordbruk och yrkesmässig djurhållning med 
gödselhantering bedrevs på fastigheten, att fastigheten ur miljömässig och sanitär 
synpunkt var välskött samt att fastighetsinnehavaren förband sig att till allmän 
mottagningsplats för avfall själv forsla sådant avfall som ej gick att slutligt behandla 
på fastigheten, eller hos Affärsverken beställa sådan hämtning. 
 
Renhållningsordningen från den 25 mars 1982 upphörde att gälla enligt beslut i 
kommunfullmäktige den 31 maj 2001 då nya föreskrifter för avfallshantering för 
Karlskrona kommun antogs.  
 
Varken i Föreskrifterna om avfallshantering för Karlskrona kommun som kom- 
munfullmäktige antog den 31 maj 2001 eller i Miljöbalken medges automatisk  
sopdispens för jordbruksfastighet. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper skall lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som 
tillhör förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras 
i tre fraktioner; komposterbart, brännbart och restfraktion. 
(forts.) 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 22(81) 

§ 100 (forts.) 4834/03  
I sökandens skrivelse daterad den 24 september 2003 framkommer att matavfall 
komposteras vilket går utmärkt under förutsättning att detta sker i en skadedjurs-
säker behållare. 
 
Av skrivelsen framkommer vidare att det brännbara avfall som uppkommer på 
fastigheten bränns i vedpannan. 
 
Det är viktigt att det brännbara avfallet omhändertages på rätt sätt. Det måste  
klart markeras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera  
sin avfallsmängd. I det fall avfall skall förbrännas skall tillstånd ha beviljats. En 
anläggning där avfall eldas räknas som miljöfarlig verksamhet och skall tillstånds-
prövas eller anmälas till myndigheten. Anläggningen prövas och villkor för anlägg-
ningen fastställes. Tillsynsmyndigheten gör tillsyn vid anläggningen varje år och  
en årlig fast avgift debiteras. 
 
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart 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 kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att bränna ej heller transportera sitt 
brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del. 
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är 
skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas 
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av 
avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration 
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den 
rörliga avgiften.  
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfalls-
hantering 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 skyl-
digheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och åter-
vinning. 
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 sophämt-
ningsbilen slapp köra till fastigheten Bråtelycke 6:1. Nu ligger denna fastighet  
i ett område där sopbilen kör förbi. 
(forts.) 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 23(81) 

§ 100 (forts.) 4834/03 
Miljöavdelningen har tillskrivit sökanden den 11 december 2003. Av skrivelsen 
framgår att sökanden har möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet senast  
den 9 januari 2004 och då redovisa om sökanden kan ta hand om sitt brännbara 
avfall samt deponirester på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön. Vidare skall sökanden uppfylla de krav som ställs enligt Miljöbalkens 15 
kap och Karlskrona kommuns föreskrifter om avfallshantering fastställda den 31 
maj 2001 enligt kommunfullmäktiges beslut § 82. Kopior på Miljöbalkens 15 kap 
samt kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2001, § 82, ”Föreskrifter om avfalls-
hantering” har bilagts skrivelsen. Sökanden har besvarat förvaltningens skrivelse. 
 
I skrivelsen som inkom den 7 januari 2004 har sökanden uppgivit att hon ej 
producerar andra sopor än tidningar och papper som eldas upp samt att övriga 
tidningar och reklambroschyrer, glas, plåtburkar, kapsyler och metaller lämnas  
på återvinningsstationer. De fraktioner som sökanden här åberopar är inte hus-
hållssopor och omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Vid en fastighet med permanent boende uppkommer en mängd hushållsavfall  
som måste hanteras och som varken är återvinningsbart eller komposterbart. 
Detta hushållsavfall, så kallat brännbart avfall, och deponirester omfattas av 
kommunal renhållning. Hur sökanden förfar med detta avfall har ej framkommit  
av sökandens skrivelse. Fastighetsägaren har ej förmått visa att detta avfall kan 
omhändertagas på ett godtagbart sätt. Sökandens yttrande över kontorets skrivelse 
förändrar inget i ärendet i sakfrågan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 9 februari 2004 yttrat sig i ärendet och 
lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återkalla tidigare beviljad dispens eftersom det varken i ”Föreskrifterna om 
avfallshantering för Karlskrona kommun” som kommunfullmäktige antog den  
31 maj 2001 eller i Miljöbalken medges automatisk sopdispens för lantbruk, 

 
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 Bråtelycke 6:1 vilket innebär att sökandens brännbara 
sopor skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad. 
 
_____ 

 
  Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 24(81) 

Sökande  5281/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 101 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Bränteknuva 5:4 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Bränteknuva 5:4. 
 
Av ansökan framkommer att fastigheten är en jordbruksfastighet som bebos  
året runt. 
 
Enligt dispensbestämmelserna i den renhållningsordning för Karlskrona kommun 
som gällde fr o m den 25 mars 1982 beviljades sökanden enligt delegationsbeslut  
total dispens från sophämtning att gälla fr o m 1 november 1987. 
 
I Karlskrona kommuns renhållningsordning från den 25 mars 1982 står det att: 
Jordbruksfastighet kan erhålla total dispens från sophämtning under förutsättning  
att jordbruk och yrkesmässig djurhållning med gödselhantering bedrives på fas-
tigheten, att fastigheten ur miljömässig och sanitär synpunkt är välskött samt att 
fastighetsinnehavare förbinder sig att till allmän mottagningsplats för avfall själv 
forsla sådant avfall som ej går att slutligt behandla på fastigheten, eller hos 
Affärsverken beställer sådan hämtning. 
 
Renhållningsordningen från den 25 mars 1982 upphörde att gälla enligt beslut i 
kommunfullmäktige den 31 maj 2001 då nya föreskrifter för avfallshantering för 
Karlskrona kommun antogs.  
 
Varken i ”Föreskrifterna om avfallshantering för Karlskrona kommun” som kom-
munfullmäktige antog den 31 maj 2001 eller i Miljöbalken medges automatisk 
sopdispens för lantbruk. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper skall lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som 
tillhör förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras 
i tre fraktioner;  komposterbart, brännbart och restfraktion. 
 
I ansökan uppges att det komposterbara avfallet läggs i gårdens gödselstack, vilket 
är ett utmärkt sätt att omhändertaga matavfall. 
(forts.) 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 25(81) 

§ 101 (forts.) 5281/03 
 
Av ansökan framkommer även att mjukplast lämnas tillsammans med ensilage- 
plast och gödningssäckar till Lantmännens insamling. Däremot framkommer inte 
hur avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart, så kallat brännbart 
avfall, (förutom mjukplast) samt deponirester behandlas på fastigheten. 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 sådant avfall bör sökanden kunna välja lämplig hämtningsintervall för 
brännbart avfall inom ramen för gällande föreskrifter. 
 
I Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäk- 
tige fastställde den 31 maj 2001 står det följande i 12 § om hämtningsintervall: 
”Grundabonnemanget avser hämtning varannan vecka. För hemkomposteringsal-
ternativet finns även möjlighet att få hämtning månadsvis. Vid fullsortering finns 
möjlighet att få brännbar fraktion hämtad månadsvis (organisk varannan vecka). 
 
Det är viktigt att det brännbara avfallet omhändertages på rätt sätt. Det måste klart 
markeras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin 
avfallsmängd. I det fall avfall skall förbrännas skall tillstånd ha beviljats.  
 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte 
ryms i sopkärlen. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökande själv ej kan få tillåtelse att  bränna ej heller transportera 
sitt brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall  
som är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland 
annat kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit 
räknas bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även 
skötsel av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, 
administration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning 
berörs endast den rörliga avgiften.  
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshan-
tering 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.) 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 26(81) 

§ 101 (forts.) 5281/03 
  
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 Bränteknuva 5:4. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen 
kör förbi. 
 
Miljöavdelningen har tillskrivit sökanden den 4 december 2003. Av skrivelsen 
framgår att sökanden har möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet senast  
den 9 januari 2004 och då redovisa om sökanden kan ta hand om sitt brännbara 
avfall samt deponirester på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön. Vidare skall sökanden uppfylla de krav som ställs enligt Miljöbalkens 15 
kap och Karlskrona kommuns föreskrifter om avfallshantering fastställda den 31 
maj 2001  enligt kommunfullmäktiges beslut § 82. Kopior på Miljöbalkens 15 kap 
samt kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2001, § 82, ”Föreskrifter om 
avfallshantering” har bilagts skrivelsen. Sökanden har i skrivelse som inkommit till 
förvaltningen den 7 januari 2004 meddelat att hans fastighet är belägen 150 m från 
allmän väg samt att han ej vill ”ha en tung lastbil som kör sönder vägen och vrider 
sönder gårdsplanen samt snöröja åt”.  
 
I 14 § i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun står det bland 
annat: Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så dimen-
sionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Om väg 
inte kan hållas farbar helt eller delvis under året är fastighetsinnehavaren/abonnen-
ten skyldig att forsla avfallet till för hämtningsfordon farbar väg om den renhåll-
ningsansvariga nämnden så fordrar. 
Detta innebär att fastighetsägaren kan placera sin soptunna vid allmän väg 150 m 
från gårdsplanen. Platsen där soptunnan kan placeras ligger längs fastighetsägarens 
normala färdväg och 150 m anses som ett rimligt gångavstånd i den händelse att 
sophämtningsfordon ej får köra in på den enskilda vägen. Kommunen har därmed 
fullgjort sin bortforslingsskyldighet. 
Sökandens skrivelse förändrar inget i ärendet i sakfrågan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 22 januari 2004 yttrat sig i ärendet och 
upprättat förslag till beslut, bil A.  
  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återkalla tidigare beviljad dispens eftersom det varken i Föreskrifterna om 
avfallshantering för Karlskrona kommun som fullmäktige antog den 31 maj 2001 
eller i Miljöbalken medges automatisk sopdispens för lantbruk, 
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Bränteknuva 5:4, vilket innebär att sökandens brännbara sopor 
skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad 
(forts.) 
 



  10 mars 2004   Sid. 27(81) 

§ 101 (forts.) 5281/03 
   
att sopkärlet skall placeras vid allmän väg, 150 m från gårdsplanen i händelse av  
att renhållningsfordon ej får beträda den enskilda väg som leder till fastigheten 
Bränteknuva  5:4. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 



  10 mars 2004   Sid. 28(81) 

Sökande  5345/03 
Akten 
 
 
 
 
 § 102 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Figgamåla 1:17 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens  
från kommunal avfallshämtning vid fastigheten Figgamåla 1:17. 
 
Av ansökan framkommer att fastigheten är en jordbruksfastighet som bebos  
året runt. 
 
Enligt dispensbestämmelserna i den renhållningsordning för Karlskrona kom- 
mun som gällde fr o m den 25 mars 1982 beviljades sökanden enligt delega-
tionsbeslut den 3 juni 1991 total dispens från sophämtning. 
 
I Karlskrona kommuns renhållningsordning från den 25 mars 1982 står det att: 
Jordbruksfastighet kan erhålla total dispens från sophämtning under förutsättning  
att jordbruk och yrkesmässig djurhållning med gödselhantering bedrives på 
fastigheten, att fastigheten ur miljömässig och sanitär synpunkt är välskött samt  
att fastighetsinnehavare förbinder sig att till allmän mottagningsplats för avfall  
själv forsla sådant avfall som ej går att slutligt behandla på fastigheten, eller hos 
Affärsverken beställer sådan hämtning. 
 
Renhållningsordningen från den 25 mars 1982 upphörde att gälla enligt beslut i 
kommunfullmäktige den 31 maj 2001 då nya föreskrifter för avfallshantering för 
Karlskrona kommun antogs.  
 
Varken i Föreskrifterna om avfallshantering för Karlskrona kommun som kom-
munfullmäktige antog den 31 maj 2001 eller i Miljöbalken medges automatisk 
sopdispens för jordbruksfastighet. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper ska lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som 
tillhör förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet  
sorteras i tre fraktioner; komposterbart, brännbart och restfraktion. 
 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljö-
synpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och kom-
posterbart avfall tas hand om på godtagbart sätt inom fastigheten. Till denna  
del av ansökan finns alltså inget att invända. 
(forts.) 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 29(81) 

§ 102 (forts.) 5345/03 
 
I ansökan uppges även att allt brännbart material bränns i vedpanna. Det är  
viktigt att det brännbara avfallet omhändertages på rätt sätt. Det måste klart 
markeras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera  
sin avfallsmängd. I det fall avfall skall förbrännas skall tillstånd ha beviljats.  
En anläggning där avfall eldas räknas som miljöfarlig verksamhet och skall 
tillståndsprövas eller anmälas till myndigheten. Anläggningen prövas och  
villkor för anläggningen fastställes. Tillsynsmyndigheten gör tillsyn vid an-
läggningen varje år och en årlig fast avgift debiteras. 
 
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart, så kallat bränn- 
bart avfall, samt deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall 
transporteras bort från fastigheten genom kommunens försorg. Beroende på 
mängden sådant avfall bör sökanden kunna välja lämplig hämtningsintervall  
för brännbart avfall inom ramen för gällande föreskrifter. 
 
I Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfull- 
mäktige fastställde den 31 maj 2001 står det följande i 12 § om hämtningsinter- 
vall: ”Grundabonnemanget avser hämtning varannan vecka. För hemkompos-
teringsalternativet finns även möjlighet att få hämtning månadsvis. Vid full- 
sortering finns möjlighet att få brännbar fraktion hämtad månadsvis (organisk 
varannan vecka). 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att bränna ej heller själv transportera 
sitt brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte 
ryms i sopkärlen. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas 
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, admini-
stration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs 
endast den rörliga avgiften.  
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfalls-
hantering 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.) 
 



  10 mars 2004   Sid. 30(81) 

§ 102 (forts.) 5345/03 
 
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 sophämtnings-
bilen slapp köra till fastigheten Figgamåla 1:17. Nu ligger denna fastighet i ett 
område där sopbilen kör förbi. 
 
Miljöavdelningen har tillskrivit sökanden den 5 december 2003. Av skrivelsen 
framgår att sökanden har möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet senast  
den 9 januari 2004 och då redovisa om sökanden kan ta hand om sitt brännbara 
avfall samt deponirester på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön. Vidare skall sökanden uppfylla de krav som ställs enligt Miljöbalkens 15 
kap och Karlskrona kommuns föreskrifter om avfallshantering fastställda den 31 
maj 2001 enligt kommunfullmäktiges beslut § 82. Kopior på Miljöbalkens 15 kap 
samt kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2001, § 82, ” Föreskrifter om 
avfallshantering” har bilagts skrivelsen. Sökanden har besvarat skrivelsen, i vilken 
han omtalar att han och hans familj är mycket miljömedvetna samt att det endast är 
papper som han eldar i sin panna. Papper är ej brännbart avfall utan återvinningsbart 
material. Yttrandet förändrar inget i ärendet i sakfrågan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 20 januari 2004 yttrat sig i ärendet och 
nkommit med förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återkalla tidigare beviljad dispens eftersom det varken i Föreskrifterna om 
avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäktige antog den 31 
maj 2001 eller i Miljöbalken medges automatisk sopdispens för lantbruk, 
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Figgamåla 1:17, vilket innebär att sökandens brännbara sopor 
skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  10 mars 2004   Sid. 31(81) 

Sökande  6434/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 103 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Hasslö 6:125 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Hasslö 6:125. 
 
Fastigheten är en sommarbostad och bebos under högst två månader på sommaren. 
 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljö-
synpunkt. Återvinningsbart material lämnas på återvinningsstation och kompos-
terbart avfall tas om hand på godtagbart sätt inom fastigheten. Till denna del av 
ansökan finns alltså inget att invända. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras 
i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Avfall som ej kan återvinnas eller komposteras, så kallat brännbart 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 12 §  i Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommun-
fullmäktige antog den 31 maj 2001 står det att: Hämtning från fritidsbostäder sker 
minst en gång varannan vecka från och med 1 maj till och med 30 september. 
Årsabonnemang finns som tillval. 
 
Av ansökan framkommer att sökanden vistas på fastigheten Hasslö 6:125 två 
månader under sommaren. Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning gör 
bedömningen att det därvid uppstår sådan mängd hushållsavfall att behov av 
bortforsling och omhändertagande föreligger. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
(forts.) 
 



  10 mars 2004   Sid. 32(81) 

§ 103 (forts.) 6834/03 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara 
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas 
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration 
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den 
rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvin-
ningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna 
möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart 
avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som 
idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart 
avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras då möjligheten att 
lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfalls-
hantering 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 Hasslö 6:125. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kör 
förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 4 februari 2004 yttrat sig i ärendet och 
inkommit med förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Hasslö 6:125, vilket innebär att sökandens brännbara sopor 
skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad under 
sommarmånaderna. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  10 mars 2004   Sid. 33(81) 

Sökande  4977/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 104 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Konungshamn 1:1 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Konungshamn 1:1 
 
Av ansökan framkommer att fastigheten är en jordbruksfastighet som bebos  
året runt. 
 
Sökanden har vid Hälsovårdsnämndens sammanträde den 17 augusti 1976,  
§ 176, beviljats dispens från kommunal sophämtning enligt det PM med regler  
för renhållningsdispenser enligt renhållningskungörelsen SFS 1974:1024 som  
då förelåg. 
 
Ovannämnda PM ersattes den 25 mars 1982 av Renhållningsordning för Karls- 
krona kommun. Även i denna renhållningsordning fanns dispensbestämmelser 
avseende sophämtning vid jordbruksfastigheter. 
 
Jordbruksfastighet kunde enligt tidigare lagstiftning erhålla total dispens från 
sophämtning under förutsättning: att jordbruk och yrkesmässig djurhållning med 
gödselhantering bedrevs på fastigheten, att fastigheten ur miljömässig och sanitär 
synpunkt var välskött samt att fastighetsinnehavaren förband sig att till allmän 
mottagningsplats för avfall själv forsla sådant avfall som ej gick att slutligt behandla 
på fastigheten, eller hos Affärsverken beställa sådan hämtning. 
 
Renhållningsordningen från den 25 mars 1982 upphörde att gälla enligt beslut i 
kommunfullmäktige den 31 maj 2001 då nya föreskrifter för avfallshantering för 
Karlskrona kommun antogs.  
 
Varken i Föreskrifterna om avfallshantering för Karlskrona kommun som kom- 
munfullmäktige antog den 31 maj 2001 eller i Miljöbalken medges automatisk 
sopdispens för jordbruksfastighet. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sor- 
teras i tre fraktioner;  komposterbart, brännbart och restfraktion. 
(forts.) 
 



  10 mars 2004   Sid. 34(81) 

§ 104 (forts.) 4977/03 
 
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. 
 
I ansökan uppges även att brännbart material bränns i vedpanna. Det är viktigt  
att det brännbara avfallet omhändertages på rätt sätt. Det måste klart markeras  
att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin avfalls- 
mängd. I det fall avfall skall förbrännas skall tillstånd ha beviljats. En anläggning 
där avfall eldas räknas som miljöfarlig verksamhet och skall tillståndsprövas eller 
anmälas till myndigheten. Anläggningen prövas och villkor för anläggningen 
fastställes. Tillsynsmyndigheten gör tillsyn vid anläggningen varje år och en årlig 
fast avgift debiteras. 
 
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart, så kallat brännbart 
avfall, samt deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall trans-
porteras bort från fastigheten genom kommunens försorg. Beroende på mängden 
sådant avfall bör sökanden kunna välja lämplig hämtningsintervall för brännbart 
avfall inom ramen för gällande föreskrifter. 
 
I Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäk-
tige fastställde den 31 maj 2001 står det följande i 12 § om hämtningsintervall: 
”Grundabonnemanget avser hämtning varannan vecka. För hemkomposterings-
alternativet finns även möjlighet att få hämtning månadsvis. Vid fullsortering finns 
möjlighet att få brännbar fraktion hämtad månadsvis (organisk varannan vecka). 
 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte 
ryms i sopkärlen. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att bränna ej heller själv transportera 
sitt brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall  
som är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland 
annat kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit 
räknas bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även 
skötsel av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag,  
administration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning 
berörs endast den rörliga avgiften.  
(forts.) 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 35(81) 

§ 104 (forts) 4977/03 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om av-
fallshantering 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. 
 
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 sophämtnings-
bilen slapp köra till fastigheten Konungshamn 1:1. Nu ligger denna fastighet i ett 
område där sopbilen kör förbi. 
 
Miljöavdelningen har tillskrivit sökanden den 4 december 2003. Av skrivelsen 
framgår att sökanden har möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet senast  
den 9 januari 2004 och då redovisa om sökanden kan ta hand om sitt brännbara 
avfall samt deponirester på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön. Vidare skall sökanden uppfylla de krav som ställs enligt Miljöbalkens 15 
kap och Karlskrona kommuns föreskrifter om avfallshantering fastställda den 31 
maj 2001 enligt kommunfullmäktiges beslut § 82. Kopior på Miljöbalkens 15 kap 
samt kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2001, § 82, ” Föreskrifter om 
avfallshantering” har bilagts skrivelsen. Sökanden har ej lämnat ett skriftligt svar, 
däremot har sökanden vid besök diskuterat ärendet. Diskussionen förändrar inget i 
ärendet i sakfrågan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 4 februari 2004 yttrat sig i ärendet och 
lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återkalla tidigare beviljad dispens eftersom det varken i Föreskrifterna om 
avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäktige antog den 31 
maj 2001 eller i Miljöbalken medges automatisk sopdispens för lantbruk, 
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Konungshamn 1:1 vilket innebär att sökandens brännbara  
sopor skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  10 mars 2004   Sid. 36(81) 

Sökande 4259/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 105 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Ledja 1:74 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten  Ledja 1:74. 
 
Fastigheten är en sommarbostad. 
 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljö-
synpunkt. Återvinningsbart material lämnas på återvinningsstation och kompos-
terbart avfall tas om hand på godtagbart sätt inom fastigheten. Till denna del av 
ansökan finns alltså inget att invända. 
 
I ansökan uppger sökanden att de sopor som blir kvar medtages till permanent-
bostadens soprum i Karlskrona. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras 
i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Avfall som ej kan återvinnas eller komposteras, så kallat brännbart 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. 
 
Av ansökan framkommer att sökanden vistas på fastigheten Ledja 1:74 fyra veckor 
per sommar. Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning gör bedömningen att 
det därvid uppstår sådan mängd hushållsavfall att behov av bortforsling och omhän-
dertagande föreligger. Att själv transportera sitt avfall, oavsett mängden från som-
marbostaden Ledja 1:74 till permanentbostadens soprum i Karlskrona är inte ett ur 
miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt att ta hand om sitt avfall. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
(forts.) 
 



  10 mars 2004   Sid. 37(81) 

§ 105 (forts.) 4259/03 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara 
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation ej heller medföra sitt avfall till 
permanentbostadens soprum i Karlskrona. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas 
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av 
avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration 
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den 
rörliga avgiften.  
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvin-
ningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna 
möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart 
avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som 
idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart 
avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras då möjligheten att 
lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshan-
tering 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 Ledja 1:74. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kör 
förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 4 februari 2004 yttrat sig i ärendet och 
inkommit med förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Ledja 1:74, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall 
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad under 
sommarmånaderna. 
_____ 
  
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 

 
 



  10 mars 2004   Sid. 38(81) 

Sökande  5619/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 106 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Orranäs 2:4, 2:5 m fl 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Orranäs 2:4, 2:5 m fl. 
 
Av ansökan framkommer att fastigheten är en jordbruksfastighet som bebos året 
runt. 
 
Enligt dispensbestämmelserna i den renhållningsordning för Karlskrona kommun 
som gällde fr o m den 25 mars 1982 beviljades sökanden enligt delegationsbeslut  
§ 14/1997 total dispens från sophämtning. 
 
I Karlskrona kommuns renhållningsordning från den 25 mars 1982 står det att: 
Jordbruksfastighet kan erhålla total dispens från sophämtning under förutsättning  
att jordbruk och yrkesmässig djurhållning med gödselhantering bedrives på fastig-
heten, att fastigheten ur miljömässig och sanitär synpunkt är välskött samt att 
fastighetsinnehavare förbinder sig att till allmän mottagningsplats för avfall själv 
forsla sådant avfall som ej går att slutligt behandla på fastigheten, eller hos Affärs-
verken beställer sådan hämtning. 
 
Renhållningsordningen från den 25 mars 1982 upphörde att gälla enligt beslut i 
kommunfullmäktige den 31 maj 2001 då nya föreskrifter för avfallshantering för 
Karlskrona kommun antogs.  
 
Varken i Föreskrifterna om avfallshantering för Karlskrona kommun som kom-
munfullmäktige antog den 31 maj 2001 eller i Miljöbalken medges automatisk 
sopdispens för jordbruksfastighet. 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper ska lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som 
tillhör förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet  
sorteras i tre fraktioner; komposterbart, brännbart och restfraktion. 
 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljö-
synpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och kom-
posterbart avfall tas hand om på godtagbart sätt inom fastigheten. Till denna del  
av ansökan finns alltså inget att invända. 
(forts.) 
 



  10 mars 2004   Sid. 39(81) 

§ 106 (forts.) 5619/03 
   
Av ansökan framkommer inte hur avfall som varken är återvinningsbart eller 
komposterbart, så kallat brännbart avfall, samt deponirester behandlas på fas-
tigheten. 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 sådant avfall bör sökanden kunna välja lämplig 
hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för gällande föreskrifter. 
 
I Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfull-
mäktige fastställde den 31 maj 2001 står det följande i 12 § om hämtningsinter- 
vall: ”Grundabonnemanget avser hämtning varannan vecka. För hemkomposte-
ringsalternativet finns även möjlighet att få hämtning månadsvis. Vid fullsortering 
finns möjlighet att få brännbar fraktion hämtad månadsvis (organisk varannan 
vecka). 
 
Det är viktigt att det brännbara avfallet omhändertages på rätt sätt. Det måste  
klart markeras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera  
sin avfallsmängd. I det fall avfall skall förbrännas skall tillstånd ha beviljats.  
 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte 
ryms i sopkärlen. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt  brännbara 
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas 
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, admini-
stration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs 
endast den rörliga avgiften.  
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfalls-
hantering 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.) 
 



  10 mars 2004   Sid. 40(81) 

§ 106 (forts.) 5619/03 
 
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 sophämtnings-
bilen slapp köra till fastigheten Orranäs 2:4, 2:5 m fl. Nu ligger denna fastighet i  
ett område där sopbilen kör förbi. 
 
Miljöavdelningen har tillskrivit sökanden den 5 december 2003. Av skrivelsen 
framgår att sökanden har möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet senast  
den 9 januari 2004 och då redovisa om sökanden kan ta hand om sitt brännbara 
avfall samt deponirester på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön. Vidare skall sökanden uppfylla de krav som ställs enligt Miljöbalkens 15 
kap och Karlskrona kommuns föreskrifter om avfallshantering fastställda den 31 
maj 2001 enligt kommunfullmäktiges beslut § 82. Kopior på Miljöbalkens 15 kap 
samt kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2001, § 82, ”Föreskrifter om 
avfallshantering” har bilagts skrivelsen. Sökanden har i skrivelse den 10 januari 
2004 gjort förfrågan vad som menas med brännbart avfall och skrivelsen har 
besvarats av samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning den 20 januari 2004. 
Sökandens skrivelse förändrar inget i ärendet i sakfrågan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 20 januari 2004 yttrat sig i ärendet och 
lämnat förslag till beslut, bil A. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återkalla tidigare beviljad dispens eftersom det varken i Föreskrifterna om 
avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäktige antog den  
31 maj 2001 eller i Miljöbalken medges automatisk sopdispens för lantbruk, 
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Orranäs 2:4, 2:5 m fl, vilket innebär att sökandens brännbara 
sopor skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  10 mars 2004   Sid. 41(81) 

Sökandena 4193/03 
Akten 
 
 
 
 
  § 107 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Säby 25:9 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Säby 25:9. 
 
Fastigheten är en sommarbostad. 
 
Enligt ansökan används stugan i mycket begränsad omfattning och den ringa  
mängd avfall som uppkommer medtages till åretruntbostaden i Mörrum. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet  
sorteras i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning förutsätter att eventuellt kom-
posterbart avfall kan omhändertagas på fastigheten under förutsättning att en 
skadedjurssäker behållare anskaffas. 
 
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 detta  
tas omhand. 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. Att själv transportera sitt avfall, oavsett 
mängden, från en kommun till en annan är inte ett från miljö- och hälsoskydds-
synpunkt godtagbart sätt att ta hand som sitt avfall. 
 
Sådant avfall som ej kan återvinnas eller komposteras, så kallat brännbart 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 kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
(forts.) 

 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 42(81) 

§ 107 (forts.) 4193/03 
Detta innebär att sökandena ej kan få tillåtelse att själva transportera sitt bränn- 
bara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation, ej heller ta med sig sina 
sopor till permanentbostaden i en annan kommun. 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas 
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration 
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den 
rörliga avgiften.  
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvin-
ningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna 
möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart 
avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som 
idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart 
avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras då möjligheten att 
lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshan-
tering 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 sophämt-
ningsbilen slapp köra till fastigheten Säby 25:9. Nu ligger denna fastighet i ett 
område där sopbilen kör förbi. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 4 februari 2004 yttrat sig i ärendet och 
lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Säby 25:9, vilket innebär att sökandenas brännbara sopor skall 
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad under sommar-
månaderna, 
 
att sökandena har möjlighet att om en skadedjurssäker behållare anskaffas, själv  
på den egna fastigheten omhändertaga eventuellt komposterbart material som 
uppkommer på fastigheten Säby 25:9. 
_____ 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 

 
 



  10 mars 2004   Sid. 43(81) 

Sökande  6862/03 
Akten 
 
 
 
 
 § 108 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Tombäck 1:17 
 
Till Affärsverken har inkommit en ansökan om dispens från kommunal avfalls-
hämtning vid fastigheten Tombäck 1:17. Affärsverken har överlämnat ansökan  
till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. 
 
Fastigheten är en fritidsbostad som används 4 till 5 gånger per år i en till två  
veckor. Annan tid på året bor sökanden i Tyskland. 
 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljö-
synpunkt. Återvinningsbart material lämnas på återvinningsstation och kompos-
terbart avfall tas omhand på godtagbart sätt inom fastigheten. Till denna del av 
ansökan finns alltså inget att invända. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras 
i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Av ansökan framkommer att vid vistelsen på fastigheten Tombäck 1:17 upp- 
kommer en viss mängd sopor som ej kan återvinnas eller komposteras och därvid 
uppstår ett behov av bortforsling och omhändertagande. Att själv transportera sitt 
avfall oavsett mängden från fritidsbostaden till avfallsstationen i Fågelmara är inte 
ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt att ta hand om sitt avfall. 
 
Sådant avfall som ej kan återvinnas eller komposteras, så kallat brännbart 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 kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara 
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
(forts.) 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 44(81) 

§ 108 (forts.) 6862/03 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall  
som är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland 
annat kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit 
räknas bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även 
skötsel av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, 
administration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning 
berörs endast den rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid åter-
vinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall  
denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för 
brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastig-
hetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att 
mängden brännbart avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras  
då möjligheten att lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfalls-
hantering 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 sophämt-
ningsbilen slapp köra till fastigheten Tombäck 1:17. Nu ligger denna fastighet  
i ett område där sopbilen kör förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 3 februari 2004 yttrat sig i ärendet och 
lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Tombäck 1:17, vilket innebär att sökandens brännbara sopor 
skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad under 
sommarmånaderna. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  10 mars 2004   Sid. 45(81) 

Sökande 5509/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 109 

Ansökan om dispens   från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Tävetorp 1:2, 1:3 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Tävetorp 1:2, 1:3. 
 
Fastigheten är en jordbruksfastighet. 
 
Det är viktigt att poängtera att det endast är fastighetens hushållsavfall som be-
handlas i detta ärende. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet  
sorteras i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning.  
 
Av ansökan framgår att sökandens avfallshantering på flera sätt är föredömlig ur 
miljösynpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation, miljö-
farligt avfall på avfallsstation och komposterbart material omhändertas på ett 
godtagbart sätt inom fastigheten. Till denna del av ansökan finns inget att invända. 
 
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 miljö-
balkens hänsynsregler uppfylls. Sådant avfall omfattas av kommunal sophämtning 
och skall transporteras bort från fastigheten genom kommunens försorg. Beroende 
på mängden sådant avfall bör sökanden kunna välja lämplig hämtningsintervall för 
brännbart avfall inom ramen för gällande föreskrifter. 
 
I Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäktige 
fastställde den 31 maj 2001 står det följande i 12 § om hämtningsintervall: ”Grund-
abonnemanget avser hämtning varannan vecka. För hemkomposteringsalternativet 
finns även möjlighet att få hämtning månadsvis. Vid fullsortering finns möjlighet att 
få brännbar fraktion hämtad månadsvis (organisk varannan vecka). 
(forts.) 
 
 
 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 46(81) 

§ 109 (forts.) 5509/03 
 
Det är viktigt att det brännbara avfallet omhändertages på rätt sätt. Det måste  
klart markeras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera  
sin avfallsmängd. I det fall avfall skall förbrännas skall tillstånd ha beviljats.  
 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte 
ryms i sopkärlen. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara 
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas 
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration 
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den 
rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvin-
ningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna 
möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart 
avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som 
idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart 
avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras då möjligheten att 
lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshan-
tering 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 Tävetorp 1:2, 1:3. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen 
kör förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 23 januari 2004 yttrat sig i ärendet och 
lämnat förslag till beslut, bil A.  
(forts.) 
 



  10 mars 2004   Sid. 47(81) 

§ 109 (forts.) 5509/03 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
  
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Tävetorp 1:2, 1:3, vilket innebär att sökandens brännbara  
sopor skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  10 mars 2004   Sid. 48(81) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  969/04  
 
 
 
 
 
 
 
 § 110 
 Förslag till Allergikommitténs verksamhet 2004 
 

Förslag till Allergikommitténs verksamhet under innevarande år omfattar olika 
satsningar med utbildningsaktiviteter, utställningar samt en fortsatt utveckling av 
projekt med inriktning på inomhusmiljö och specialkosthantering. Den pågående 
tävlingen som är riktad till elever i åldrarna 6 – 12 år kommer att avslutas under 
året. Tävlingen syftar till att ge eleverna egna kunskaper om sin arbetsmiljö samt 
öka förståelsen för de som drabbats av allergi eller annan överkänslighet. Satsningar 
på projektområdena gällande allergirond och kvalitetssäkring av mathanteringen har 
direkt anknytning till lagstiftning i miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.  
 
Under året kommer arbetet med en nationell handlingsplan mot allergi och annan 
överkänslighet att vidareutvecklas på nationell nivå. Nationella folkhälsomål har 
fastställts och målen förutsätts att omsättas i lokalt folkhälsoarbete. Vid utarbetande 
av en kommunal hälsoskyddsplan är det viktigt att även allergiproblematiken upp-
märksammas. Allergikommittén bör därför följa arbetet och bevaka allergiaspekter-
na i de nämnda måldokumenten och att dessa blir vägledande för Allergikommitténs 
kommande verksamhetsplanering. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 januari 2004, § 25, internbudgeten, 
att tilldela Allergikommittén 50 000 kronor för innevarande år.  
 
Miljöinspektör Evy Sareklint föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna Allergikommitténs förslag till verksamhetsplan för 2004.  
 
_____               



  10 mars 2004   Sid. 49(81) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 
 § 111 
 Ny Dricksvattenkungörelse 
 

Miljöinspektör Jennie Saleskog informerar om den nya Dricksvattenkungörelsen 
som trädde ikraft den 25 december 2003. Kungörelsen bygger på EU-direktiv och 
kommer att revideras minst vart 5:e år.   

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



  10 mars 2004   Sid. 50(81) 

Kommunstyrelsen (Ks 2003.421.420)   6459/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 § 112 
 Remissyttrande; HAVET – tid för en ny strategi  
 

För att sammanfatta kunskapsläget avseende miljötillståndet i Sveriges havs- och 
kustområden, utforma strategier och åtgärder som kan bryta den negativa utveck-
lingen i havsmiljön tillsattes den så kallade Havsmiljökommissionen. Syftet är att  
de tre miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust- och skärgård, Giftfri 
miljö och Ingen övergödning skall nås till 2020. Resultatet är betänkandet Havet – 
tid för en ny strategi.      

 
Karlskrona kommun har erhållit betänkandet för yttrande. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har den 13 februari 2004 lämnat förslag till yttrande, bil A.  
 
Följande synpunkter lämnas bland annat:  
En ny förvaltning av havet. Utredningens synpunkter stödjes om en ny förvaltning 
av havet med bland annat ökat samarbete över nationsgränser och med juridiskt 
bindande överenskommelser i Helsingforskonventionen, Beträffande zonindelning 
för Östersjön anses att de resurser man vill minska eller stoppa uttaget av måste vara 
relevanta i den meningen att ett för stort uttag av resursen i fråga utgör ett hot mot 
ett långsiktigt nyttjande av havet.  
Den principiella ståndpunkten att införa fiskestopp för fiskbestånd som på grund av 
uttag befinner sig utanför säkra biologiska gränser anses vara riktig och bör därför 
kunna användas som ett instrument i förvaltningen av de marina resurserna. 
Besluten om fiskestopp bör dock vara noggrant utredda och motiverade innan de 
fattas.  
Metodutvecklingen kring övergödningsproblematiken och de utökade kraven på 
sjöfarten stödjes även.  
En nationell marin strategi. Strategin och de flesta åtgärder som föreslås i utred-
ningen tillstyrkes. En del synpunkter bör dock beaktas: Vad gäller frågan om de  
fyra områdena där totalt fiskestopp skall införas och där Torhamns skärgård blivit 
utpekat hänvisas till yttrandet som lämnats i denna fråga.  
Naturligtvis är det viktigt att forskningen om hur man eliminerar skadliga ämnen 
som når och/eller passerar reningsverken fortgår så att man kan förbättra renings-
verkens kapacitet för detta. Åtgärder för att minska tillflödet av skadliga ämnen till 
reningsverken bör dock prioriteras.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar  
 
att antaga samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, samt  
 
att i fråga om det utpekade området med fiskestopp, Torhamns skärgård, hänvisa 
till tidigare lämnat yttrande i det särskilda ärendet.  
 
_____     

 



  10 mars 2004   Sid. 51(81) 

Kommunfullmäktige   7676/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 § 113 

Hemställan om kommunfullmäktiges godkännande av vindkraftpark i 
Kalmarsund 
 
Enligt Miljöbalkens 17:e kap skall vindkraftanläggningar med fler än tre vind- 
kraftverk och med en sammanlagd effekt på över 10 MW tillåtlighetsprövas av 
regeringen. Enligt 6:e § 17:e kap får regeringen tillåta sådan verksamhet endast  
om kommunfullmäktige tillstyrker.  
 
Vattenfall AB hemställer att kommunfullmäktige i Karlskrona kommun skall god-
känna att de uppför en vindkraftpark med den maximala sammanlagda effekten 21 
MW i Kalmarsund.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har fått ärendet för yttrande.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 februari 2004 lämnat förslag till 
yttrande, bil A.  
 
Kommunekolog Anders Klar föredrar ärendet. 
 
Förvaltningen gör den sammanfattande bedömningen att de nya yrkandena från 
Vattenfall AB inte påverkar den principiella inställningen till vindkraft. Etable-
ringen är lokaliserad inom det område som utpekats för vindkraft i översiktsplanen. 
Anläggningen uppfyller enligt förvaltningen också de krav som policydokumentet 
beträffande vindkraft i Kalmarsund ställer. Luftfartsverket kräver inte blixtljus på 
tornets topp medan Sjöfartsverket ställer krav på blinkande gult ljus på maximalt  
14 m höjd. Förvaltningen förutsätter att bygglov avseende de nya förhållandena 
beträffande läge och storlek kommer att sökas.  
 
Yrkande 
Carl-Göran Svensson (m) och Anna Ottosson (m) yrkar att få ett särskilt yttrande  
till protokollet.  
 
Propositioner och beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar först enligt förvaltningens förslag. Därefter 
beslutar miljö- och byggnadsnämnden att Carl-Göran Svensson (m) m fl särskilda 
yttrande får bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.  
    
Således hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta  
 
att tillstyrka framställningen i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande. 
_____  
        



  10 mars 2004   Sid. 52(81) 

SJ AB   7554/03 
Kammarkollegiet 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 114 

Miljösanktionsavgift på grund av underlåtelse att i tid anmäla 
anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet, punkt 1.1 i bilagan till förordningen 
om miljösanktionsavgifter   
 
I miljöbalkens 30 kap finns lagstiftat om miljösanktionsavgifter. Vidare gäller enligt 
bilagan till förordning om miljösanktionsavgifter punkt 1.1 att den som innan 
anmälan gjorts enligt FMVH 21 § driver miljöfarlig verksamhet med beteckningen 
C, skall betala en miljösanktionsavgift.  
 
SJ AB hanterar i sin verksamhet i Karlskrona mer än 1000 kubikmeter motorbränsle 
(diesel för de dieseldrivna tågen) vilket medför att verksamheten klassas som 
anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet med beteckningen C, SNI-kod 50.50-1. 
Verksamheten har pågått under flera år. SJ AB har på eget initiativ anmält 
verksamheten enligt FMVH 21 §. Verksamhetsutövaren uppger att hanteringen av 
motorbränsle planeras att upphöra juni 2005 då elektrifieringsarbeten av järnvägen 
påbörjas och järnvägen kommer att vara avstängd för persontrafik.  
 
Enligt övergångsbestämmelserna i FMVH, punkt 3, skall den som vid 
ikraftträdandet bedriver miljöfarlig verksamhet för vilken krav på anmälan av 
driften införs genom 21 §, senast den 31 december 2002 ha inkommit till 
tillsynsmyndigheten med en sådan anmälan. Anmälan från SJ AB inkom den 27 
december 2003. 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 1.1. 
 
För den aktuella verksamheten uppgår avgiften till 25 000 kronor. Summan skall 
betalas till Kammarkollegiet på postgirokonto 954013-9 eller på bankgirokonto 
5052-5757. 
 
Ärendet har överlämnats till åklagarmyndigheten enligt 26 kap 2 §, miljöbalken för 
åtalsprövning avseende misstanke om brott enligt 29 kap 4 §, miljöbalken.            
 
SJ AB har beretts tillfälle att yttra sig men anger att de inte finner skäl att ytterligare 
avge särskilt yttrande.  
 
Miljöinspektör Kristina Wernersson föredrar ärendet, och förslag till beslut, bil A.  
 
(forts.) 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 53(81) 

§ 114 (forts.) 7554/03 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med stöd av 30 kap 3 § och punkt 1.1 i bilaga till förordningen (1998:950) om 
miljösanktionsavgifter, att en avgift på 25 000 kronor skall uttagas av SJ AB för 
nedanstående överträdelse; 
 
- innan anmälan har gjorts driver miljöfarlig verksamhet som i bilagan till 

förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMVH) har 
beteckningen C 

 
Miljösanktionsavgiften skall enligt 30 kap 5 § betalas till Kammarkollegiet senast 
den 9 april 2004. Beslut om miljösanktionsavgift får efter sista betalningsdagen 
verkställas såsom en dom som har vunnit laga kraft.   
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till miljödomstolen  
 



  10 mars 2004   Sid. 54(81) 

Kommunledningsförvaltningen 243/04 
Revisionen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
  § 115 
  Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2003  
 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter har omfattat den egna politiska 
organisationen, fysisk planering, bygglovshantering, miljö- och hälsoskydds-
verksamhet, bostadsanpassningsbidrag, civilförsvarsplanering, kommunal 
riskhantering, tomtköadministration, kommunal energirådgivning, förvalt-
ningsledning/administration.  
 
På uppdrag från kommunstyrelsen har förvaltningen administrerat kommunal 
borgenshantering.  
 
Under året har Eu-projektet ”Navarch” slutredovisats.  
 
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 – 1,3 mkr. Avvikelsen mot budgeten, som förutsatte 
disposition av eget kapital om 70 tkr, blir avrundat – 1,2 mkr.       
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 11 februari 2004 upprättat yttrande med 
förslag till beslut, bil A.  
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna årsbokslut i enlighet med bilagda handlingar.  
 
_____  
   

 
 
 
 
 
 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 55(81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 116 
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____     
     



  10 mars 2004   Sid. 56(81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 117 
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 



  10 mars 2004   Sid. 57(81) 

§ 118 
Meddelanden  

  
1. Kommunfullmäktige, beslut 29 januari 2004, § 3; Kommunala val      
 
2. Kommunfullmäktige, beslut 29 januari 2004, § 7; Yttrande över revisions-

rapport om granskning av betalningsanstånd och direktupphandling   
 
3. Kommunfullmäktige, beslut 29 januari 2004, § 8; Demokratiutredningens 

förslag  
 
4. Kommunfullmäktige, beslut 29 januari 2004, § 11; Försäljning av Sjöbladhs-

skolan, fastigheten Sjöbladh 14  
 
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2003-07-02; Bidrag till vård av kultur-

historiskt värdefull bebyggelse på fastigheten Karlskrona 4:20, byggnad  
M 9014 Portalkranen, Karlskrona kommun    

 
6. Länsstyrelsen Blekinge län, lagakraftbevis 2003-12-18 avs. beslut 2002-10-18; 

Angående byggnadsminnesförklaring av bansträckan över Ådalen samt sten-
valvsbron över Åbyån i Jämjö samhälle, på fastigheten Jämjö 3:4, Jämjö socken, 
Karlskrona kommun   

 
7. Länsstyrelsen Blekinge län, lagakraftbevis 2003-12-29 avs beslut 2003-11-16; 

Byggnadsminnesförklaring av Köpmannagården på fastigheten  Kristianopel 
10:14, Kristianopels socken, Karlskrona kommun    

 
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-01-22; Angående förfrågan om 

nybyggnad på fastigheten Torsnäs 11:4, Karlskrona kommun    
 
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-01-23; Angående Er förfrågan om 

uppförande av tre fritidshus på fastigheten Möcklö 8:6 i Karlskrona kommun   
 
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-01-26; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift för nybyggnad av enbostadshus 
m m, fastigheten Agdatorp 1:5 i Karlskrona kommun         

 
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-01-29; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, fastigheten Aspö 4:273 i Karlskrona kommun  

 
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-02-02; Ansökan om strandskydds-

dispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:278 i Karlskrona 
kommun          

 
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-02-04; Undantag från beträdnads- 

förbud i fågelskyddsområden i Blekinges skärgård 
(forts.) 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 58(81) 

§ 118 (forts) 
 
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-02-09; Om statsbidrag till kalkning  

av sjöar och vattendrag i Karlskrona kommun för bå 2004  
 
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-02-16; Föreläggande om komplet- 

tering av ansökan om tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Saleboda  
1:6 i Karlskrona kommun  

 
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-02-17; Ansökan om strandskydds-

dispens för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Grönadal 
15:3, Karlskrona kommun  

 
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-02-19; Strandskyddsdispens för 

renovering och förlängning av befintlig brygga på fastigheten Sanda 1:138 i 
Karlskrona kommun  

 
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-02-24; Angående ansökan om 

strandskyddsdispens för anläggande av stenbrygga på fastigheten Aspö 1:33 i 
Karlskrona kommun         

 
19. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, slutligt beslut 2004-01-28; Överklagande  
 av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 17 november 2003. Tillstånd till 

täktverksamhet.    
 
20. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2004-01-30; Överklagande av Läns-

styrelsens i Blekinge län beslut den 13 november 2003, dnr 505-5379-03. 
Ansökan om tillstånd för användande av växtskyddsmedel inom markområde 
7A och 8A beläget inom inre skyddsområde för kommunal vattentäkt på 
fastigheten Ramdala 33:1.   

 
21. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2004-02-19; Överklagande av 

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 8 november 2001, dnr 231-3852-01.  
Ansökan om strandskyddsdispens inom fastigheten Färmanstorp 1:21 i 
Karlskrona kommun     

 
22. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 11, DOM 2004-02-27; Överklagande  

av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 13 november 2003, dnr 505-5514-
03. Tillstånd till användning av växtskyddsmedel inom skyddsområde för 
kommunal vattentäkt  

 
_____ 
 



  10 mars 2004   Sid. 59(81) 

Sökande 5113 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 119 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten  
Aspö 3:14  
 
Ärendet utgår från dagordningen.  
 
_____ 
 
  
 
 
  



  10 mars 2004   Sid. 60(81) 

Sökande   7341/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 120 
 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Aspö 6:13 
 
 Ärendet utgår från dagordningen. 
 
 _____    



  10 mars 2004   Sid. 61(81) 

Sökande 429/04 
Akten 
 
 

§ 121 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 1:234  
 
Handlingar: Ansökan (2004-02-02), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvalt- 
ningens yttrande, bil A.   
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman-
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning 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.  
 
Den föreslagna tomten utgörs av en lucka i befintlig bebyggelse och får anses  
sakna allmänt intresse. Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.  
Befintlig väg kan nyttjas för tillfart. Den föreslagna byggnationen får anses utgöra 
en naturlig komplettering.  
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig men har ej utnyttjat detta.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den före-
slagna platsen med villkor: 
 
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg- 
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att rätt att nyttja tillfartsvägen föreligger 
 
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 mars 2004   Sid. 62(81) 

Sökande  385/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 122 

Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på  
fastigheten Hasslö 4:130   
 
Handlingar: Ansökan (2004-01-27), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvalt- 
ningens yttrande, bil A.   
  
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut den 13 mars 2002, § 81. 
 
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 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.   
 



  10 mars 2004   Sid. 63(81) 

Sökande  7439/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 123 

Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus och nybygg- 
nad av garage, samt strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på 
fastigheten  Hasslö 8:128 
 
Handlingar: Ansökan (2003-12-11), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Ansökan gäller tillbyggnad av bostadshus samt nybyggnad av garage. På  
platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13,  
14 och 16 §§. Garaget blir beläget närmare stranden än bostadshuset, varför 
strandskyddsdispens erfordras. 
 
Platsen där garaget föreslås placerat utgörs av hävdad tomtmark för bostads-
ändamål. Detta får anses utgöra särskilt skäl att medge undantag från strand-
skyddsförordnandet, vilket kan beslutas av miljö- och byggnadsnämnden då  
tomtens yta understiger 3000 m2. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från 
strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives: 
 
att som tomtplats får den hävdade tomten tas i anspråk  
 
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 mars 2004   Sid. 64(81) 

Sökande 6717/03 
Berörda grannar  
Akten 
 
 
 
 
 
 § 124 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 9:14  
 
Handlingar: Ansökan (2003-10-30), ritning, situationsplan, karta, yttranden från  
3 st grannar (2003-12-08, 2003-12-10, 2003-12-12), yttrande från sökande (2004-
02-17), 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, och så  
att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen. 
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 
och 16 §§.  
 
Den föreslagna tomten utgörs av ett mindre naturmarksområde som kringgärdas  
av relativt tät bebyggelse. Det kan inte anses inrymma några särskilda naturvärden, 
och saknar intresse ur allemansrättslig synpunkt. Den tänkta tomtplatsen avskiljs 
från stranden av Fiskaregårdsvägen. 
 
Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet, och tillfartsmöjligheter finns 
från befintliga vägar. 
 
Marken får anses vara lämpad att bebygga med ett enbostadshus. 
 
Kringboende grannar har getts möjlighet att yttra sig, och tre skrivelser med syn-
punkter har inkommit. I skrivelserna framförs farhågor för att befintlig sjöutsikt 
kommer att bli störd, varför man motsätter sig förslaget. 
 
Vid besök på platsen har den bedömningen gjorts, att de klagande grannarna,  
med en väl vald placering av det tänkta bostadshuset, inte kommer att få utsikten 
påverkad på ett sådant sätt att det medför betydande olägenhet i den bemärkelse 
som avses i 3 kap 2 § plan- och bygglagen. 
(forts.) 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 65(81) 

§ 124 (forts.) 6717/03 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor:  
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt  
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvalt-
ningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att strandskyddsdispens 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.   
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 
 



  10 mars 2004   Sid. 66(81) 

Sökande 543/04 
Akten 
 
 
 
 
  § 125 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö  
9:144  
 
Handlingar: Ansökan (2004-02-10), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman-
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning 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 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 alle-
mansrättslig 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.  
 
De föreslagna tomterna utgörs av ett mindre naturmarksområde som kringgärdas  
av relativt tät bebyggelse och som får anses sakna allmänt intresse. Anslutning kan 
göras till det kommunala VA-nätet. Befintlig väg kan nyttjas för tillfart. Den 
föreslagna byggnationen får anses utgöra en naturlig komplettering.  
 
VA-huvudledningen passerar över fastigheten, vilket måste beaktas vid placering  
av husen. Sydkrafts lågspänningsledning passerar en av tomterna. Ledningen måste 
markläggas för att tomten ska kunna bebyggas. 
 
Med förutsättningar enligt ovan får marken anses vara lämpad för det föreslagna 
ändamålet. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av bostadshus enligt förslaget till 
den föreslagna platsen med villkor:  
(forts.) 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 67(81) 

§ 125 (forts.) 543/04 
 
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt  
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvalt- 
ningen 
 
att rätt att nyttja tillfartsvägen föreligger 
 
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 mars 2004   Sid. 68(81) 

Sökande 362/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 126 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Kristianopel 2:1   
 
Handlingar: Ansökan (2004-01-26), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvalt- 
ningens 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.  
 
Marken utgörs dels av en äng, dels av ett mindre skogsparti. Den får anses sakna 
intresse ur allemansrättslig synpunkt, då mer attraktiv natur- och friluftsmiljö finns  
i det angränsande, större skogsområdet. Byggnaderna föreslås placerade i fonden, 
just innanför skogsbrynet, vilket är lämpligt ur landskapsbildssynpunkt. De blir 
också placerade i anslutning till ett par befintliga bostadsfastigheter.  
 
Befintlig väg kan nyttjas för tillfart. Ur miljösynpunkt har det bedömts vara möjligt 
att lösa avloppsfrågan på fastigheten. 
 
Marken får anses vara lämpad för det föreslagna ändamålet. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till den före-
slagna platsen med villkor: 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg- 
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
(forts.) 
 
 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 69(81) 

§ 126 (forts.) 362/04 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska 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.  



  10 mars 2004   Sid. 70(81) 

Sökande  533/04 
Berörda grannar  
Akten 
 
 
  § 127 
  Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten  
  Lösen 3:3  

 
Handlingar: Ansökan (2004-02-09), ritning, karta, yttrande från granne  
(2004-02-23), alternativt förslag (2004-03-03), samhällsbyggnadsförvalt- 
ningens 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 alle-
mansrättslig 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.  
 
Marken, som är av ängskaraktär, får anses sakna allmänt intresse. Platsen ligger 
inom ett område som är utpekat som förtätningsområde för bostadsbebyggelse i 
kommunens översiktsplan. Projektering pågår för framdragande av det kommunala 
VA-nätet. Befintlig väg kan nyttjas för tillfart. 
Marken får anses vara lämpad för det föreslagna ändamålet. 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av tre bostadshus till den före-
slagna 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 
_____ 

   
  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 mars 2004   Sid. 71(81) 

Sökande 386/04 
Akten 
 
 
 
 
   
  § 128 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten 
Mjövik 2:10  
 
Handlingar: Ansökan (2004-01-27), ritning, situationsplan, karta, grannemed-
givanden (2 st), 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.  
 
Marken är av ängskaraktär och får anses sakna allmänt intresse. Anslutning kan 
göras till det kommunala VA-nätet. Befintlig väg kan nyttjas för tillfart. En byggnad 
på platsen får anses utgöra en naturlig komplettering till befintlig bebyggelse. 
 
Marken får anses vara lämpad för det föreslagna ändamålet. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus med garage 
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 
_____ 

   
  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 mars 2004   Sid. 72(81) 

Sökande 436/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 129 

Bygglov för upplag; insamlingscentral för grovavfall, farligt avfall m m på 
fastigheten Muddret 3    
 
Ärendet utgår från dagordningen.  
 
_____  
 



  10 mars 2004   Sid. 73(81) 

Sökande  4409/03 
Berörd granne 
Akten 
 
 
 
 
  § 130 

Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av försäljningslokal på fastigheten 
Västra Nättraby 9:43  
 
Handlingar: Ansökan (2003-07-21, reviderad 2004-01-14), ritning, situationsplan, 
karta, grannemedgivande (2004-01-23), yttrande från granne (2004-02-20), sam-
hällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
   
Tidigare beslut: 12 november 2003, § 347. 
 
Ansökan gäller tillbyggnad av ny butiksyta med ca 300 m2. 
 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. Den föreslagna tillbyggnaden 
är till viss del belägen på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad  
prickmark. 
 
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. 
 
Berörd granne har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandet påverkar ej förvaltningens 
bedömning.  
 
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 mars 2004   Sid. 74(81) 

Sökande  529/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 131 

Bygglov och bygganmälan för konstnärlig utsmyckning och fasad- 
belysning av flerbostadshus på fastigheten Smörblomman 2, 3 och 6   
 
Handlingar: Ansökan (2004-02-06), ritning, karta, information från konstnären 
(2004-02-06), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
I Kungsmarkens A-hus finns en passage som delar hela byggnadskroppen och  
bildar en smal spalt. Denna är riktad österut, och syns tydligt på håll, bland annat  
från Infartsleden. Enligt förslaget ska passagens väggar belysas med strålkastarljus  
i två blå nyanser. Avsikten är enligt beskrivningen att detta ska lysa som en lykta ut 
mot världen, och bidra till områdets identitet. 
 
Vidare föreslås en konstnärlig utsmyckning på de båda gavlarna där A-huset och B-
huset möts. Utsmyckningen ska utföras i kakel på bakgrund av ljus puts, och 
motiven är på ena gaveln en utsträckt hand i svart och vitt och på den andra en blå 
blomma. Motivets namn är ”längtans blå blomma”, och utsmyckningen är avsedd 
att vara tidlös och lättförståelig. Gavlarna ska vara strålkastarbelysta under de 
mörka timmarna. 
 
Förslaget bedöms kunna bli ett positivt tillskott för områdets närmiljö och för  
dess identitet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att 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. 



  10 mars 2004   Sid. 75(81) 

Sökande 333/04 
Akten  
 
 
 
 
 
 
  § 132 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Säby 5:4 
 
Handlingar: Ansökan (2004-01-22), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvalt- 
ningens yttrande, bil A.   
 
Tidigare beslut: 12 januari 2004, § 20.  
 
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, vattenför-
sörjning 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 bebyggda tomter, i  
utkanten av ett skogsparti. Marken bedöms inte vara av något särskilt intresse  
ur natur- eller friluftssynpunkt. 
 
Ur miljösynpunkt bedöms det vara olämpligt med ytterligare enskilda avlopps-
anläggningar i området. Inkommen ansökan om avloppsanläggning har avstyrkts  
av miljöavdelningen. En gemensamhetsanläggning för ett antal fastigheter i området 
har nyligen blivit byggd. Säby 5:4 erbjöds i detta sammanhang möjlighet att ansluta 
sig till gemensamhetsanläggningen, men var då inte intresserad av detta. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att marken inte är lämpad  
för ändamålet vad avser möjligheterna att anordna avlopp. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  10 mars 2004   Sid. 76(81) 

Sökande  4702/03 
Akten 
 
 
 § 133 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Tjurkö 1:67  
 
Handlingar: Ansökan (2003-08-19), ritning, karta, grannemedgivande (2003- 
09-29), skrivelse från sökande (2003-09-29), 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 utgörs av ett mindre naturmarksområde som 
kringgärdas av relativt tät bebyggelse, och som får anses sakna allmänt intresse. 
Tillfart kan anordnas från befintlig väg. Det har bedömts vara möjligt att lösa 
avloppsfrågan inom fastigheten. 
Marken får anses vara lämpad för det föreslagna ändamålet. 
Fastigheten ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården. 
Länsantikvarien har i brev den 24 oktober 2003 ombetts inkomma med yttrande i 
ärendet. Något yttrande har ej inkommit. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Inga yttranden med invändningar 
har inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den före-
slagna platsen med villkor:  
 
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt  
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till      
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglov-
ansökan. 
_____ 

   
  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 mars 2004   Sid. 77(81) 

Sökande 5845/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 134 

Bygglov för ändrad användning av bostadslägenhet till massagepraktik  
på fastigheten af Trolle 21   
 
Handlingar: Ansökan (2003-10-01), ritning, karta, yttrande från sökande (2003- 
11-04), mätningsprotokoll, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Tidigare beslut: 12 november 2003, § 346. 
 
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, varför permanent bygglov 
inte kan beviljas. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnads-
nämnden då möjlighet att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd. Lovet kan lämnas för 
högst tio år. Tiden kan förlängas med högst fem år i sänder. Den sammanlagda tiden 
får dock inte överstiga tjugo år. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Inga skrivelser har inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tre år från beslutsdatum. 
 
_____ 
 



  10 mars 2004   Sid. 78(81) 

Sökande 337/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 135 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Vallby  
3:17 och 3:21   
 
Handlingar: Ansökan (2004-01-22), ritning, prel. situationsplan, karta, intyg  
betr. komm. VA-anslutning (2004-01-26), 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 är belägen på en liten trädbevuxen höjdrygg, i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Höjdryggen är ett tilltalande inslag i det annars 
ganska öppna landskapet, men med den föreslagna placeringen av byggnaden 
bedöms landskapsbilden endast behöva påverkas marginellt. 
 
Naturmarksområdets isolerade belägenhet gör, att det får anses sakna allemans-
rättsligt intresse. 
 
Möjlighet finns att anordna tillfartsväg invid nederkanten av granntomten. 
Anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. 
 
Marken får anses vara lämpad för byggnation av ett enbostadshus enligt förslaget. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor: 
(forts.) 
 
 
 
 



  10 mars 2004   Sid. 79(81) 

§ 135 (forts.) 337/04 
  
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 
 
_____ 
 

  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 mars 2004   Sid. 80(81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 § 136 
 Informationer  
 

• Hamnchefen Hans Håkansson lämnar en redogörelse beträffande 
 SEB-Trans Link projektet och planeringsläget på Verkö  
 

• Miljöstrategen Kenneth Gyllensting har låtit meddela att mätning av luftkvaliteten 
vid Jämjö kyrkskola har påbörjats och skall pågå i cirka 2-3 veckor.   

 
• Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund besvarar frågan från Kurt Lindman (v) om 

möjligheten att överföra bevakning av vitesförelägganden till förvaltningsjurist. 
Förvaltningen har möjlighet att i ärendehanteringsprogrammet Castor lägga in 
bevakning av förelägganden och tidsbegränsade lov. Förvaltningschefen anser att 
uppgifterna bör ligga på samhällsbyggnadsförvaltningen.   

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

perwimmerman
Markering



  10 mars 2004   Sid. 81(81) 

 
 
 
 
 
 
 
 Övriga frågor  
 § 137 
 

Carl-Göran Svensson (m) tar upp frågan om förbud i vattenskyddsområden. 
Restriktioner saknas. Hänsyn måste tas till alla miljöproblem. Detta gäller bland 
annat bensinmackar, återvinningsstationer, villaträdgårdar. 
 
 
_____  



  14 april 2004      Sid. 1(57) 

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 april 2004 
 
§ 149 Ändring av detaljplan för del av fastigheterna Grönadal 14:1 m fl, (plan nr 613/02)) numera 

fastigheterna Skillinge 14:1 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 150 Detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 151 Ny detaljplan för fastigheterna Verstorp 2:68 m fl (Skärva By) Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 152 Angående ej utförd inkoppling på kommunalt spillvattennät för fastigheten Aspö 4:77 
§ 153 Angående ej utförd inkoppling på kommunalt spillvattennät för fastigheten Aspö 4:125 
§ 154 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Ledja 1:8 
§ 155 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Brändahall 

1:13 
§ 156 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Granemåla 

1:47 
§ 157 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Lösen 1:26 
§ 158 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Svanhalla 18:1 
§ 159 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten Toramåla 1:8 
§ 160 Ansökan om tillstånd för hållande av höns inom detaljplanelagt område 
§ 161 Angående inspektionsfrekvens för tillfälliga tillstånd och julborden 
§ 162 Budgetuppföljning februari 2004 
§ 163 Ledamöter i Karlskrona Stadsmiljöråd 
§ 164 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
§ 165 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
§ 166 Meddelanden  
§ 167 Olovligt byggande på fastigheten Agdatorp 1:5 
§ 168 Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad på 

fastigheten Aspö 4:67 
§ 169 Förhandsbesked för delning av tomt och ombyggnad av förråd till bostadshus på fastigheten Aspö 

4:228 
§ 170 Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall på fastigheten Aspö 24:1. Utgår.       
§ 171 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 24:17 
§ 172 Bygglov, bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation på fastigheten 

Bakareboda 1:7 
§ 173 Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för äventyrscamp/konferens-anläggning på 

fastigheten Södra Boasjö 1:2      
§ 174 Bygglov och bygganmälan för förlängning av befintlig båtbrygga på fastigheten Sturkö-Bredavik 

19:13 
§ 175 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gisslevik 2:20 
§ 176 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 9:108 
§ 177 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hålan 62:3 
§ 178 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Jämjö 4:16, 4:4 
§ 179 Bygglov och bygganmälan för anordnande av motorbana för radiostyrda bilar, samt nybyggnad av 

förarställning, tillfällig åtgärd, på fastigheten Karlskrona 3:3 
§ 180 Bygglov för tillfällig åtgärd – uppförande av uteservering (Sjökrog) på fastigheten Karlskrona 4:5 

(Fisktorget) 
§ 181 Bygglov för ändrad användning till sommarcafé på fastigheten Torhamns-Långören S:3 
§ 182 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Lösen 2:13 
§ 183 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Möcklö 9:1 
§ 184 Bygglov, bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation på fastigheten 

Västra Nättraby 10:3 
§ 185 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Sanda 1:200 
§ 186 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Ytterön 1:57 
§ 187 Informationer 
§ 188 Övrigt 
____________                        



  14 april 2004      Sid. 2(57) 

    
   
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen  
  den 14 april 2004, kl. 08.30 – 12.15.   
  Beslutsammanträde kl. 11.30 – 12.15.     
 
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s)    
 2:e v ordf Carl-Göran Svensson (m)  
 Ledamöter  Katarina Möller (s) 
  Gert Olsson (s) 
  Ulla Ohlsson (s) 
  Thomas Åberg (s)  
  Anna Ottosson (m) 
  Margareta Rodin (fp) 

 Eva Röder (fp)  
 Henrik Reinholdsson (kd) 

  Kurt Lindman (v)  
 
Tjänstgörande ersättare Chatarina Holmberg (s) 

 Erik Gisslén (m) 
     
Närvarande ersättare  Per-Gunnnar Holgersson (s) 
  Rolf Ferner (s) 
  Kristoffer Axelsson (m)  

 Jerry Hansson (fp)    
 Lars-Ove Carlsson (kd) 

 Tommy Rönn (v) till kl. 10.30   
   
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef    
  Åsa Olsson, planhandläggare     
  Leif Larsson, bygglovarkitekt  
  Börje Ulwebäck, miljöinspektör  
  Kenneth Gyllensting, miljöstrateg/avd.chef miljö  
  Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten  
  Birgitta Larsson, sekreterare   
       
Utses att justera  Anna Ottosson                                   
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, tisdagen den  
   20 april 2004, kl. 16.00.     

     
   
 
 
 
 
 
 
 
 



  14 april 2004      Sid. 3(57) 

 
 
Underskrifter  
 
Sekreterare …………………………………….. §§ 149 - 188 
 Birgitta Larsson                                                     
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson  
 
Justerare …………………………………….   
  Anna Ottosson     
 
                                     
 
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den    21 april 2004    anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
Birgitta Larsson                           
Birgitta Larsson  
Sekreterare  
 



  14 april 2004      Sid. 4(57) 

Sökande   173/04 
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)   
Kommunens anslagstavla  
Länsstyrelsen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 § 149 

Ändring av detaljplan för del av fastigheterna Grönadal 14:1 m fl,  
(plan nr 613/02) numera fastigheterna Skillinge 14:1 m fl, Nättraby, 
Karlskrona kommun, Blekinge län   
 
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 25 februari t o m  
den 22 mars 2004.  
 
Den för området gällande detaljplanen från 2002 innehåller bestämmelser  
vad avser fasadmaterial. Bestämmelse anger att fasader på bostadshus skall  
utföras med träpanel. Området Grönadal/Skillingenäs kommer fullt utbyggt  
att utgöra ett sammanhängande villaområde. Idag innehåller området cirka  
240 fastigheter, varav 64 inom aktuellt område. Området är till största delen 
detaljplanelagt, men en del av befintlig bebyggelse ligger utanför detaljplanen. 
Utöver den aktuella planen, som vann laga kraft 2002, gäller två byggnadsplaner 
från 1950 respektive 1959. Dessa planer styr inte utformning av fasadmaterial. 
Inom området finns villor med fasader i trä, puts och tegel.  
 
Med hänsyn till områdets karaktär med byggnader av varierad utformning samt 
reglerna i PBL 5 kap § 7 (planen får inte göras mer detaljerad än som är nöd-
vändigt med hänsyn till syftet med den) bedöms inte någon planbestämmelse 
angående fasadmaterial vara motiverad.          
 
Planhandläggare Åsa Olsson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta ändringen av 
detaljplanen för Gönadal 14:1 m fl, plan nr 613/02, numera fastigheterna Skillinge 
14:1 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län.    
    
 _____   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  14 april 2004      Sid. 5(57) 

Sökande  1781/04  
Samhällsbyggnadsförvaltningen     
 
 
 
 
 
 
 § 150 
 Detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2, Karlskrona kommun,  
 Blekinge län      
 
 Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om upprättande  
 av ny detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2.  
 
 Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av fyra friliggande (even- 
 tuellt 8 villor/fritidshus) i anslutning till befintlig bebyggelse.  
 
 Föreslaget område är beläget på norra delen av Hasslö och ligger i direkt  
 anslutning till västra sidan av länsväg 673, cirka 150 meter nordväst om ICA- 
 nära butiken. Marken ägs av en privat fastighetsägare. Idag är marken obebyggd 

skogsmark. Mot norr angränsar området till två bostadsfastigheter, mot söder  
 och väster till naturmark och mot öster avgränsas området av Garpenvägen. 
 
 Området saknar idag detaljplan men ligger inom samlad bebyggelse i anslut- 
 ning till planlagd mark. 
 
 Planhandläggare Åsa Olsson föredrar ärendet. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detalj- 
 plan för del av fastigheten Hasslö 2:2.    
 
 _____  
            
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  14 april 2004      Sid. 6(57) 

Sökande  1400/04   
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 151 
 Ny detaljplan för fastigheterna Verstorp 2:68 m fl (Skärva By),  
 Karlskrona kommun, Blekinge län  
 
 Exploateringen i Skärva By pågår. Entrén till området är i gällande detaljplan 

utformad som en passage mellan två flerbostadshus. Markägaren vill ändra  
 denna utformning så att flerbostadshusen istället är grupperade kring två gårdar,  
 en på vardera sidan om infarten. Då gällande plan styr byggrätten noga, krävs  
 en planändring för den föreslagna förändringen.  
 
 Planhandläggare Åsa Olsson föredrar ärendet.  
 
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för 
fastigheterna Verstorp 2:68 m fl samt låta planen bli föremål för samråd med  
enkelt planförfarande.   
 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  14 april 2004      Sid. 7(57) 

Fastighetsägaren   902/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 152 

Angående ej utförd inkoppling på kommunalt spillvattennät för  
fastigheten Aspö 4:77  
 
Miljönämnden beslutade den 30 mars 1994, § 48, att för VA-sanering inom  
området Aspö skall gälla obligatorisk inkoppling på kommunens spillvattennät. 
Kommunen har efter beslut i kommunfullmäktige genomfört VA-saneringen. 
Saneringen genomfördes för att undanröja risken för skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön orsakad av enskilda avloppsanläggningar. 
Huvuddelen av berörda fastigheter är idag anslutna till spillvattennätet. Enligt 
tekniska förvaltningen har ägaren till fastigheten Aspö 4:77 erlagt anslutnings-
avgift men underlåtit att ansluta fastigheten till ovan nämnda spillvattennät,  
vilket innebär att den enskilda avloppsanläggningen fortfarande utgör ett hot  
för människors hälsa och miljön.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 17 februari 2004 yttrat sig i ärendet  
och lämnat förslag till beslut, bil A. Fastighetsägaren har beretts möjlighet att  
yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med stöd av Miljöbalken 24 kap 5 § 7:e stycket, förelägga ägaren till fastigheten 
Aspö 4:77, att snarast, dock senast den 31 maj 2004, ansluta fastighetens 
avloppsanläggning till det kommunala spillvattennätet.   
 
Vidare beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att med stöd av Miljöbalken 26 kap 26 §, att beslutet skall gälla även om det 
överklagas.  
 
_____       
              
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 
 
   
  
 
                

 
 
 



  14 april 2004      Sid. 8(57) 

Fastighetsägaren  868/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 153 

Angående ej utförd inkoppling på kommunalt spillvattennät för  
fastigheten Aspö 4:125  
 
Miljönämnden beslutade den 30 mars 1994, § 48, att för VA-sanering inom  
området Aspö skall gälla obligatorisk inkoppling på kommunens spillvattennät. 
Kommunen har efter beslut i kommunfullmäktige genomfört VA-saneringen. 
Saneringen genomfördes för att undanröja risken för skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön orsakad av enskilda avloppsanläggningar. Huvud-
delen av berörda fastigheter är idag anslutna till spillvattennätet. Enligt tekniska 
förvaltningen har ägaren till fastigheten Aspö 4:125 erlagt anslutningsavgift men 
underlåtit att ansluta fastigheten till ovan nämnda spillvattennät, vilket innebär att 
den enskilda avloppsanläggningen fortfarande utgör ett hot för människors hälsa 
och miljön.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 17 februari 2004 yttrat sig i ärendet  
och lämnat förslag till beslut, bil A. Fastighetsägaren har beretts möjlighet att  
yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med stöd av Miljöbalken 24 kap 5 § 7:e stycket, förelägga ägaren till fastigheten 
Aspö 4:125, att snarast, dock senast den 31 maj 2004, ansluta fastighetens 
avloppsanläggning till det kommunala spillvattennätet.   
 
Vidare beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att med stöd av Miljöbalken 26 kap 26 §, att beslutet skall gälla även om det 
överklagas.  
 
_____       
              
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  14 april 2004      Sid. 9(57) 

Sökande   1065/04 
Akten 
 
 
 
 
 § 154 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Ledja 1:8 
 
Till tekniska förvaltningen har inkommit en ansökan om dispens från kommunal 
avfallshämtning vid fastigheten Ledja 1:8. Tekniska förvaltningen har överlämnat 
ansökan till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. 
 
Fastigheten som är en åretruntbostad bebos enligt ansökan av två personer. 
 
Sökanden uppger i sin skrivelse att det inte finns något att lägga i soptunnan. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras 
i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning.  
 
Samhällsförvaltningens miljöavdelning har fått in en anmälan från sökanden om 
kompostering av hushållsavfall. Anmälan har accepterats av kontoret. 
 
Av skrivelsen framkommer vidare att det brännbara avfall som uppkommer på 
fastigheten bränns i vedpannan. 
 
Det är viktigt att det brännbara avfallet omhändertas på rätt sätt. Det måste klart 
markeras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin 
avfallsmängd. I det fall avfall skall förbrännas skall tillstånd ha beviljats. En an-
läggning där avfall eldas räknas som miljöfarlig verksamhet och skall tillstånds-
prövas eller anmälas till myndigheten. Anläggningen prövas och villkor för 
anläggningen fastställs. Tillsynsmyndigheten gör tillsyn vid anläggningen varje  
år och en årlig fast avgift debiteras. 
 
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart 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 kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
(forts.) 
 
 
 



  14 april 2004      Sid. 10(57) 

§ 154 (forts.) 1065/04 
    
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att bränna ej heller själv trans- 
portera sitt brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas 
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, adminis-
tration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs  
endast den rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid åter-
vinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall  
denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för 
brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastig-
hetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att 
mängden brännbart avfall för närvarande är liten, men detta kommer att ändras  
då möjligheten att lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshan-
tering 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 Ledja 1:8. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kör 
förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 1 mars 2004 yttrat sig i ärendet och lämnat 
förslag till beslut, bil A. Sökande har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsför-
slaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.   
  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
  
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Ledja 1:8, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall 
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  14 april 2004      Sid. 11(57) 

Sökande  5460/03 
Akten 
 
 
 
 
  § 155 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Brändahall 1:13. 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Brändahall 1:13. 
 
Fastigheten är en fritidsfastighet. 
 
Enligt ansökan lämnas återvinningsbart material på återvinningsstation. 
Sökanden har också inlämnat en anmälan om kompostering av hushållsavfall  
där det framkommer att en skadedjurssäker behållare för komposterbart avfall  
finns på fastigheten. Till denna del av ansökan finns alltså inget att invända. 
 
I sin ansökan uppger sökanden vidare att de sopor som blir kvar medtages till 
permanentbostaden i Danmark. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper ska lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som 
tillhör förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet  
sorteras i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Av ansökan framkommer att vid sökandens vistelse på fastigheten Brändahall  
1:13 uppstår en viss mängd sopor som ej kan återvinnas eller komposteras och 
därvid uppstår ett behov av bortforsling och omhändertagande. Att själv trans-
portera sitt avfall oavsett mängden från fritidsbostaden Brändahall 1:13 till  
bostaden i Danmark är inte ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart  
sätt att ta hand om sitt avfall. 
 
Avfall som ej kan återvinnas eller komposteras så kallat brännbart 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 kommu-
nens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar 
för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själva transportera sitt brännbara 
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation ej heller medtaga avfallet till  
sin permanentbostad i Danmark. 
(forts.) 
 



  14 april 2004      Sid. 12(57) 

§ 155 (forts.) 5460/03 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall  
som är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland 
annat kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit 
räknas bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även 
skötsel av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, 
administration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning 
berörs endast den rörliga avgiften.  
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid åter-
vinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall  
denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för 
brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastig-
hetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att 
mängden brännbart avfall för närvarande är liten, men detta kommer att ändras  
då möjligheten att lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshan-
tering 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 Brändahall 1:13. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen 
kör förbi. 
Sökanden har i sin skrivelse som en möjlighet föreslagit att fastigheterna Brända-
hall 1:13 och 1:14 kunde ha gemensam hämtning av sopor. 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning har inget att erinra mot detta 
förslag. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27 februari 2004 yttrat sig i ärendet och 
lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Brändahall 1:13, vilket innebär att sökandens brännbara sopor 
skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad, 
 
att informera sökanden om att överenskommelse kan träffas med renhållnings- 
verket beträffande val av ett abonnemang som överensstämmer med reglerna för 
samhämtning av sopor. 
_____ 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 

 
 



  14 april 2004      Sid. 13(57) 

Sökande 4690/03 
Akten 
 
 
 
 
 § 156 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Granemåla 1:47 
 
Till Affärsverken har inkommit en ansökan om dispens från kommunal avfalls-
hämtning vid fastigheten Granemåla 1:47. Affärsverken har överlämnat ansökan  
till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. 
 
Fastigheten är en fritidsbostad som används 2 – 3 gånger under sommaren, 
sammanlagt cirka 8 veckor. Annan tid på året bor sökanden i Tyskland. 
 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljö-
synpunkt. Återvinningsbart material lämnas på återvinningsstation och kompos-
terbart avfall tas omhand på godtagbart sätt inom fastigheten. Till denna del av 
ansökan finns alltså inget att invända. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet  
sorteras i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Av ansökan framkommer att vid vistelsen på fastigheten Granemåla 1:47 upp-
kommer en viss mängd sopor som ej kan återvinnas eller komposteras och därvid 
uppstår ett behov av bortforsling och omhändertagande. Att själv transportera sitt 
avfall oavsett mängden från fritidsbostaden till avfallsstationen i Rödeby alternativt 
Lyckeby är inte ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt att ta hand 
om sitt avfall. 
 
Sådant avfall som ej kan återvinnas eller komposteras, så kallat brännbart 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 kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
(forts.) 
 
 
 
 



  14 april 2004      Sid. 14(57) 

§ 156 (forts.) 4690/03 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt bränn- 
bara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas 
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, adminis-
tration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs  
endast den rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid åter-
vinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall  
denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för 
brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastig-
hetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att 
mängden brännbart avfall för närvarande är liten, men detta kommer att ändras  
då möjligheten att lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshan-
tering 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 sophämtnings-
bilen slapp köra till fastigheten Granemåla 1:47. Nu ligger denna fastighet i ett 
område där sopbilen kör förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27 februari 2004 yttrat sig i ärendet  
och lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Granemåla 1:47, vilket innebär att sökandens brännbara sopor 
skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad under 
sommarmånaderna. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  14 april 2004      Sid. 15(57) 

Sökande 5477/03 
Akten 
 
 
 
 
 § 157 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Lösen 1:26 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Lösen 1:26. 
 
Enligt dispensbestämmelser i tidigare renhållningsordning för Karlskrona kom- 
mun har tidigare ägaren till fastigheten, vid hälsovårdsnämndens sammanträde  
den 9 juni 1980, § 172 beviljats dispens från kommunal sophämtning eftersom 
fastigheten har installerat en godkänd förmultningsanläggning för köksavfall och 
latrin. Enligt beslutet skall sökanden vid behov beställa erforderlig sophämtning  
hos renhållningsverket för plåt, plast, glas och annat avfall som ej får bortforslas 
eller deponeras enskilt. Denna dispens gäller ej längre då fastigheten bytt ägare  
och dispensen är knuten till person. 
 
Den tidigare renhållningsordningen ersattes enligt beslut av kommunfullmäktige 
den 31 maj 2001, § 82, av Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona 
kommun. 
 
Varken i dessa Föreskrifter eller i Miljöbalken medges automatisk sopdispens  
för brännbart avfall för fastigheter som har en godkänd förmultningsanläggning. 
 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljö-
synpunkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation och kom- 
posterbart avfall tas hand om i förmultningsanläggningen inom fastigheten. Mot 
denna del av ansökan finns inget att invända. 
 
Av ansökan framgår att de sopor som ej är återvinningsbara eller komposterbara 
och som uppkommer på fastigheten körs till Bubbetorpstippen. 
 
Avfall som uppkommer i hushållet som varken är återvinningsbart eller kompos-
terbart så kallat brännbart avfall samt deponirester omfattas av kommunal sop-
hämtning och skall transporteras bort från fastigheten genom kommunens försorg. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara 
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
(forts.) 
 
 



  14 april 2004      Sid. 16(57) 

§ 157 (fors.) 5477/03 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas 
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, adminis-
tration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs  
endast den rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvin-
ningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna 
möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart 
avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som 
idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart 
avfall för närvarande är liten, men detta kommer att ändras då möjligheten att lämna 
mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshante-
ring 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 Lösen 1:26 Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen kör 
förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27 februari 2004 yttrat sig i ärendet och 
lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återkalla tidigare beviljad dispens med anledning av att ägarförhållandet  
ändrats sedan dispensen beviljades,  
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Lösen 1:26, vilket innebär att sökandens brännbara sopor  
skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.  
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  14 april 2004      Sid. 17(57) 

Sökande 5018/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 158 

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 avfallshämtning vid fastigheten Svanhalla 18:1. 
 
Av ansökan framkommer att fastigheten som är en jordbruksfastighet bebos  
av två personer året runt. 
 
Enligt bestämmelserna i den renhållningsordning för Karlskrona kommun som 
gällde fr o m den 25 mars 1982 beviljades sökanden enligt delegationsbeslut total 
dispens från sophämtning att gälla fr o m den 1 april 1984.  
 
I Karlskrona kommuns renhållningsordning från den 25 mars 1982 stod det att: 
Jordbruksfastighet kunde erhålla total dispens från sophämtning under förutsätt-
ning: att jordbruk och yrkesmässig djurhållning med gödselhantering bedrevs på 
fastigheten, att fastigheten ur miljömässig och sanitär synpunkt var välskött samt  
att fastighetsinnehavaren förband sig att till allmän mottagningsplats för avfall  
själv forsla sådant avfall som ej gick att slutligt behandla på fastigheten, eller  
hos Affärsverken beställa sådan hämtning. 
 
Renhållningsordningen från den 25 mars 1982 upphörde att gälla enligt beslut  
i kommunfullmäktige den 31 maj 2001 då nya föreskrifter för avfallshantering  
för Karlskrona kommun antogs.  
 
Varken i Föreskrifterna om avfallshantering för Karlskrona kommun som full-
mäktige antog den 31 maj 2001 eller i Miljöbalken medges automatisk sopdis- 
pens för jordbruksfastighet. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet  
sorteras i tre fraktioner; komposterbart, brännbart och restfraktion. 
(forts.) 
 
 
 
 
 



  14 april 2004      Sid. 18(57) 

§ 158 (forts.) 5018/03 
Sökandens anmälan om kompostering av hushållssopor har granskats och god- 
känts av samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning den 3 september 2003.  
 
I sökandens skrivelse daterad den 22 september 2003 uppger sökanden att bränn-
bara sopor eldas upp endera i fastighetens värmeanläggning eller i en separat 
eldstad i ett av fastighetens uthus. 
 
Det är viktigt att det brännbara avfallet omhändertages på rätt sätt. Det måste  
klart markeras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera  
sin avfallsmängd. I det fall avfall skall förbrännas skall tillstånd ha beviljats. En 
anläggning där avfall eldas räknas som miljöfarlig verksamhet och skall tillstånds-
prövas eller anmälas till myndigheten. Anläggningen prövas och villkor för an-
läggningen fastställes. Tillsynsmyndigheten gör tillsyn vid anläggningen varje år 
och en årlig fast avgift debiteras. 
 
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart så kallat brännbart  
avfall samt deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall trans-
porteras bort från fastigheten genom kommunens försorg. Beroende på mängden 
sådant avfall bör sökanden kunna välja lämplig hämtningsintervall för brännbart 
avfall inom ramen för gällande föreskrifter. 
 
I Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäk-
tige fastställde den 31 maj 2001 står det följande i 12 § om hämtningsintervall: 
”Grundabonnemanget avser hämtning varannan vecka. För hemkomposterings-
alternativet finns även möjlighet att få hämtning månadsvis. Vid fullsortering  
finns möjlighet att få brännbar fraktion hämtad månadsvis (organisk varannan 
vecka). 
 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte 
ryms i sopkärlen. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att bränna ej hellre själv transportera 
sitt brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas 
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, adminis-
tration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs  
endast den rörliga avgiften.  
(forts.) 
 
 



  14 april 2004      Sid. 19(57) 

§ 158 (forts.) 5018/03 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfalls-
hantering 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 sophämt-
ningsbilen slapp köra till fastigheten Svanhalla 18:1. Nu ligger denna fastighet  
i ett område där sopbilen kör förbi. 
 
Miljöavdelningen har tillskrivit sökanden den 25 februari 2004. Av skrivelsen 
framgår att sökanden har möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet senast  
den 15 mars 2004 och då redovisa om sökanden kan ta hand om sitt brännbara 
avfall samt deponirester på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön. Vidare skall sökanden uppfylla de krav som ställs enligt Miljöbalkens 15 
kap och Karlskrona kommuns föreskrifter om avfallshantering fastställda den 31 
maj 2001 enligt kommunfullmäktiges beslut § 82. Kopior på Miljöbalkens 15  
kap samt kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2001, § 82, Föreskrifter om 
avfallshantering har bilagts skrivelsen. Sökanden har lämnat ett skriftligt svar  
som inkom till förvaltningen den 3 mars 2004. Skrivelsen förändrar inget i  
ärendet i sakfrågan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 5 mars 2004 yttrat sig i ärendet och  
lämnat förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återkalla tidigare beviljad dispens eftersom det varken i Föreskrifterna om 
avfallshantering för Karlskrona kommun som fullmäktige antog den 31 maj  
2001 eller i Miljöbalken medges automatisk sopdispens för lantbruk, 
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning 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 
 



  14 april 2004      Sid. 20(57) 

Sökande   6458/03 
Akten 
 
 
 
 
 § 159 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall)  
vid fastigheten Toramåla 1:8 
 
Till Karlskrona kommun har inkommit en skrivelse angående sophämtning vid 
fastigheten Toramåla 1:8. 

 
Fastigheten är en fritidsfastighet. Sökandena  har sitt permanenta boende i 
Tyskland. 
 
Av skrivelsen framkommer att fastigheten är bebodd cirka 6 veckor per år och  
att fastighetsägarna själva önskar sköta sin avfallshämtning. 
 
Alla fastigheter i Karlskrona kommun som är bebodda under någon tid på året 
omfattas av den kommunala renhållningen. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet  
sorteras i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpack- 
ningar, tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner  
som tillhör förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Det komposterbara avfallet som uppkommer på fastigheten Toramåla 1:8 om-
omhändertages i en varmkompost enligt anmälan som sökanden inlämnat till 
förvaltningen. 
 
Vid vistelsen på fastigheten Toramåla 1:8 uppkommer en viss mängd sopor som  
ej kan återvinnas eller komposteras och därvid uppstår ett behov av bortforsling  
och omhändertagande. Att själva transportera sitt avfall oavsett mängden, från 
fritidsbostaden till avfallsstationen är inte ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt 
godtagbart sätt att ta hand om sitt avfall. 
 
Sådant avfall som ej kan återvinnas eller komposteras så kallat brännbart avfall  
omfattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från fastigheten 
genom kommunens försorg. Beroende på mängden av sådant avfall bör sökandena 
kunna välja lämplig hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för gällan-
de föreskrifter. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen 
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
(forts.) 
 



  14 april 2004      Sid. 21(57) 

§ 159 (forts.) 6458/03 
Detta innebär att fastighetsägarna ej kan få tillåtelse att själva transportera sitt 
brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas 
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, adminis-
tration och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs  
endast den rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid åter-
vinningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall  
denna möjlighet tagas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för 
brännbart avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastig- 
hetsägare som idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att 
mängden brännbart avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras  
då möjligheten att lämna mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshan-
tering 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 Toramåla 1:8. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen 
kör förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2 mars 2004 yttrat sig i ärendet och lämnat 
förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
  
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämt-
ning vid fastigheten Toramåla 1:8, vilket innebär att sökandenas brännbara sopor 
skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad under 
sommarperioden. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 
 



  14 april 2004      Sid. 22(57) 

Sökande   1349/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 160 
 Ansökan om tillstånd för hållande av höns inom detaljplanelagt område 
 

Skärgårdens Montessoriförskola, Vitbåden, Gullberna Park har inkommit till  
miljö- och byggnadsnämnden  med ansökan om tillstånd, i enlighet med 4 § i 
Karlskrona kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter, att få hålla 2-3 höns inom 
detaljplanelagt område.  
 
Ansökan är kompletterad med ritningsunderlag och därtill förfrågan om även  
några kycklingar kan innefattas i tillståndet.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör, efter granskning och besök på platsen,  
bedömningen att tillstånd kan beviljas under vissa villkor.  
 
Miljöinspektör Börje Ulwebäck föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att meddela Skärgårdens Montessoriförskola tillstånd i enlighet med Karls- 
krona kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,  
att hålla höns och kycklingar på fastigheten Gullbernahult 24 med villkor:  
 
att hönsantalet begränsas till det sökta antalet, 3 stycken 
 
att kycklingarna begränsas till maximalt 6 stycken 
 
att hönshållningen bedrivs under sökt period 13 april-18 juni och 15 augusti  
– 30 september varje år, samt  
 
att tillståndet kan återkallas om olägenheter för människors hälsa eller miljön 
uppkommer på grund av djurhållningen. 
 
_____    



  14 april 2004      Sid. 23(57) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   
 
 
 
 
 
 
 
 § 161 
 Angående inspektionsfrekvensen för tillfälliga tillstånd och julborden  
 

Varje år inspekterar livsmedelstillsynen julborden och de verksamheter som fått 
tillfälligt tillstånd t ex på marknader. 
 
Beträffande julborden handlar det om cirka 20 stycken inspektioner varav mer-
parten sker på kvällstid och helger. Besöken av de tillfälliga tillstånden är cirka  
20 stycken och även här på kvällstid och helger. De flesta av tillställningarna 
återkommer årligen.  
 
I samband med inspektionerna av julborden kontrolleras temperaturen på några 
utvalda rätter. Alla restauranger får ett utlåtande angående sitt julbord och de  
som uppvisar ej tillåtna temperaturer får speciellt påpekande om riskerna med 
hanteringen och uppmanas att vid nästa julbord noggrant följa instruktionerna  
som gäller.  
 
Även när det gäller § 16-tillstånden inspekteras dessa efter vissa punkter och 
sökande får ett utlåtande på inspektionen.   
 
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting informerar om ärendet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
_____       

 



  14 april 2004      Sid. 24(57) 

Kommunledningsförvaltningen  1265/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
  § 162 
  Budgetuppföljning februari 2004 
 
  Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per februari  
  2004. 
 
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att godkänna budgetuppföljning och resultatprognos per den 29 mars 2004  
enligt bilagda handlingar.   

   
  _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  



  14 april 2004      Sid. 25(57) 

Stadsmiljörådet  1782/04 
De valda 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
   § 163 
  Ledamöter i Karlskrona Stadsmiljöråd  
 

Enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 mars 2002 om inrättande  
av Karlskrona Stadsmiljöråd skall nämnden även besluta om förändringar i  
rådets sammansättning.  
 
Professor Eva Öresjö vid BTH har med anledning av förändrade arbetsuppgifter 
avsagt sig fortsatt deltagande. Förslag föreligger att utse Anders Törnqvist, 
professor i Fysisk Planering vid BTH att ingå i rådet.  
 
Vidare föreslås att rådets kompetens utvidgas genom att Hans Andrén, koor- 
dinator för koncernen Växjö Kommunfastigheter AB, utses att ingå i rådet.  
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att utse ledamöter i enlighet med förslagen.   
 
_____         
 



  14 april 2004      Sid. 26(57) 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 164 
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen.  
 
_____   



  14 april 2004      Sid. 27(57) 

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



  14 april 2004      Sid. 28(57) 

§ 166 
Meddelanden  

  
1. Tekniska nämnden, beslut 30 mars 2004, § 28; Fråga om utökning av  

 VA-område på Sturkö (Ryd)      
 

2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-02-26; Anmälan om icke till-
ståndspliktig transport av avfall enligt 35 § Avfallsförordningen     

 
3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-02-27; Efterbehandling av täkt 

inom fastigheten Saleboda 2:1 i Karlskrona kommun   
 

4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-03; Ansökan om strand- 
skyddsdispens för uppförande av nybyggnad på fastigheten Karlskrona  
6:15, Karlskrona kommun    

 
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-03; Ansökan om strand-

skyddsdispens m m för uppförande av sjöbod på fastigheten Stenshamn  
1:2, Karlskrona kommun    

 
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-08; Strandskyddsdispens  

för uppförande av ett pumphus på fastigheten Hasslö 4:100 i Karlskrona 
kommun   

 
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-11; Anmälan enligt 34 §  

punkt 1 i Avfallsförordningen          
 

8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-16; Överklagande av miljö-  
och byggnadsnämndens beslut angående ombyggnad och ändrad 
användning till behandlingshem på fastigheten Gullbernahult 21  
(M 2 Måsskär), Karlskrona kommun  

 
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-19; Upphävande av strand-

skydd inom område som anses ingå i detaljplan för del av Allatorp 5:1, 
Karlskrona kommun, Blekinge län           

 
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-23; Anmälan enligt 34 §  

punkt 1 och 2 Avfallsförordningen  
 

11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-02-09; Anmälan enligt 34 §  
punkt 1 Avfallsförordningen   
 

12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-29; Bidrag till vård av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Vedeby 16:1,  
Lyckeby källa, Augerums socken, Karlskrona kommun  

 
(forts.) 
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§ 166 (forts.) 
 
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-29; Bidrag till vård  

av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Torhamns- 
 Långören 1:13, Torhamns socken, Karlskrona kommun  

 
14. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2004-03-10; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut den 7 januari 2004 avs bostadsanpass-
ningsbidrag för installation av mulltoalett enligt lagen (1992:1574) om 
bostadsanpassningsbidrag m m (BAB)  

 
15. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2004-03-15; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut den 7 januari 2004 angående bostadsan-
passningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag 
(BAB)           
 

16. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2004-03-18; Överkla- 
gande i fråga om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende  
Lösen 1:38 i Karlskrona kommun    
 

17. Energimyndigheten, missiv 2004-03-15; Karlskrona kommun beviljas  
320 000 kronor för att genomföra projektet Energirådgivning 2004 med  
Jan Johansson som projektledare    

 
18. Jordbruksverket, Djurmiljöenheten beslut 2004-03-09; Användning av 

animaliska biprodukter för utfodring av jakt- eller draghundar      
 

19. Djurskyddsmyndigheten; Information till miljö- och hälsoskyddsnämn- 
dens (eller motsvarande) ledamöter, förvaltningschef samt djurskydds-
inspektör  

 
20. Boverket, beslut 2004-03-11; Överklagade beslut om statlig bostads-

byggnadssubvention samt beslut om statligt investeringsbidrag för  
 byggande av hyresbostäder 
 

21. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse till Banverket; Elektrifiering  
av Blekinge kustbana, gångbron ”Gröna Bron” i Mariedal, km 123+600   

 
22. Samhällsbyggnadsförvaltningen; Råd och regler för uteserveringar 

Karlskrona, reviderad februari 2004   
  
 _____ 
 
 Kurt Lindman (v) anmäler jäv i denna paragraf.    
 



  14 april 2004      Sid. 30(57) 

Fastighetsägaren   5379/03 
Byggherrarna  
Länsrätten 
Akten 

 
 
 
 
§ 167 
Olovligt byggande på fastigheten Agdatorp 1:5 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 november 2003, § 335, att av 
fastighetsägaren till Agdatorp 1:5 ta ut byggnadsavgift med 15 120 kronor och 
översända ärendet till länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift. 
Beslutet har ställts till byggherrarna, som också getts möjlighet att inkomma med 
förklaring samt getts möjlighet till rättelse.  
Dessa överklagade beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen konstaterade att 
byggherrarna inte var ägare till fastigheten, varför beslutet upphävdes och  
ärendet visades åter till nämnden för ny handläggning. 
 
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. Grundlägg-
ningsarbete 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. Avgiften skall enligt PBL 10 kap 9 § första stycket  
tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till den aktuella fastigheten. 
Ärendet skall vidare översändas till allmän förvaltningsdomstol för uttagande av 
tilläggsavgift, enligt PBL 10 kap 7 och 8 §§.  
  
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 xxxxxxxxxxx i egenskap av ägare till fastigheten Agdatorp 
1:5 vid det tillfälle då den aktuella överträdelsen begicks, och översända ärendet till 
länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 



  14 april 2004      Sid. 31(57) 

Sökande 1015/04  
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten 
 
 
 § 168 

Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad  
av komplementbyggnad på fastigheten Aspö 4:67      
 
Handlingar: Ansökan (2004-02-23), ritning, situationsplan, karta, granne-
medgivande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Ansökan gäller nybyggnad av ett lusthus. På platsen gäller strandskyddsför-
ordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§. Lusthuset blir  
beläget närmare stranden än bostadshuset, varför strandskyddsdispens erfordras. 
 
Platsen där lusthuset föreslås placerat utgörs av hävdad tomtmark för bostads-
ändamål. Detta får anses utgöra särskilt skäl att medge undantag från strand-
skyddsförordnandet, vilket kan beslutas av miljö- och byggnadsnämnden då 
tomtens yta understiger 3000 m2. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från 
strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives: 
 
att byggnaden ska placeras minst en meter från gräns till grannfastighet 
 
att som tomtplats får den hävdade tomten tas i anspråk  
 
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  



  14 april 2004      Sid. 32(57) 

Sökande   551/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 169 

Förhandsbesked för delning av tomt och ombyggnad av förråd till  
bostadshus på fastigheten Aspö 4:228  
 
Handlingar: Ansökan (2004-02-10), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvalt-
ningens yttrande, bil A.   
 
Ansökan gäller att få dela fastigheten, som i sin helhet är hävdad för bostads-
ändamål. Befintlig förrådsbyggnad ligger så placerad, att den lämpar sig att  
bygga om till huvudbyggnad på den ena styckningslotten. 
 
Tillfart finns på befintlig väg och anslutning kan göras till kommunalt VA. 
 
Båda tomterna bedöms efter delning bli lämpliga för ändamålet. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Några yttranden  
har ej inkommit.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för delning av fastigheten och lokalisering av 
bostadshus till styckningslotterna med villkor:  
 
att bygglov ska sökas före ombyggnad av förråd till bostadshus 
 
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. 
 



  14 april 2004      Sid. 33(57) 

Sökande 411/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 170 
  Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall på fastigheten  
  Aspö 24:1 
 
  Ärendet utgår från dagordningen.      

_____ 
 



  14 april 2004      Sid. 34(57) 

Sökande   867/04 
Berörda grannar  
Akten 
 
 
 
 
 
 § 171 
  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
  Aspö 24:17   
 

Handlingar: Ansökan (2004-02-10), karta, yttranden från grannar (2 st), sam-
hällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman-
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning 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 alle-
mansrättslig 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 
drygt 2000 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 
vildvuxen ängsmark, och får anses sakna särskilda naturvärden eller allmänt 
intresse i övrigt. Väganslutning finns, och anslutning kan göras till det kommu- 
nala VA-nätet. En byggnad på platsen får bedömas utgöra en lämplig 
komplettering. 
Ett antal grannfastigheter är beroende av att ta väg över Aspö 24:17, antingen  
för bilförbindelse med Hyttevägen eller för gångförbindelse med stranden 
respektive Hyttevägen. Detta måste säkras, lämpligen genom servitutsförfarande.  
(forts.) 
 
 
 
 



  14 april 2004      Sid. 35(57) 

§ 171 (forts.) 867/04 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Yttrandena på-
verkar ej förvaltningens bedömning.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till den före-
slagna 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 nödvändiga möjligheter för grannfastigheter till bil- respektive gångpassage 
över Aspö 24:17 skall säkras genom servitut innan bygglov kan beviljas. 
 
_____ 

 
  Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.  
  
 Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut  

eftersom tillståndet annars upphör att gälla. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
  



  14 april 2004      Sid. 36(57) 

Sökande 1059/04 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten 
 
 
  § 172 

Bygglov, bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av 
pumpstation på fastigheten Bakareboda 1:7 
 
Handlingar: Ansökan (2004-03-24), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Ansökan gäller nybyggnad av pumpstation. På platsen gäller strandskydds-
förordnande vid sjön Sillhövden, enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och  
16 §§.  
 
Platsen där pumpstationen föreslås placerad utgörs av hävdad och inhägnad 
tomtmark för reningsverk. Detta får anses utgöra särskilt skäl att medge  
undantag från strandskyddsförordnandet, vilket vid insjöar kan beslutas av  
miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från 
strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives: 
 
att som tomtplats får den inhägnade tomten tas i anspråk  
 
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 
 



  14 april 2004      Sid. 37(57) 

Sökande  1144/04 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten 

 
§ 173 
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för äventyrs-
camp/konferensanläggning på fastigheten Södra Boasjö 1:2  
 
Handlingar: Ansökan (2004-03-03), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Ansökan gäller en aktivitetsanläggning för slutna sällskap, där olika slag av 
sammankomster kan arrangeras i kombination med konferenser, måltider och 
övernattning. Alla förekommande inomhusfunktioner är inrymda i tält av olika  
slag. 
 
Anläggningen är belägen vid östra stranden av Stora Åsjön. På platsen gäller 
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§.  
 
Den befintliga naturmarken är i huvudsak helt orörd, och anläggningen har 
anpassats till de naturliga förutsättningarna. Platsen är avsides belägen, och inte 
nämnvärt frekventerad av friluftslivet. Inga inhägnader eller andra privatiserande 
anordningar förekommer, och allmänheten kan utan hinder passera eller uppehålla 
sig på området. Detta får anses utgöra särskilt skäl att medge undantag från strand-
skyddsförordnandet. 
 
Marken får anses vara lämpad för det avsedda ändamålet. 
 
Inga grannar har ansetts vara berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strand-
skyddsbestämmelserna varvid föreskrives: 
 
att endast den yta som tälten upptar på marken får tas i anspråk som tomt 
 
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. 

 



  14 april 2004      Sid. 38(57) 

Sökande 976/04 
Tekniska förvaltningen  
Berörda grannar  
Akten 
 
 
 
 
  § 174 

Bygglov och bygganmälan för förlängning av befintlig båtbrygga på 
fastigheten Sturkö-Bredavik 19:13   
 
Handlingar: Ansökan (2004-02-19), ritning, situationsplan, karta, yttranden från 
grannar (4 st), utlåtande från kommunekologen, samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, bil A.   
 
Ansökan om bygglov avser att förlänga en befintlig stenbrygga med en cirka 40 
meter lång och 3 meter bred pålad träbrygga. Längst ut på bryggan skall ett våg-
skydd bestående av ett 8 meter långt träplank utföras. Stenbryggan som avses 
förlängas ligger inom ett område som redan används som småbåtshamn med 
tillhörande uppläggningsplatser. Området är tillgängligt för allmänheten och 
tillgången till stranden kommer inte att påverkas av det föreslagna arbetsföre- 
taget. 
 
Länsstyrelsen har genom beslut den 17 april 2002 lämnat strandskyddsdispens  
för förlängning av brygga på rubricerad fastighet enligt bestämmelserna i miljö-
balken 7 kap. 16 §. 
 
Länsstyrelsens beslut att lämna strandskyddsdispens överklagades till Miljö- 
domstolen av ägarna till fastigheterna Bredavik 19:8, 19:18, 19:22 och 19:38. 
  
Miljödomstolen avvisar överklagandet genom beslut den 9 augusti 2002 och  
anför att fastighetsägarna inte berörs av länsstyrelsens avgörande på sådant  
sätt att de har rätt att överklaga beslutet. 
 
Kommunekolog Anders Klar har lämnat ett utlåtande den 12 november 2003  
över det tänkta arbetsföretaget 
 
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, och där har ytt-
randen inkommit från ägarna till fastigheterna Sturkö-Bredavik 19:8, 19:18,  
19:22 och 19:38.  
  
Vad de klagande anför är bland annat att det råder oklarheter med äganderätten  
till land- och vattenområdet vid Sturkö-Bredavik 19:13:s strand. Vid beredning  
av ett bygglovärende prövar inte miljö- och byggnadsnämnden om sökanden har 
äganderätt eller annan förfoganderätt till den mark eller vatten som avses med 
ansökan.  
(forts.) 
 
 



  14 april 2004      Sid. 39(57) 

§ 174 (forts.) 976/04 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att tillstyrka bygglov för förlängning av båtbrygga enligt ingivna handlingar  
med villkor: 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då 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. 

 
  Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  14 april 2004      Sid. 40(57) 

Sökande   1025/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 175 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten  
 Gisslevik 2:20  
 

Handlingar: Ansökan (2004-02-24), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   

 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman-
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning 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, vattenför-
sörjning 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. 
 
Marken, som utgör en lucka i befintlig bebyggelse, kan närmast beskrivas som 
kuperad ängsmark, och får anses sakna särskilda naturvärden eller allmänt in- 
tresse i övrigt. Fastigheten ligger i direkt anslutning till väg 750, från vilken tillfart 
kan anordnas. En byggnad på platsen får anses utgöra en lämplig komplettering. 
 
Ur miljösynpunkt har den bedömningen gjorts, att avloppsfrågan går att lösa på 
fastigheten. Detta bör i första hand ske i form av en gemensamhetsanläggning 
tillsammans med grannarna på Gisslevik 2:18 och 2:28. Sökanden anmodas att 
kontakta dessa i frågan. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Några yttranden  
har ej inkommit.  
(forts.) 
 
 
 
 



  14 april 2004      Sid. 41(57) 

§ 175 (forts.) 1024/04 
 
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  
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsför-
valtningen 
 
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart till väg 750 skall inhämtas före 
byggstart 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska 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. 



  14 april 2004      Sid. 42(57) 

Sökande 1020/04 
Akten 
 
 
 
 
  § 176 
  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 9:108   

 
Handlingar: Ansökan (2004-02-24), ritning, situationsplan, karta, samhällsbygg-
nadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman-
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning 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.  
Den föreslagna tomten utgörs av igenvuxen naturmark som kringgärdas av relativt 
tät bebyggelse och som får anses sakna allmänt intresse. Anslutning kan göras till 
det kommunala VA-nätet, och möjlighet finns att anordna tillfart. Den föreslagna 
byggnationen får anses utgöra en naturlig komplettering.  
 
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 enbostadshus till 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. 
_____  

  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 april 2004      Sid. 43(57) 

Sökande 6859/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 177 
  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hålan 62:3  
 

Handlingar: Ansökan (2003-11-11), ritning, situationsplan, karta, yttrande  
från sökande (2004-01-08), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Tidigare beslut: 12 januari 2004, § 32 och 11 februari 2004, § 73. 
 
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, vattenför-
sörjning och avlopp. 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat 
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.  
 
Vid bedömningen gäller också vad som sägs om skydd av riksintressen i miljö-
balken (MB) kap 3 samt kapitel 4. Enligt MB 4 kap 4 § ligger platsen inom det 
kust- och skärgårdsområde där fritidshus endast får tillkomma som kompletteringar 
av befintliga bebyggelsegrupper.  
 
Platsen är belägen inom område som är av riksintresse för friluftslivet. 
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse. 
 
Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen på orörd naturmark tillgänglig för all-
mänheten. Den ligger på en förhållandevis öppen höjdplatå ca 100 m från stranden 
med delvis berg i dagen, i ett område med ganska tät vegetation. Avståndet till 
närmaste hus är ca 100 m, och förslaget kan inte betraktas som en komplettering  
av befintlig bebyggelsegrupp, utan innebär en utvidgning av bebyggelsen. 
 
Med hänsyn till riksintresset för friluftslivet och att förslaget strider mot vad som 
sägs i MB kap 4 om tillkomsten av fritidshusbebyggelse i området, får det anses 
vara av vikt att marken bevaras allemansrättsligt tillgänglig. 
  
Med hänvisning till vad som sägs ovan bedömmer samhällsbyggnadsförvaltningen  
den föreslagna lokaliseringen vara olämplig. 
(forts.) 
 
 
 



  14 april 2004      Sid. 44(57) 

§ 177 (forts.) 6859/03 
 
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över förslaget till beslut, och har den  
8 januari 2004 inkommit med en skrivelse. Det som framförs påverkar inte 
förvaltningens bedömning. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 4 februari 2004 företagit  
syn på platsen och ställer sig positiva till förslaget under förutsättning att even- 
tuell byggnad placeras i anslutning till befintlig bebyggelse.     
 
Ur miljösynpunkt har den bedömningen gjorts, att en eventuell byggnad bör 
placeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, så att den kan integreras med 
denna ur VA-synpunkt. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har 
inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till fastigheten 
med villkor:  
 
att byggnadens placering skall vara i direkt anslutning till bebyggd fastighet 
 
att byggnadens utformning, storlek och exakta placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samband med bygglovsprövningen 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovs-
ansökan  
  
att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet enligt 
19 § NVL skall föreligga före byggstart, vilket skall ombesörjas av sökanden 
 
att mark inom strandskyddsområdet inte får tas i anspråk som tomt utan att strand-
skyddsdispens från länsstyrelsen föreligger. 
 
_____     
 

  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 april 2004      Sid. 45(57) 

Sökande 28/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 178 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Jämjö 4:16, 4:4   

   
Handlingar: Ansökan (2004-01-07), ritning, situationsplan, karta, granne-
medgivanden (5 st), 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, vatten-
försörjning 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 sammanläggning av två avstyckade tomter. Marken är av 
ängskaraktär. Den ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och saknar allmänt 
intresse. Tillfartsväg och kommunalt VA finns framdraget. En byggnad på platsen 
bedöms utgöra en lämplig komplettering. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till 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. 
_____ 
 

  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 april 2004      Sid. 46(57) 

Sökande 869/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 179 

Bygglov och bygganmälan för anordnande av motorbana för radiostyrda  
bilar, samt nybyggnad av förarställning, tillfällig åtgärd, på fastigheten 
Karlskrona 3:3      
 
Handlingar: Ansökan (2004-02-16), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, bil A.   
 
Ansökan gäller anordnande av en motorbana för större, radiostyrda bilar. Platsen 
ligger inom Rosenholmsområdet, strax norr om E22, där en numera riven förråds-
byggnad varit belägen. 
 
Platsen bedöms vara lämpad för ändamålet. Den ligger väl skyddad och torde inte 
innebära vare sig visuella eller ljudmässiga störningar för omgivningen. 
 
Markupplåtelsen är tidsbegränsad, och planläggning av området för verksamheter 
avses komma till stånd inom ett antal år. Permanent bygglov kan inte lämnas,  
vilket sökanden är införstådd med. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd för en tid av ett år varvid föreskrives:  
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och  
då det avslutats. 
 
_____ 



  14 april 2004      Sid. 47(57) 

Sökande  179/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 
 
 
 
 
  § 180 

Bygglov för tillfällig åtgärd – uppförande av uteservering (Sjökrog) på 
fastigheten Karlskrona 4:5 (Fisktorget)  
 
Handlingar: Ansökan (2004-01-15), ritning, 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. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.  
 
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 samhälls-
byggnadsförvaltningen, dock senast före säsongstarten 2004. 
 
_____ 



  14 april 2004      Sid. 48(57) 

Sökande 979/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 
 
 
 
 
 § 181 

Bygglov för ändrad användning till sommarcafé på fastigheten Torhamns-
Långören S:3  
 
Handlingar: Ansökan (2004-02-19), ritning, karta 
 
Ansökan gäller ändrad användning av ett redskapsförråd till sommarcafé. 
Byggnaden är belägen på mark som är allemansrättsligt tillgänglig, men 
verksamheten bedöms inte innebära någon negativ påverkan på allmänhetens 
tillträde till området. 
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13,  
14 och 16 §§.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för ändrad användning varvid föreskrives: 
 
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska  
ombesörjas av sökanden 
 
att innan verksamheten startar skall tillstånd för caféverksamhet sökas vid livs-
medelstillsynen inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
_____ 
 
 
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. 



  14 april 2004      Sid. 49(57) 

Sökande 6120/03 
Akten 
 
 
  § 182 

Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på 
fastigheten Lösen 2:13    
 
Handlingar: Ansökan (2003-10-06), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens 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, vatten-
försörjning 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 att få dela en fastighet som idag är bebyggd med ett enbostadshus. 
Den aktuella platsen utgörs av vildvuxen naturmark, som får anses sakna allmänt 
intresse. Tomten ligger i anslutning till befintlig väg. 
 
Den föreslagna nybyggnaden får anses vara en lämplig komplettering på platsen. 
 
Ur miljösynpunkt har den bedömningen gjorts, att avloppsfrågan går att lösa  
genom enskild avloppsanläggning.  
 
Inga grannar har ansetts vara berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus varvid föreskrives:  
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att förslag till anordnande av avloppsanläggning som är godkänd av samhälls-
byggnadsförvaltningen ska 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. 
 
 



  14 april 2004      Sid. 50(57) 

Sökande  983/04 
Akten 
 
 
 
  § 183 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten  
Möcklö 9:1      
 
Handlingar: Ansökan (2004-02-20), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens 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, vattenför-
sörjning 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.  
Det aktuella området utgörs av snårig och otillgänglig naturmark, tätt bevuxen  
med buskar och mindre träd. Marken får anses sakna allmänt intresse. 
 
Befintlig väg kan användas för tillfart. Avloppsfrågan löses genom anslutning  
till gemensam VA-anläggning som ska anordnas vid exploatering av fastigheten 
Möcklö 9:4, där positivt förhandsbesked nyligen lämnats för byggnation av två 
bostadshus. 
 
Marken får bedömas vara lämpad för den föreslagna bebyggelsen. 
 
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 två enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor:  
 
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt  
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med amhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anslutning sker till gemensam VA-anläggning tillsammans med Möcklö 9:4. 
_____ 

   
  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 april 2004      Sid. 51(57) 

Sökande  963/04 
Länsstyrelsen  
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten   
 
 
  § 184 

Bygglov, bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av 
pumpstation på fastigheten Västra Nättraby 10:3 
 
Handlingar: Ansökan (2004-02-18), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Ansökan gäller nybyggnad av pumpstation. På platsen gäller strandskydds-
förordnande vid Nättrabyån, enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§.  
 
Platsen där pumpstationen föreslås placerad utgörs av hävdad tomtmark för 
reningsverk. Detta får anses utgöra särskilt skäl att medge undantag från 
strandskyddsförordnandet, vilket vid vattendrag kan beslutas av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från 
strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives: 
 
att som tomtplats får den hävdade tomten tas i anspråk  
 
att fasadfärg ska vara grön, i kulör som anpassas till befintlig byggnad, vilket  
ska göras 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. 
 



  14 april 2004      Sid. 52(57) 

Sökande  1060/04 
Akten 
 
 
 
 
 § 185 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten  
Sanda 1:200   
 
Handlingar: Ansökan (2004-02-25), ritning, karta, yttrande från granne  
(2004-04-01), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman-
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning 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 anat 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 ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Den är igenvuxen och 
svårtillgänglig, och bedöms sakna intresse ur allmän synpunkt.  
 
Befintlig väg kan användas för tillfart, och anslutning avses göras till det kommu-
nala VA-nätet. En mindre kraftledning löper över fastigheten, till vilken hänsyn 
måste tas vid placering av byggnader. 
 
Den föreslagna byggnationen får anses utgöra en lämplig komplettering. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En granne har 
inkommit med yttrande. Yttrandet har beaktats.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den 
föreslagna platsen med villkor: 
(forts.) 
 
 



  14 april 2004      Sid. 53(57) 

§ 185 (forts.) 1060/04 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt  
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsför-
valtningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att tillstånd från kraftleverantören med avseende på befintlig kraftledning ska 
föreligga före byggstart 
 
att gällande vägservitut skall beaktas.  
 
_____  
 

  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 april 2004      Sid. 54(57) 

Sökande  169/04 
Akten 
 
 
 
 
  § 186 
  Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Ytterön 1:57  
 

Handlingar: Ansökan (2004-01-14), ritning, karta, yttrande från sökande  
(2004-04-07),) 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, vattenför-
sörjning och avlopp. 
 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat 
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.  
 
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd  
av riksintressen.  
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 
och 16 §§.  
 
Platsen ligger inom område av riksintresse för friluftslivet. 
 
Marken utgörs av naturmark som är allemansrättsligt tillgänglig, och ligger i sin 
helhet inom strandskyddsområde. Över markområdet leder en gångstig, som för-
binder Ytteröns norra del med vägen mot färjan. Det får bedömas vara av vikt att 
marken bevaras allemansrättsligt tillgänglig. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrandet på-
verkar ej förvaltningens bedömning.   
 
Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår 
framställningen.  
 
Yrkande  
Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Eva Röder 
(fp), Henrik Reinholdsson (kd) och Erik Gisslén (m) yrkar att positivt 
förhandsbesked beviljas  
(forts.) 



  14 april 2004      Sid. 55(57) 

§ 186 (forts.) 169/04 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Reservation 
Carl-Göran Svensson (m) m fl reserverar sig till förmån för eget yrkande.     
 
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. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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§ 187 
Informationer  
 
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting ger information om Karlskrona kommuns 
upprättade miljöbokslut för år 2003.   
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om skyddsområde för 
vattentäkter i kommunen.  
 
Förvaltningschefen informerar även om kommunstyrelsens beslut att införa 
offentliga födelsesignaler vid fontänen på Klaipedaplatsen.     
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationerna till dagens protokoll. 
 
_____     
 



  14 april 2004      Sid. 57(57) 

 
 
 
 
 
 
 
Övrigt 
§ 188 
 
Ordföranden påminner om den planerade utvecklingsdagen den 3 juni.  
Förmiddagen kommer att ägnas åt seminarium om Natura 2000. Efter- 
middagen är ämnad till aktiviteter tillsammans med förvaltningens personal.  
 
Carl-Göran Svensson (m) tar upp frågan om Livsmedelskontrollen. 
Livsmedelsverkets rekommendation är att jobba förebyggande. Miljöstrategen 
Kenneth Gyllensting informerar och ger upplysning.  
 
_____     
 
      



  12 maj 2004     Sid. 1(43) 

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 maj 2004 
 
§ 193 Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 194 Detaljplan för Karlskrona 5:23 m fl, Hästö, Karlskrona kommun  
§ 195 Detaljplan för del av fastigheten  Hammarby 11:1, Jämjö, Karlskrona kommun  
§ 196 Detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4, Spandelstorp, 

Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 197 Ansökan om sluten tank för wc för fastigheten Frändatorp 25:43 
§ 198 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten 

Sillhövda-Älmtamåla 1:34 
§ 199 Yttrande över Jordbruksdepartementets remiss Ds 2004:11 Förbättrad djurskydds- och 

livsmedelstillsyn 
§ 200 Förslag till ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen och lagen om brandfarliga 

och explosiva varor 
§ 201 Revidering av taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljöbalken, 

djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, tobakslagen samt 
införande av taxa för strålskyddslagen och övrig verksamhet, t ex uppdragsverksamhet  

§ 202 Representant i folkhälsoråd  
§ 203 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
§ 204 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
§ 205 Meddelanden  
§ 206 Strandskyddsdispens för utfyllnad, Stora Alljungen  
§ 207 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Aspö 3:14 
§ 208 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:43 
§ 209 Marklov för utfyllnad och rensning av sjötång m m samt ansökan om strandskyddsdispens 

på fastigheten Björkenäs 11:37 
§ 210 Uppförande av telemast och fyra teknikbodar på fastigheten Bredabäck 1:51 
§ 211 Cafébyggnad, bygglov för tillfällig åtgärd på Fisktorget, Karlskrona  
§ 212 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:75. Utgår 
§ 213 Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hålan 62:6 
§ 214 Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Perstorp 1:6 
§ 215 Nybyggnad av telemast och tre teknikbodar på fastigheten Rödeby-Björsmåla 1:5 
§ 216 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sandhamn 1:4 
§ 217 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skillinge 14:1. Utgår 
§ 218 Nybyggnad av båtskjul på fastigheten Trossö 10 
§ 219 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Västra Nättraby 9:5 
§ 220 Informationer 
§ 221 Övriga frågor 
_______________________                        
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen  
  den 12 maj 2004, kl. 08.30 – 12.55.   
  Beslutsammanträde kl. 12.00 – 12.55.     
 
Beslutande Ordförande Erik Karlsson (s) 
 2:e v ordf Carl-Göran Svensson (m)  
 Ledamöter  Katarina Möller (s) 
  Gert Olsson (s) 
  Ulla Ohlsson (s) 
  Thomas Åberg (s)  
  Anna Ottosson (m) 
  Margareta Rodin (fp) 

 Eva Röder (fp)  
 Henrik Reinholdsson (kd) 

  Magnus Larsson ( c )  
  Kurt Lindman (v)  
 
Tjänstgörande ersättare Per-Gunnar Holgersson (s) 
 
Närvarande ersättare  Eva Öman (s) 
  Rolf Ferner (s) 
  Erik Gisslén (m)  

 Jerry Hansson (fp) till kl. 12.00    
 Lars-Ove Carlsson (kd) 

 Tommy Rönn (v) till kl. 11.05   
   
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef    
  Hans Juhlin, planchef  
  Kenneth Gyllensting, miljöchef 
  Jan Hammarfors bygglovchef 
  Kerstin Johansson, planarkitekt  

  Marianne Örnblom, planarkitekt   
  Åsa Olsson, planhandläggare     
  Leif Larsson, bygglovarkitekt  
  Marts Cronmalm, byggnadsinspektör   
  Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten  
  Birgitta Larsson, sekreterare   
       
Utses att justera  Margareta Rodin                                    
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den  
   19 maj 2004, kl. 07.30   
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Underskrifter  
 
Sekreterare …………………………………….. §§ 193 - 221 
 Birgitta Larsson                                                     
 
Ordförande …………………………………… 
 Erik Karlsson   
 
Justerare …………………………………….   
  Margareta Rodin      
 
                                     
 
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den      19 maj 2004     anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
Birgitta Larsson                            
Birgitta Larsson  
Sekreterare  
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Sökande   6583/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 193 

Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun,  
Blekinge län   
 
Kommunens försäljning av fastigheten Sjöbladh 14 leder till ett behov av att upp-
rätta ny detaljplan för kvarteret Sjöbladh. Köparen av Sjöbladh 14 har intentionen  
att skapa nya bostäder inom kvarteret, dels i de befintliga byggnaderna, vilka tidigare 
var Sjöbladsskolan, dels genom nybyggnation. I övrigt syftar detaljplanen till att 
säkerställa ett bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i kvarteret 
och att understryka kravet på varsamhet vid underhåll och ombyggnad.   
 
Kvarteret Sjöbladh ligger på Trossö som är stadens centrum. Det avgränsas i öster  
av Bredgatan, i norr av Östra Köpmansgatan, i väster av Guldsmedsgränd och i 
söder av Ronnebygatan. Planområdets areal är 0,7 hektar. Marken är dels kommun-
ägd, dels privatägd. 
 
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att låta detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, bli föremål för samråd.    
    
 _____   
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Sökande  7294/03  
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)  
Kommunens anslagstavla 
Länsstyrelsen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen     
 
 
 
 § 194 
 Detaljplan för Karlskrona 5:23 m fl, Hästö, Karlskrona kommun,  
 Blekinge län      
 
 Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 26 mars 2004 t o m  
 den 23 april 2004.    
 
 Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att 

skyndsamt genomföra erforderliga planändringar bland annat på Hästö med anled-
ning av behovet av förskoleutbyggnad. Lagändringar och en ökning av barnkullarna 
har medfört ett ökat behov av förskoleplatser. Befintlig förskola på Hästö har inte 
tillfredsställande lokaler.  

 
 En översiktlig analys av möjliga områden för en ny förskola har resulterat i att ett 

område söder om Hästö idrottsplats föreslås. Den nya förskolan ligger i anslutning 
till både bostadsområdet Hästö och friluftsområdet Wämöparken och har god till-
gänglighet invid tillfartsvägen till/från Hästö, där det även finns busshållplats. Enkla 
gångstigar finns även rakt österut mot Hästöskolan.  

 
 Huvuddelen av planområdet är beläget söder om Hästö idrottsplats. Väster om plan-

området höjer sig Wämöberget och i öster löper södra Herrgårdsvägen. På andra 
sidan den finns villafastigheter i västersluttning. Planområdet omfattar 0,85 hektar.            

 
 Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet. 

 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplanen för 

Karlskrona 5:23 m fl. Hästö, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad april 2004. 
 
 _____    
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Sökande  1315/04   
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 195 
 Detaljplan 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. I december 

2003 beslöt nämnden att avslå framställan om detaljplaneuppdrag för aktuellt om-
råde i avvaktan på att avgörande beslut om dragningen av E22. 

 
 Det beslut som regeringen fattat den 19 februari 2004, har lett till att utbyggnaden  
 av E:22 skjuts framåt i tiden. Avgörande beslut om dragningen av E:22an är således 

inte fattade.  
   
 Planhandläggare Åsa Olsson föredrar ärendet.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning.    
 
_____ 
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Kommunfullmäktige  5602/03 
Sökande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 196 

Detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4, 
Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län   
 
Planen syftar till att ta fram stycketomter i Musikgatans förlängning, detta i enlighet 
med bostadsförsörjningsprogrammet antaget 2001. Den idag gällande planen tillåter 
flerbostadshus i två plan. Föreslagen detaljplan innebär en omvandling av del av 
gällande plan vilken medger 20 st villor.    
 
Som en följd av ökad efterfrågan samt utförsäljning av befintliga byggrätter är kom-
munen i stort behov av mark för exploatering av villor. Idag finns ingen efterfrågan 
på mark för flerbostadshus vilket föranledde denna omprövning av markanvändning 
strax sydväst om Spandelstorp centrum.  
 
Marken är idag obebyggd och ägs av Karlskrona kommun. 
 
Planområdet är beläget i Spandelstorp och nås från Musikgatan. I väst, öst och  
söder avgränsas området av naturmark och i norr avgränsas området av kvarteret 
Munspelet. Planområdet omfattar ca 3,6 hektar. 
 
Yrkande    
Magnus Larsson ( c ), Margareta Rodin (fp) och Eva Röder (fp) yrkar avslag till 
planförslaget. Protokollsbilaga 1.  
 
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till planförslaget med tillägget att en del av området  
i gällande plan reserveras för särskilt boende.  
 
Proposition          
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Magnus Larssons ( c ) 
m fl avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
Votering   
Votering begärs och verkställes. Följande voteringsproposition uppställes: Den som 
bifaller förvaltningens förslag röstar ja, den som vill avslå framställningen röstar nej.  
 
Röstar Ja gör: Per-Gunnar Holgerson (s), Carl-Göran Svensson (m), Gert Olsson (s), 
Ulla Ohlsson (s), Thomas Åberg (s), Anna Ottosson (m), Henrik Reinholdsson (kd) 
och Erik Karlsson (s). 
(forts.) 
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§ 196 (forts.) 5602/03 
  

 Följande röstar Nej: Katarina Möller (s), Margareta Rodin (fp), Eva Röder (fp), 
Magnus Larsson ( c ) och Kurt Lindman (v).        
 
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden enligt liggande planförslag och 
därmed faller tilläggsförslaget.   
 
Reservationer  
Magnus Larsson ( c ), Margareta Rodin (fp), Eva Röder (fp) och Kurt Lindman (v) 
reserverar sig till förmån för egna yrkanden.    
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden för egen del  
 
att godkänna planen 
 
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta  
 
att antaga omvandling av detaljplan för fastigheterna Munspelet 2, 3 och 
Spandelstorp 5:4, Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län. 
 
_____     
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Sökande  1552/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 197 
 Ansökan om sluten tank för wc för fastigheten Frändatorp 25:43 
 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om sluten tank för  
wc för fastigheten Frändatorp 25:43 på Sturkö. Fastigheten är en fritidsbostad.  
 
Nämnden tillämpar sedan tidigare en restriktiv syn på sluten tank för fritidsboende. 
Ett kretsloppsanpassat system i linje med miljöbalkens intentioner är att föredra när 
det gäller kustnära områden.  
 
En lösning är att gå samman med grannar för att få till stånd en gemensam avlopps-
lösning på betryggande avstånd från vattentäkter i området. Detta har visat sig vara 
framgångsrikt på många håll i kommunen och medfört att miljösituationen förbätt-
rats, dels genom slopade äldre avloppsanläggningar och dels genom användandet av 
ny reningsteknik i kombination med bättre lokaliserade gemensamma avloppsan-
läggningar.     
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 2 april 2004 yttrat sig i ärendet och lämnat 
förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med stöd av miljöbalken 1 kap. 1 § samt 2 kap 5 § avslå ansökan om sluten tank 
för fastigheten Frändatorp 25:43.  
 
_____   
    
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Sökande  5347/03 
Akten 
 
 
 
 § 198 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Sillhövda-Älmtamåla 1:34 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Sillhövda-Älmtamåla 1:34. 
 
Fastigheten är en åretruntbostad. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras i 
tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning.  
 
Av ansökan framgår att sökandens avfallshantering på flera sätt är föredömlig ur 
miljösynpunkt. Miljöfarligt avfall och el-avfall lämnas på avfallsstation och kom-
posterbart material omhändertas på ett godtagbart sätt inom fastigheten. Till denna 
del av ansökan finns inget att invända. 
 
I sin ansökan uppger sökande att han själv vill ta hand om sitt brännbara avfall och 
lägga detta på ett ställe som affärsverken anvisar tillsammans med avfall som inte  
får plats i ett eventuellt kärl vid tomten på grund av storlek och mängd. 
 
Hushållsavfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart, så kallat bränn-
bart avfall, samt deponirester omfattas av kommunal sophämtning och skall trans-
porteras bort från fastigheten genom kommunens försorg. Beroende på mängden 
sådant avfall bör sökanden kunna välja lämplig hämtningsintervall för brännbart 
avfall inom ramen för gällande föreskrifter. 
 
I Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun som kommunfullmäktige 
fastställde den 31 maj 2001 står det följande i 12 § om hämtningsintervall: ”Grund-
abonnemanget avser hämtning varannan vecka. För hemkomposteringsalternativet 
finns även möjlighet att få hämtning månadsvis. Vid fullsortering finns möjlighet  
att få brännbar fraktion hämtad månadsvis (organisk varannan vecka).” 
 
Containrarna för restavfall respektive brännbart avfall vid de bemannade avfalls-
stationerna är avsedda för grovavfall, alltså sådant skrymmande avfall som inte  
ryms i sopkärlen. 
(forts.) 
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§ 198 (forts.) 5347/03 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökande ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara 
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig  
del. Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som  
är skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas  
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av 
avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration 
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den 
rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvin-
ningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna 
möjlighet tas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart avfall 
som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som idag 
lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart avfall 
för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras då möjligheten att lämna 
mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering 
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjan-
derättsinnehavare 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 Sillhövda-Älmtamåla 1:34. Nu ligger denna fastighet i ett område där 
sopbilen kör förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 6 april 2004 yttrat sig i ärendet och lämnat 
förslag till beslut, bil. A. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över besluts-
förslaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.    
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
  
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshan-
tering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning vid 
fastigheten Sillhövda-Älmtamåla 1:34, vilket innebär att sökandens brännbara sopor 
skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad. 
_____ 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Jordbruksdepartementet  1219/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 199 

Yttrande över Jordbruksdepartementets remiss Ds 2004:11 Förbättrad 
djurskydds- och livsmedelstillsyn 
 
I promemorian lämnas förslag som syftar till att inom ramen för nuvarande till- 
synsorganisation stärka den lokala livsmedels- och djurskyddstillsynen.  
 
Förslaget innebär att Livsmedelsverkets och den nya Djurskyddsmyndighetens 
ansvar för att leda och samordna tillsynen tydliggörs och stärks. I myndigheternas 
centrala tillsynsuppgifter ingår att med bindande föreskrifter styra hur den operativa 
tillsynen skall bedrivas och att med rådgivning och utbildningsinsatser stödja samt 
följa upp länsstyrelsernas och kommunernas tillsyn. För att ytterligare förbättra för-
utsättningarna för en effektiv kommunal tillsyn införs bestämmelser som underlättar 
en samverkan kommuner emellan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27 april 2004 upprättat förslag till yttrande, 
bil A.  
 
Förvaltningen anser att promemorian är välskriven och lämnar ett bra förslag, 
exempelvis angående finansiering, kommunal samverkan, förbättrat stöd till de 
lokala myndigheterna och skyldigheten att upprätta tillsynsplaner. När det gäller 
förslaget om normerande inspektioner lämnar Karlskrona kommun följande  
förslag: Djurskyddet i landet har under de senaste 15 åren varit föremål för ett  
antal utredningar. Man har haft olika utgångspunkter på huvudmannaskap och  
hur djurskyddet skall bedrivas, men slutsatsen i samtliga utredningar har dock 
 blivit densamma: Djurskyddet måste förbättras och förstärkas. 
 
Livsmedelstillsynen har varit föremål för utredningar de senaste åren. Resultatet  
av dessa utredningar har pekat på samma sak som rörande djurskyddstillsynen ,  
d v s det skiljer mycket över landet och en generell resursförstärkning är nödvändig. 
Här har de centrala myndigheterna ett större ansvar för den uppkomna situationen 
eftersom det är livsmedelsverket som bestämmer den taxa som tas ut.  
 
Miljöchef Kennet Gyllensting föredrar ärendet.  
 
Yrkanden  
Carl-Göran Svensson (m) yrkar att kommunen skall avstå från att svara på remissen, 
då han anser att nämndsledamöterna ej erhållit tillräcklig information i ärendet.        
 
(forts.) 
 



  12 maj 2004     Sid. 13(43) 

§ 199 (forts.) 1219/04 
 
Propositioner och beslut    
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran Svens-
sons (m) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att anta yttrandet och översända det till Jordbruksverket som svar på promemorian.  
 
_____ 
 
I detta beslut deltar 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 ).    
 



  12 maj 2004     Sid. 14(43) 

Kommunfullmäktige  1881/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 200 

Förslag till ny taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen och lagen om 
brandfarliga och explosiva varor      
 
En översyn har gjorts av den taxa som hittills gällt i Karlskrona kommun. Kommun-
förbundet har utarbetat en normaltaxa för verksamheter enligt plan- och bygglagen 
och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den tidigare taxan har bedömts vara 
alltför komplicerad att använda samtidigt som den inte tagit rimlig hänsyn till 
ärendenas komplexitet vid avgiftsberäkningen.  
 
Grunden för den omarbetade taxan är densamma som idag. Den nya taxan ger där-
emot utökade möjligheter för den sökande att påverka avgiften, detta genom att 
lämna in kompletta handlingar i initialskedet av ärendet.  
 
Den nya taxan innebär sänkning likväl som höjning av avgiften beroende på objek-
tets art och storlek. Den innebär avgiftssänkningar för i stort sett samtliga mindre 
byggobjekt samt för större byggnader med litet teknikinnehåll. Mindre höjningar 
förekommer för nybyggnation av småhus samt affärs- industri- och hyresfastigheter. 
Dessa förändringar av taxan kan ses som en anpassning till förvaltningens arbets-
insatser i respektive objekt.  
 
Den nya taxan ger i vissa typer av objekt alternativ möjlighet till timdebitering. 
Snittlönen för förvaltningens handläggare av berörda ärenden ger enligt kommun-
förbundets normaltaxa en timkostnad på 700 kronor.  
 
Grundbeloppet som idag är fastställt till 37 kronor berörs inte av taxeförändringen.     
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 22 april 2004 lämnat förslag till beslut, bil 
A.  
 
Bygglovchef Jan Hammarfors föredrar ärendet.  
 
Yrkanden  
Den borgerliga gruppen genom Carl-Göran Svensson (m) yrkar att nuvarande 
timtaxa om 610 kronor höjs med konsumentprisindex.    
 
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
(forts.) 
 
 



  12 maj 2004     Sid. 15(43) 

§ 200 (forts.) 1881/04 
 
Propositioner och beslut  
Ordföranden ställer först proposition på att-sats 1 i förvaltningens förslag och finner 
att nämnden beslutar enligt liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer därefter proposition på att-sats 2 om timtaxa på 700 kronor  
mot Carl-Göran Svenssons (m) m fl yrkande om höjning av nuvarande taxa med 
konsumentprisindex och finner att nämnden beslutar om timtaxa av 700 kronor 
 
Ordföranden ställer slutligen proposition på att-sats 3 och finner att nämnden 
beslutar enligt liggande förslag.  
 
Således hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta  
 
1. att anta kommunförbundets Plan- och bygglovtaxa 2004 
 
2. att fastställa timtaxan till 700 kronor när taxans grundbelopp enligt plan- och 

bygglagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor inte tillämpas, samt  
 
3. att taxan skall gälla från och med den 1 juli 2004, eller den tidpunkt kommun-

fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  
 
_____   
 



  12 maj 2004     Sid. 16(43) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  1905/04 
 
 
 
 
 
 
 
 § 201 

Revidering av taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljö-
balken, djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, 
tobakslagen samt införande av taxa för strålskyddslagen och övrig verksam-
het, t ex uppdragsverksamhet      
 
Miljöavdelningen har med nuvarande taxekonstruktion ett strukturellt underskott  
om 300 tkr/år, samtidigt som många av de tillsynsuppgifter som miljö- och bygg-
nadsnämnden är ålagda inte utförs med nuvarande bemanning. Förstärkning behövs 
både inom djurskydds- miljö och hälsoskyddsområdet.  
 
Miljöchef Kenneth Gyllensting föredrar ärendet och förslag till beslut.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen med begäran att innan beslut fattas skall 
följande presenteras för nämnden:  
 
1. en jämförelse mellan gamla och nya taxan   

 
2. en analys över kostnadstäckningen för hela miljöavdelningen   

 
3. effekten av debitering varje år eller vart tredje år, vilka konsekvenser får de olika 

alternativen för kommunen. 
 
 _____   
 



  12 maj 2004     Sid. 17(43) 

Idrotts- och fritidsnämnden  1869/04 
Vald representant 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 202 
 Representant i folkhälsoråd 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden har att utse en representant i folkhälsorådet.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att utse Erik Karlsson (s) till representant i folkhälsorådet. 
 
 _____    
 



  12 maj 2004     Sid. 18(43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 203 
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet  
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____        

  



  12 maj 2004     Sid. 19(43) 

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



  12 maj 2004     Sid. 20(43) 

 § 205 
 Meddelanden        
   

1. Kommunfullmäktige, beslut 25 mars 2004, § 37; Investeringstillstånd för 
migrering av teknisk plattform  

 
2. Kommunfullmäktige, beslut 25 mars 2004, § 39; Bokslut år 2003 för 

Karlskrona kommunkoncern 
 

3. Kommunfullmäktige, beslut 25 mars 2004, § 44; Svar på motion om 
”Otrygghet i kommunens parker och gator 

 
4. Kommunstyrelsen, beslut 6 april 2004, § 47; Yttrande över havsmljökom-

missionens slutbetänkande ”Havet – tid för en ny strategi (SOU 2003:72)      
 

5. Kommunstyrelsen, beslut 6 april 2004, § 48; Miljöbokslut år 2003 för 
Karlskrona kommun  

 
6. Kommunstyrelsen, beslut 6 april 2004, § 49; Personalbokslut år 2003 för 

Karlskrona kommun  
 

7. Tekniska nämnden, beslut 30 mars 2004, § 18; Anslagsframställan och 
investeringstillstånd för förskoleutbyggnad m m i Jämjö, Tullområdet, 
Lyckeby, Rödeby, Tving, Spandelstorpsområdet och Nättraby  

 
8. Idrotts- och fritidsnämnden, beslut 23 februari 2004, § 4; Representant till 

folkhälsoråd  
 

9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-29; Förprövning av djurstallar     
 

10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-29; Bidrag till vård av kultur-
historiskt värdefull bebyggelse på fastigheten Stumholmen 1:2, bastion 
Kungshall, Karlskrona socken, Karlskrona kommun   

 
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-30; Förprövning enligt 

djurskyddsförordningen (SFS 1988:539), Fågelmara 6:4  
 

12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-30; Förprövning enligt djur-
skyddsförordningen (SFS 1988:539), Stubbetorp 1:8 

 
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-03-31; Ansökan om undantag  

från kravet på nedbrukning inom fyra timmar vid spridning av stallgödsel på 
obevuxen mark  

 
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-04-02; Ansökan om strandskydds-

dispens för uppförande av kolonistuga på tomtplats nr 15 på fastigheten 
Karlskrona 6:16 i Karlskrona kommun  

(forts.) 
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§ 205 (forts.) 
 
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-04-06; Tillstånd till affischering 

inom Blekinge län inför val till Europaparlamentet den 13 juni 2004 
 

16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-04-06; Beslut om betydande 
miljöpåverkan avseende Vägverkets projekt ”Förstudie för väg 738, delen 
gång- och cykelväg E22 – väg 737, i Karlskrona kommun, objektnr 93 30 35 

 
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-04-06; Samråd enligt miljöbalken 

(MB) angående planerad fortsatt och utvidgad täktverksamhet på fastigheten 
Augerum 1:1 i Karlskrona kommun; nu fråga om verksamhetens miljö-
påverkan  

 
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-04-15; Yttrande angående anlägg-

ningsförrättning för omprövning av Hästholmen ga:2 i Karlskrona kommun  
 

19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-04-19; Angående ansökan om 
strandskyddsdispens för anläggande av stenbrygga på samfälld mark vid 
Norra Strand på Aspö i Karlskrona kommun  

 
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-04-20; Överklagande av samhälls-

byggnadsförvaltningens (miljö- och byggnadsnämnden) beslut angående 
klagomål på fläktbuller från Saltöprodukter AB, Karlskrona   

 
21.  Länsrätten i Blekinge län, rotel 3, DOM 2004-04-27; Överklagande av 

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 3 juli 2003. Bygglov Hasslö 2:98 
 

22. Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2004-04-16; Överklagande av 
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 23 oktober 2003, dnr 555-6039-01. 
Saken: Förbud att utvidga upptagningsområde för kommunalt 
avloppsreningsverk  

 
23. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2004-04-22; Tillstånd enligt 11 kap 

miljöbalken till uppförande av en turistanläggning i anslutning till rastplats 
vid Möcklösundsbron på ön Senoren, Karlskrona kommun  

 
24. JO, beslut 2004-04-27; Anmälan mot tekniska förvaltningen i Karlskrona 

kommun  
 

25. Regeringen, Näringsdepartementet, regeringsbeslut 2004-03-25; Ansökan  
om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska 
havsbotten inom ett område i Kalmarsund i Karlskrona kommun, Blekinge 
län  

  
 (forts.) 
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§ 205 forts.) 
 

26. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2004-04-01; 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 

 
27. Jordbruksverket, beslut 2004-04-21; Ansökan om godkännande av förbrän-

ningsanläggning med låg kapacitet på jordbruksföretag  
 

28.  Jordbruksverket, beslut 2004-04-21; Ansökan om godkännande av förbrän-
ningsanläggning med låg kapacitet på jordbruksföretag  

 
29. Region Blekinge, regionstyrelsen, 2004-01-28, § 7; Region Blekinge och 

miljöfrågorna  
 

30. Samhällsbyggnadsförvaltningen; Budgetuppföljning mars 2004  
 
 

________      
 

   



  12 maj 2004     Sid. 23(43) 

Sökande  1537/04 
Länsstyrelsen  
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten 
 
 
 § 206 
 Strandskyddsdispens för utfyllnad, Stora Alljungen  
 

Handlingar: Ansökan (2004-03-31), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, bil A.   
 
Alljungens samfällighetsförening har för avsikt att göra en mindre utfyllnad i vattnet, 
i anslutning till bron över Stora Alljungen. Avsikten är att bredda vägen för att göra 
det möjligt för en maskintrailer att passera bron. Ansökan om strandskyddsdispens 
för åtgärden har inlämnats till miljö- och byggnadsnämnden. 
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14  
och 16 §§.  
 
Platsen får anses helt sakna intresse som uppehållsplats för allmänheten, och åt-
gärden bedöms få marginell inverkan på naturmiljön och vattenkvaliteten i sjön. 
Detta får anses utgöra särskilda skäl att medge undantag från strandskyddsförord-
nandet. 
 
För att minimera den eventuella grumling som kan uppkomma vid arbetet bör arbetet 
förläggas till en tidpunkt då vattenståndet i sjön är lågt och utanför lekperioden, det 
vill säga i slutet av sommaren - början av hösten. Genom denna hänsyn minskar 
även risken för att dricksvattnet som tas ur sjön blir påverkat. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap 18 § MB medge dispens från strandskyddsbestämmelserna. 
 
_____ 
 
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 maj 2004     Sid. 24(43) 

Sökande  5113/03 
Akten 
 
 
 
 
 § 207 
 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Aspö 3:14  
 

Handlingar: Ansökan (2003-09-03), ritning, karta, yttrande från sökande (2003-12-
30), grannemedgivande (1 st), yttrande från miljöavdelningen beträffande VA, 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Ansökan gäller nybyggnation av två enbostadshus med två alternativ, alt. 1 söder  
om länsväg 705 och alt. 2 norr om vägen. 
 
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.  
 
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3, bland  
annat  om skydd av riksintressen och ekologiskt känsliga områden.  
 
Båda alternativen ligger inom ett område som är av riksintresse för naturvården. 
Platserna ligger också inom ett område som är särskilt känsligt från ekologisk 
synpunkt. Vidare gäller för alt. 1 landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen  
i dess äldre lydelse. 
 
Enligt översiktsplanen för Aspö ingår alt. 1 i ett område med betad skog, som  
pekas ut som värdefullt i ängs- och hagmarksinventeringen.  
 
I översiktsplanen för Aspö pekas ut ett antal områden där ny permanentbebyggelse 
är tänkbar under vissa förutsättningar. Den föreslagna platsen ingår inte i något av 
dessa områden. 
 
De föreslagna byggnadsplatserna utgörs av orörd naturmark som är allemansrättsligt 
tillgänglig. De ingår i ett större, opåverkat naturområde där det får bedömas vara av 
betydelse att allmänhetens möjlighet att ströva fritt inte begränsas, och där områdets 
karaktär av obebyggd naturmark bör bevaras. Eventuell ny bebyggelse i området bör 
med tanke på riksintresset och övriga naturvärden inte komma till på annat sätt, än 
genom kompletteringar i direkt anslutning till befintliga bebyggelsegrupper. 
(forts.) 
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§ 207 (forts.) 5113/03 
 
Med hänsyn till vad som sägs ovan bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att  
de föreslagna lokaliseringarna är olämpliga. 
 
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över förvaltningens beslutsförslag och har  
inkommit med en skrivelse. Det som anförs ändrar inte förvaltningens tidigare 
gjorda bedömning. 
 
Miljöavdelningen framför i yttrande att nybyggnation på Aspö i första hand bör 
lokaliseras till den del av ön som har utbyggt system för kommunalt VA. Om 
gemensamt enskilt avlopp skall anläggas på platsen bör geohydrologisk under-
sökning utföras för att klarlägga infiltrationsförutsättningarna. Det tekniska ut-
förandet vid enskilt avlopp bör enligt miljö- och byggnadsnämndens policy vid 
byggnation inom det ekologiskt känsliga kustområdet vara kretsloppsanpassad  
VA-lösning med så kallade hybridtoaletter. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. En granne har utnyttjat detta  
och har inget att erinra.  
 
Yrkanden 
Den borgerliga gruppen genom Carl-Göran Svensson (m) yrkar att positivt 
förhandsbesked lämnas till byggnation enligt alternativ 1, d v s söder om vägen.  
 
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag.  
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran Svenssons 
(m) m fl yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
 
Votering  
Votering begärs och verkställes. Följande voteringsproposition uppställes och 
godkännes: Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja. Den som bifaller  
Carl-Göran Svenssons (m) m fl yrkanden röstar nej.  
 
Följande röstar Ja: Per-Gunnar Holgersson (s), Katarina Möller (s), Gert Olsson (s), 
Ulla Ohlsson (s), Thomas Åberg (s) och Kurt Lindman (v).  
Röstar Nej gör: Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m), Margareta Rodin 
(fp), Eva Röder (fp), Henrik Reinholdsson, (kd), Magnus Larsson ( c ) och Erik 
Karlsson (s).     
 
Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster beslutar nämnden enligt Carl-Göran Svenssons (m) 
m fl yrkanden att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 
enligt alternativ 1, söder om länsväg 705. 
 
(forts.) 
 
 
 



  12 maj 2004     Sid. 26(43) 

§ 207 (forts.) 5113/03 
   
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus till den före-
slagna platsen enligt alternativ 1 med villkor: 
 
att byggnadernas utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till 
byggnadstraditionen i trakten  
 
att beslut från Länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet enligt 
19§ NVL skall föreligga före byggstart, vilket skall ombesörjas av sökanden 
 
att tillstånd från Vägverket att anordna utfarter mot väg 705 skall föreligga före 
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden, samt  
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast 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. 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Sökande  1167/04 
Berörd granne  
Akten 
 
 
  § 208 
  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:43   
 

Handlingar: Ansökan (2004-03-04), ritning, karta, yttrande från VA-avdelningen, 
grannemedgivande (2 st), 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 befintlig bebyggelse, och utgörs av naturmark av 
ängskaraktär med viss buskvegetation. 
 
Marken inrymmer inga särskilda naturvärden eller allmänna intressen i övrigt. Till-
fartsväg 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. En skrivelse har in-
kommit, där det framförs synpunkter på byggnadshöjd och placering på tomten. 
Dessa frågor behandlas vid bygglovprövningen, då grannen åter ska ges möjlighet  
att yttra sig. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den före-
slagna 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. 
_____ 
   

  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 maj 2004     Sid. 28(43) 

Sökande 3753/01 
Länsstyrelsen  
Naturvårdsverket  
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten  
 
 
  § 209 

Marklov för utfyllnad och rensning av sjötång m m samt ansökan om 
strandskyddsdispens på fastigheten Björkenäs 11:37  
 
Handlingar: Ansökan (2001-08-17), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvalt- 
ningens yttrande, bil A.   
 
Det aktuella området har tidigare varit uppe till prövning i samband med till-
byggnad och förbättring av hamnanläggningen, 13 december 1984, § 1023. 
 
Ansökan avser att anlägga en ca tre meter bred utfyllnad inom vattenområdet för 
befintlig hamnanläggning. Utfyllnaden görs för att maskiner ska kunna köras på 
denna i samband med rensning av sådant material som blåser in i hamnbassängen 
under vintern. Det material som tas upp kommer att placeras innanför utfyllnaden 
mellan nuvarande fast mark och utfyllnaden. 
Området är tillgängligt för allmänheten och tillgången till stranden och hamnen 
kommer inte att påverkas av det föreslagna arbetsföretaget. 
  
Prövning av strandskyddsfrågan, har enligt länsstyrelsens beslut den 2 december 
1992, delegerats till miljö- och byggnadsnämnden. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med ovan anförda, lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna 
enligt gällande delegationsbestämmelser och tillstyrka ansökan med villkor:  
 
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 maj 2004     Sid. 29(43) 

Sökande   6361/02 
De klagande  
Akten 

 
 

 
 

 
§ 210 
Uppförande av telemast och fyra teknikbodar på fastigheten Bredabäck 1:51 
 
Handlingar: Ansökan (2002-10-11), revidering av ansökan (2002-10-29), ritning, 
situationsplan, karta, yttrande från Försvarsmakten (2003-03-25), skrivelser från 
grannar (2003-07-15 och 2003-11-27), Länsstyrelsens beslut (2003-08-27), skri-
velse från sökande (2004-02-19 och 2004-03-16), samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, bil A.   
    
Beskrivning: Fastigheten är belägen inom ett område där endast plan- och bygg-
lagens generella regler gäller.  
 
Bygglov beviljades den 30 oktober 2002, § 678, (delegationsbeslut). Beslutet 
överklagades till länsstyrelsen som den 27 augusti 2003 upphävde beslutet och 
visade ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för ny handläggning, då 
sakägare inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Härefter har information om ansökan varit införd i lokalpressen den 17 oktober 
2003. Närboende grannar har genom särskilt brev getts tillfälle att yttra sig.  
 
Två grannar har inkommit med en skrivelse där de motsätter sig förslaget.  
Sökanden har inkommit med en skrivelse där de inkomna synpunkterna bemöts. 
Grannarnas skrivelse bedöms inte innehålla några sådana sakskäl som påverkar 
beslutet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives: 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas, och då 
det avslutats, 
 
att innan arbetena påbörjas skall ev. tillstånd från Länsstyrelsen, försvarsmakten och       
luftfartsverket föreligga, 
 
att mätningar kontinuerligt utföres för att klargöra (även när fler antenner kommer 
brukas) att EU:s rekommenderade gränsvärden alt. de av SSI fastställda värdena för 
icke-joniserande strålning, ej överskrides,  
(forts.) 
 
 



  12 maj 2004     Sid. 30(43) 

§ 210 (forts.) 6361/02 
 
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en 
beskrivning av projektets art och omfattning, lämnas in till miljö-och bygg-
nadsnämnden,  
 
att det i samband med bygganmälan enl. ovan, bifogas en teknisk beskrivning 
avseende antennernas uteffekt, riktning och strålningsberäkningar,  
 
att det i samband med att den skriftliga anmälan inlämnas om att arbetena slut- 
förts (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  
 



  12 maj 2004     Sid. 31(43) 

Sökande   1679/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 
 
 
 
 
  § 211 
  Cafébyggnad, bygglov för tillfällig åtgärd på Fisktorget, Karlskrona 
   

Handlingar: Ansökan (2004-04-08), ritning, situationsplan, samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande, bil A.   

 
Ansökan gäller tillfällig uppställning på Fisktorget av en flyttbar paviljong med 
iglooliknande utformning, avsedd att användas för caféverksamhet. 
 
Enligt gällande detaljplan utgörs marken av allmän platsmark som inte får be-
byggas. 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 en flyttbar paviljong 
får anses vara en sådan tillfällig åtgärd som lätt kan återställas då bygglovet upphör 
att gälla. 
 
Den exakta placeringen måste ske med anpassning till omgivande gång- och cykel-
stråk, samt med hänsyn tagen till den vagn för försäljning av Thai-mat som har 
tillstånd för uppställning i närheten av befintlig servicebyggnad.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd fr o m den 20 juni 2004 t o m den 30 septem-
ber 2004 med villkor:  
 
att exakt placering skall beslutas vid samråd på platsen med bygglovarkitekten. 
 
_____ 

 
 
 
 

 
 
 
      
 
 
   
  



  12 maj 2004     Sid. 32(43) 

Sökande  1141/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 212 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:75   
 
 Ärendet utgår från dagordningen. 
 
 _____  



  12 maj 2004     Sid. 33(43) 

Sökande 1410/04 
Berörd granne 
Akten  
 
 
 
 
 
 § 213 
 Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hålan 62:6    
 

Handlingar: Ansökan (2004-03-24), ritning, nybyggnadskarta, karta, yttrande från 
granne (2004-04-27), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman-
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning 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 §§.  
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, och 
utgörs av en mindre, slyig skogsdunge. Marken inrymmer inga speciella naturvärden 
eller allmänna intressen i övrigt. Tillfartsväg finns, och anslutning kan göras till det 
kommunala VA-nätet. 
 
En byggnad på platsen får anses utgöra en lämplig komplettering. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inkommet yttrande 
påverkar ej förvaltningens bedömning.    
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives: 
(forts.) 
 



  12 maj 2004     Sid. 34(43) 

§ 213 (forts.) 1410/04 
 
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska 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  
 



  12 maj 2004     Sid. 35(43) 

Sökande  1395/04 
Akten 
 
 
 § 214 
 Nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Perstorp 1:6   
 

Handlingar: Ansökan (2004-03-19), ritning, situationsplan, karta, samhällsbygg-
nadsförvaltningens yttrande, bil A.   

 
Ansökan gäller en byggnad för enklare fritidsboende. På platsen, som ligger i 
utkanten av en skogsfastighet, skall också byggas en sådan ekonomibyggnad för 
skogsbrukets behov som inte kräver bygglov.  
 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade. 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.  
 
Behovet av naturmark för det rörliga friluftslivet är väl tillgodosett i omgivningen, 
och den föreslagna byggnationen bedöms inte innebära någon negativ påverkan på 
allmänna intressen. 
 
Tillfartsväg finns framdragen till platsen, och avloppsfrågan går att lösa med en 
enskild anläggning. 
 
Inga grannar har ansetts vara berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives: 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att godkänt förslag till anordnande av avloppsanläggning ska föreligga före bygg-
start 
 
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 maj 2004     Sid. 36(43) 

Sökande  5908/02 
Berörda grannar  
Akten 
 
 
 
 
 
 § 215 

Nybyggnad av telemast och tre teknikbodar på fastigheten Rödeby-Björsmåla 
1:5 
 
Handlingar: Ansökan (2002-10-03), revidering av ansökan (2002-10-09), ritning, 
situationsplan, karta, yttrande från Försvarsmakten (2002-12-18), skrivelser från 
grannar (2003-07-17 och 2003-11-25), beslut från Länsstyrelsen (2003-08-22), 
beslut från Länsrätten (2003-09-19), yttrande från sökande (2004-03-09), sam-
hällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Beskrivning: Fastigheten är belägen inom ett område där endast plan- och bygg-
lagens generella regler gäller.  
 
Bygglov beviljades den 4 oktober 2002, § 621, (delegationsbeslut). Beslutet 
överklagades till länsstyrelsen som den 22 augusti 2003 upphävde beslutet och 
visade ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för ny handläggning, då 
sakägare inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 
Härefter har information om ansökan varit införd i lokalpressen den 17 oktober 
2003. Närboende grannar har genom särskilt brev getts tillfälle att yttra sig.  
 
En granne har den 25 november 2003 inkommit med en skrivelse där hon motsätter 
sig förslaget. Sökanden har den 9 mars 2004 inkommit med en skrivelse där de 
inkomna synpunkterna bemöts. Grannens skrivelse bedöms inte innehålla några 
sådana sakskäl som påverkar beslutet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives:  
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas, och då 
det avslutats,  
 
att innan arbetena påbörjas skall ev. tillstånd från Länsstyrelsen, försvarsmakten och       
luftfartsverket föreligga, 
 
att mätningar kontinuerligt utföres för att klargöra (även när fler antenner kommer 
brukas) att EU:s rekommenderade gränsvärden alt. de av SSI fastställda värdena för 
icke-joniserande strålning, ej överskrides,  
(forts.) 
 



  12 maj 2004     Sid. 37(43) 

§ 215 (forts.) 5908/02 
 
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en 
beskrivning av projektets art och omfattning, lämnas in till miljö-och bygg-
nadsnämnden. 
 
att det i samband med bygganmälan enl. ovan, bifogas en teknisk beskrivning 
avseende antennernas uteffekt, riktning och strålningsberäkningar,  
 
att det i samband med att den skriftliga anmälan inlämnas om att arbetena slut- 
förts (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  

 



  12 maj 2004     Sid. 38(43) 

Sökande  361/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 216 
  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sandhamn 1:4  
 

Handlingar: Ansökan (2004-01-26), ritning, karta, yttranden från sökande (2004-03-
24 och 2004-05-06), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att innan ärendet slutligen avgörs skall arbetsutskottet företa syn på platsen. 
 
_____     
   



  12 maj 2004     Sid. 39(43) 

Sökande  1411/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 217 
  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skillinge  
  14:1  
 
  Ärendet utgår från dagordningen. 
 
  _____  



  12 maj 2004     Sid. 40(43) 

Sökande  1085/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 218 
  Nybyggnad av båtskjul på fastigheten Trossen 10   
 

Handlingar: Ansökan (2004-02-27), ritning, situationsplan, karta, grannemed-
givande (1 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Sökande avser att uppföra ett öppet båtskjul med en yta av 40 m2 och med en 
placering av c:a 5-6 meter från strandkanten. 
 
Den tänkta platsen för byggnaden är enligt gällande stadsplan betecknat område  
med punkt och korsprickning, som inte får bebyggas. Miljö- och byggnadsnämnden 
äger dock rätt medgiva uppförande av mindre gårdsbyggnader, badhus, båthus eller 
liknande, om detta för varje enskilt fall prövas vara förenligt med ett prydligt och 
ändamålsenligt byggande. 
 
Berörd granne har beretts tillfälle att yttra sig över framställningen och har givit sitt 
medgivande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med ovan anförda, bevilja framställningen med villkor:  
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då 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. 
 



  12 maj 2004     Sid. 41(43) 

Sökande  24/04 
Berörd granne  
Akten 
 
 
 
 
  § 219 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Västra 
Nättraby 9:5   
 
Handlingar: Ansökan (2004-01-05), ritning, karta, yttrande från granne (2004-04-
26), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil. A.  
 
Väster om Mjöviksvägen, inom tätbebyggelse, finns på den aktuella platsen ett 
mindre område som inte omfattas av detaljplan. Fastigheten V. Nättraby 9:5 ligger 
delvis inom och delvis utanför detaljplan. Ansökan gäller att få stycka av den delen 
som ligger utanför detaljplan för byggnation av ett enbostadshus.  
För att tillskapa en byggbar tomtyta måste utfyllnad göras längs en sträcka mot 
Mjöviksvägen. Denna har getts en noggrann redovisning på inlämnad situationsplan, 
och bedöms få en godtagbar anpassning till omgivningen. 
 
Väg till den nya avstyckningen kan dras över fastigheten, och anslutning kan göras 
till kommunalt VA. 
 
Förslaget bedöms kunna utgöra en lämplig komplettering av befintlig bebyggelse. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. En granne har 
utnyttjat detta. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor: 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg- 
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet. 
_____ 
 

  Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.  
 
 Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut  

eftersom tillståndet annars upphör att gälla. 
 

  Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  12 maj 2004     Sid. 42(43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  § 220 
  Informationer  
 

• Byggnadsinspektör Mats Cronmalm informerar om byggtillsynen. En  
utförlig beskrivning lämnas om vad som händer i ärendena efter det att 
bygglov beviljats.  

 
• Allergikommittén har erhållit 2:a pris i tävlingen Årets Barnallergiinsats 

2003.  
Motiveringen var ”…för en framgångsrik, utåtriktad information med barnen 
i fokus. Tvärfackligt samarbete och nytänkande har präglat verksamheten. 
Kvalitetssäkrande inslag om mat och allergironder ger förutsättningar för att 
kampanjåret ska kunna ge långsiktiga effekter i kommunen.” 
Tävlingen anordnades av Astma- och Allergiförbundet.    

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



  12 maj 2004     Sid. 43(43) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga frågor 
§ 221 
 
Henrik Reinholdsson (kd) ställer fråga om de äldre planerna. Är någon översyn av  
de gamla planerna gjord i anslutning till att PBL genomfördes?    
Förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka hur det ligger till med de gamla 
planerna.    
 
Magnus Larsson ( c ) vill veta hur långt arbetet framskridit med att ta fram en 
grönstrukturplan för kommunen. Förvaltningschefen informerar om att kommun-
ekologen jobbar med detta. En redovisning emotses till nämnden framöver.  
 
Carl-Göran Svensson (m) efterfrågar vilka rutiner som gäller vid för fakturering. En 
fastighetsägare har fått faktura på tillsyn av avloppsanläggning innan något protokoll 
erhållits. Lämpligt vore att samordna eller helst skicka protokoll innan fakturering.      
    
Kurt Lindman (v) ställer fråga om det går att få dispens från att frångå lägsta 
grundläggningsnivån. Förvaltningschefen besvarar frågan.     
 
_____ 
 
 
 



     7 juni 2004  Sid. 1(56) 

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 7 juni 2004 
 
§ 233 Detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 234 Detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården), Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 235 Detaljplan för fastigheten Pollux 32, Trossö, Karlskrona  
§ 236 Detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2, Hasslö, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 237 Detaljplan för del av fastigheterna Lampan 2 och 3, Karlskrona 
§ 238 Detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 239 Detaljplan för del av fastigheten Annebo 8 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län           
§ 240 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten 

Duverum 4:31 
§ 241 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid fastigheten 

Duverum 4:32 
§ 242 Miljöpris 2004 
§ 243 Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2004 
§ 244 Motionssvar; Utveckling av Karlskrona kommun i positiv riktning  
§ 245 Motionssvar; Marknadsföring av byggande och boende i hela Karlskrona kommun  
§ 246 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
§ 247 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
§ 248 Meddelanden  
§ 249 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Askunga 4:1 
§ 250 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö S:4, västra 
§ 251 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö S:4, östra  
§ 252 Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på fastigheten Aspö 5:57 
§ 253 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 6:13 
§ 254 Nybyggnad av pumphus samt strandskyddsdispens för fastigheten Augerum 13:22 
§ 255 Nybyggnad av enbostadshus, maskinhall och stall på fastigheten Fridlevstad 1:5 
§ 256 Rivningslov för 1700-talsmagasin samt kontorsbyggnad på fastigheten Gulin 1 
§ 257 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt undantag från strandskydds-

förordnandet på fastigheten  Kråkerum 6:43           
§ 258 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 1:38 
§ 259 Tillfällig åtgärd, café, Mjölnarholmen  
§ 260 Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ramshult 1:20 
§ 261 Om- och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rättvisan 5 och 6 
§ 262 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sandhamn 1:4 
§ 263 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skillinge 14:1 
§ 264 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Stensborg 5:1, (västra tomten) 
§ 265 Inredande av ungdoms/studentlägenheter på fastigheten af Trolle 13, 14 
§ 266 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 3:41 
§ 267 Olovligt uppsatta skyltar på fastigheten Wachtmeister 57. Utgår. 
§ 268 Informationer  
§ 269 Övriga frågor 
______________________          
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, måndagen  
  den 7 juni 2004, kl. 08.30 – 13.35. 
  Beslutsammanträde kl. 13.00 – 13.35.     
 
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s) 
 1:e v ordf Erik Karlsson (s) 
 2:e v ordf Carl-Göran Svensson (m)  
 Ledamöter  Katarina Möller (s) 
  Gert Olsson (s) 
  Ulla Ohlsson (s) 
  Thomas Åberg (s)  
  Anna Ottosson (m) 
  Margareta Rodin (fp) 

 Eva Röder (fp)  
 Henrik Reinholdsson (kd) 

  Magnus Larsson ( c )  
  Kurt Lindman (v)  
 
Närvarande ersättare  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, planchef  
  Kenneth Gyllensting, miljöchef 
  Jan Hammarfors bygglovchef 
  Marianne Örnblom, planarkitekt   
  Åsa Olsson, planhandläggare  
  Irene Danielsson, planhandläggare     
  Anna Olausson, praktikant  
  Leif Larsson, bygglovarkitekt  
  Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten  
  Johan Green, praktikant   
  Birgitta Larsson, sekreterare   
       
Utses att justera  Eva Röder                                     
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, tisdagen den  
   15 juni 2004, kl. 14.30.    
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Underskrifter  
 
Sekreterare …………………………………….. §§ 233 - 269 
 Birgitta Larsson                                                     
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson    
 
Justerare …………………………………….   
  Eva Röder       
 
                                     
 
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den   16 juni 2004       anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
Birgitta Larsson                             
Birgitta Larsson  
Sekreterare  
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Sökande   5495/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 233 

Detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby, Karlskrona kommun, Blekinge län   
 
Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 30 januari t o m 
den 27 februari 2004.  
 
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 en ny förskola. Den nya skolan 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 finns 250 meters promenadväg bort.  
 
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda möjligheterna att utöka 
prickmarken med påföljd att byggnaderna läggs så att de ej skymmer sikten för 
befintliga hus.  
 
 _____   
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Sökande  4325/03  
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)  
Kommunens anslagstavla 
Länsstyrelsen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen     
 
 
 
 § 234 
 Detaljplan för Lupinen 12 m fl, (Tegelgården), Karlskrona kommun,  
 Blekinge län      
 
 Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 8 december 2003  
 t o m den 11 januari 2004.     
 
 Planändringen avser fastigheten Lupinen 12, även kallad Tegelgården, i Lyckeby. 

Inom fastigheten bedrivs handel med heminredningsartiklar samt café. 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 
samt en anpassning av befintlig byggrätt vid infarten från Vallmovägen.  

 
 Planområdet är beläget i Lyckeby, inom området Vedeby. Fastigheten gränsar i 

sydväst mot Lyckebyvägen och i nordväst mot Vedebygata. I nordost och sydost 
gränsar fastigheten mot småhustomter längs Violvägen och Vallmovägen. Plan-
området omfattar ungefär ett hektar och ägs av Tegelgården Glas & Keramik AB.             

 
 Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplanen för 

Lupinen 12 m fl. (Tegelgården), Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad maj  
2004. 

 
 _____    
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Sökande  1442/04   
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 235 
 Detaljplan för fastigheten Pollux 32, Trossö, Karlskrona   
 
 Fastigheten Pollux 32 innehåller Kockums kontorsbyggnad, två mindre fler- 
 bostadshus samt en mellanliggande parkeringsplats. Tomten sluttar mot norr  
 och det är upp till fem meters nivåskillnad mellan Skepparegränd och parke-

ringsplatsen. Gällande detaljplan från 1980 anger kontorsändamål till en höjd 
motsvarande fem våningar mot Skepparegränd.     

 
 Kockums avser försälja flerbostadshusen. I samband med detta önskar man att  
 hela den södra delen av fastigheten, mot Skepparegränd, detaljplaneläggs för 

bostadsändamål.  
 
 I den västra delen, mellan befintliga bostadshus föreslås en ny byggrätt för fler-

bostadshus i fyra våningar eller stadsradhus. Den östra delen är så smal att det  
 kan vara svårt att bebygga den.  
     
 Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för 
fastigheten Pollux 32.  
 
_____ 
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Sökande   1781/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 236 

Detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2, Hasslö, Karlskrona kommun, 
Blekinge län   
 
Planen syftar till att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom del av 
fastigheten Hasslö 2:2 i anslutning till befintlig bebyggelse. Förslaget innebär  
en komplettering med fyra friliggande villor. På sikt kan det vara lämpligt att 
planlägga för ytterligare 4 stycken villor på Hasslö 2:72 och 2:93.  
 
Planområdet är beläget på norra delen av Hasslö och ligger i direkt anslutning  
till västra sidan av länsväg 673, cirka 150 meter nordväst om ICA-nära butiken. 
Marken ägs av en privat fastighetsägare och är i dag obebyggd skogsmark. Mot  
norr angränsar området till två bostadsfastigheter, mot söder och väster till natur-
mark och mot öster avgränsas området av länsväg 673. Området omfattar cirka  
5000 kvm.  
 
Planhandläggare Åsa Olsson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att låta detaljplan för del av Hasslö 2:2, Hasslö, bli föremål för samråd.  
 
_____     
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Sökande  1866/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 237 
 Detaljplan för del av fastigheterna Lampan 2 och 3, Karlskrona  
 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om planändring  
för del av fastigheterna Lampan 2 och 3.  Syftet med planen är att bygga ut ett 
bostads- och handelsområde väster om Österleden. 
 
Gällande plan medger industri. Området består av två höjdplatåer med stora 
nivåskillnader till omgivande vägar. Höjderna är beklädda med skog. I området 
kan finnas biotopvärden.  
 
Området omges av vägar och järnväg vilket gör att störning från dessa vidare måste 
utredas. Det gäller även områdets tillgänglighet i förhållande till omgivningen.  
 
Befintlig verksamhet i området är bland annat Aura Light vilken kräver ett visst 
skyddsavstånd till samlingslokaler, bostäder m m.  
 
Förslaget är att pröva markens lämplighet för handel och bostäder genom detaljplan.  
 
Planhandläggare Åsa Olsson föredrar ärendet.  
       
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan  
för del av fastigheterna Lampan 2 och 3, Karlskrona.     
 
_____   
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Sökande   7589/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 238 
 Detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona kommun, Blekinge  
 län   
 
 Planförslaget syftar till att göra det möjligt att bygga två friliggande bostadshus.  
 
 Planområdet är beläget på nordöstra Fäjö och omfattar cirka 0,5 ha.  

 
Planområdet ligger utmed norra Fäjövägen cirka 300 meter från Fäjövägen. Om-
rådet omfattas av gammal åkermark och är inte tidigare bebyggd. Angränsande 
fastigheter är fritids- och åretruntvillor.     
 
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att låta förslag till detaljplan för del av Fäjö 1:75 bli föremål för samråd med enkelt 
planförfarande.    
 
_____ 
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Sökande  3823/03 
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende) 
Kommunens anslagstavla  
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 § 239 

Detaljplan för del av fastigheten Annebo 8 m fl, Karlskrona kommun,  
Blekinge län  
 
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd med enkelt planförfarande fr o m den  
8 april t o m den 7 maj 2004.  
 
Planen syftar till att bygga bostäder på det översta planet i befintlig garagebyggnad. 
Gällande plan medger endast garage för byggnaden.  
 
Planområdet är beläget i stadsdelen Annebo, mellan Gamla Infartsvägen, Sunna-
vägen och järnvägen. Avståndet till Karlskrona centrum är 3-4 km. Planområdet 
omfattar cirka 0,7 ha. Marken är dels privatägd och dels i kommunens ägo.  
 
Planområdet är bebyggt och är kvartersmark för bostäder. För garagebyggnaden  
är tillåten användning garage. Garagebyggnaden har idag parkering i tre plan. 
Förslaget innebär att översta planet byggs om till bostäder för gruppboende och 
studenter, 6 lägenheter för gruppboende och cirka 12 studentlägenheter.  
 
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplanen för 
fastigheten Annebo 8 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län. 
 
_____                
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Sökande  1794/04 
Akten 
 
 
 
    
 
 § 240 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Duverum 4:31 

  
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Duverum 4:31. 
 
Fastigheten är en fritidsbostad som används 4 veckor per år. Sökanden har sitt 
permanenta boende i Tyskland. 
 
Alla fastigheter i Karlskrona kommun som är bebodda under någon tid på året 
omfattas av den kommunala renhållningen. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet  
sorteras i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning förutsätter att eventuellt matavfall 
som inte hunden äter upp kan omhändertagas på fastigheten under förutsättning att 
en skadedjurssäker behållare anskaffas för detta ändamål. 
 
Om inte en skadedjurssäker behållare anskaffas skall det animaliska avfallet lämnas  
i brunt kärl som tillhandahålles av Affärsverken och töms genom deras försorg. 
 
Det är rimligt att anta att vid vistelsen på fastigheten Duverum 4:31 uppkommer en 
viss mängd sopor som ej kan återvinnas eller komposteras och därvid uppkommer  
ett behov av bortforsling och omhändertagande. Att själva transportera sitt avfall, 
oavsett mängden, från fritidsbostaden till avfallsstationen, är inte ett ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt att ta hand om sitt avfall. Det måste också  
klart markeras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera  
sin avfallsmängd. I det fall avfall skall förbrännas skall tillstånd ha beviljats. 
 
Sådant avfall som ej kan återvinnas eller komposteras, så kallat brännbart 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. 
(forts.) 
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§ 240 (forts.) 1794/04  
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökanden ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara 
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del. 
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är 
skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas  
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av 
avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration 
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den 
rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvin-
ningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna 
möjlighet tas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart  
avfall som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som 
idag lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart 
avfall för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras då möjligheten att lämna 
mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering 
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjande-
rättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är be-
tryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och bygg-
nadsnämnden, 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 Duverum 4:31. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen 
kör förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 3 maj 2004 yttrat sig i ärendet och lämnat 
förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning 
vid fastigheten Duverum 4:31, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall 
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad under sommar-
månaderna, 
(forts.) 
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§ 240 (forts.) 1794/04 
 
att sökanden har möjlighet, att om en skadedjurssäker behållare anskaffas, själv  
på den egna fastigheten omhändertaga eventuellt komposterbart material som 
uppkommer på fastigheten Duverum 4:31. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Sökande  1795/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 241 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall) vid 
fastigheten Duverum 4:32  

  
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Duverum 4:32. 
 
Fastigheten är en fritidsbostad som används 4 veckor per år. Sökanden har sitt 
permanenta boende i Tyskland. 
 
Alla fastigheter i Karlskrona kommun som är bebodda under någon tid på året 
omfattas av den kommunala renhållningen. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras  
i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning förutsätter att eventuellt matavfall 
som inte hunden äter upp kan omhändertagas på fastigheten under förutsättning att 
en skadedjurssäker behållare anskaffas för detta ändamål. 
 
Om inte en skadedjurssäker behållare anskaffas skall det animaliska avfallet lämnas  
i brunt kärl som tillhandahålles av Affärsverken och töms genom deras försorg. 
 
Det är rimligt att anta att vid vistelsen på fastigheten Duverum 4:32 uppkommer en 
viss mängd sopor som ej kan återvinnas eller komposteras och därvid uppkommer  
ett behov av bortforsling och omhändertagande. Att själva transportera sitt avfall 
oavsett mängden, från fritidsbostaden till avfallsstationen, är inte ett ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt att ta hand om sitt avfall. Det måste också klart 
markeras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin 
avfallsmängd. I det fall avfall skall förbrännas skall tillstånd ha beviljats. 
 
Sådant avfall som ej kan återvinnas eller komposteras, så kallat brännbart 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. 

  (forts.) 
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§ 241 (forts.) 1795/04 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
Detta innebär att sökanden ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara 
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del. 
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är 
skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas  
bland annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel  
av avfallsstationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration 
och information ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den 
rörliga avgiften.  
 
Idag kan man fortfarande avlämna mjukplast som är brännbara sopor vid återvin-
ningsanläggningarna, men när ”Sortera Mera Projektet” är avslutat skall denna 
möjlighet tas bort, och mjukplast skall läggas i den gröna tunnan för brännbart avfall 
som varje fastighetsägare fått. Detta innebär att många fastighetsägare som idag 
lämnar mjukplasten vid återvinningsstationen upplever att mängden brännbart avfall 
för närvarande är liten, men detta  kommer att ändras då möjligheten att lämna 
mjukplast vid återvinningsstationerna upphör. 
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering 
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjan-
derättsinnehavare 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 Duverum 4:32. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen 
kör förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 3 maj 2004 yttrat sig i ärendet och lämnat 
förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshan-
tering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning vid 
fastigheten Duverum 4:32, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall hämtas 
genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad under sommarmånaderna, 
(forts.) 
 
 
 
 



     7 juni 2004  Sid. 16(56) 

§ 241 (forts.) 1795/04 
 
att sökanden har möjlighet, att om en skadedjurssäker behållare anskaffas, själv  
på den egna fastigheten omhändertaga eventuellt komposterbart material som 
uppkommer på fastigheten Duverum 4:32.  

 
_____  
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Nättrabyåns Fiskevårdsområdesförening  1704/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 242 
 Miljöpris 2004 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden har att utse miljöpristagare 2004.  
 

1:e v ordförande Erik Karlsson (s) redogör för juryns motivering, bil. A, att utse 
Nättrabyåns Fiskevårdsområdesförening till pristagare av Karlskrona kommuns 
miljöpris 2004.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med juryns förslag tilldela Nättrabyåns Fiskevårdsområdesförening 
2004 års miljöpris.  
 
_____   
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Kommunledningsförvaltningen  2221/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 243 
 Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2004 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning  
per april 2004. 
 
Förvaltningen meddelar att miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (totalt) 
beräknas visa en negativ avvikelse om –0,2 mkr jämfört med budget år 2004. 
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning med resultatprognos per den  
30 april 2004 enligt bilagda handlingar,  
 
att uppdra åt förvaltningens verksamhetsansvariga att noga följa utvecklingen  
av intäktsnivån.  
 
_____        
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Kommunfullmäktige (Ks 2004.51.212) 1200/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 244 

Motionssvar; Utveckling av Karlskrona kommun i positiv riktning 
 
Kristdemokraterna (kd) har i en motion föreslagit att Karlskrona kommun ser över 
integrationen mellan översiktsplan och en lokal Agenda 21 samt arbetet med dessa.   
 
Den av kommunen antagna översiktsplanen från augusti 2002 borde kunna kom-
pletteras ytterligare enligt riktlinjerna i Agenda 21. För att lyckas i arbetet med en 
hållbar utveckling i kommunen krävs engagemang från beslutsfattare samt att de 
ekonomiska, ekologiska och sociala frågorna integreras i de olika verksamheterna 
och i beslutsfattandet. En större delaktighet från kommuninnevånarna efterlyses vid 
förändringar.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att synpunkterna i motionen tidigare har 
framförts i samband med remissförfarande av översiktsplanen och har bemötts i ett 
utlåtande inför antagande av översiktsplanen. Två allmänna informationsmöten hölls 
i Rödeby i samband med framtagande av översiktsplanen. Synpunkterna på föränd-
ringar av Rödeby centrum var många vilket resulterade i ett förslag i planen att för-
ändringar i centrum föregås av en centrumutredning.  
 
Översiktsplanen har framtagits parallellt med kommunens miljöplan. Vid antagan-
det av miljöplanen 31 december 2001, antogs även riktlinjer för agenda 21-arbete.  
I nästa revidering av översiktsplan respektive miljöplan bör möjligheten att göra ett 
gemensamt dokument övervägas där även agenda 21-frågorna kan integreras.           
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 3 maj 2004 upprättat förslag till yttrande, 
bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.   
 
_____  
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Kommunfullmäktige (Ks 2004.64.250) 1201/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 245 

Motionssvar; Marknadsföring av byggande och boende i hela Karlskrona 
kommun   
 
Jörgen Johansson ( c ) har i en motion föreslagit att Karlskrona kommun i arbetet 
med att utveckla hela kommunen beaktar förslagen att på ett positivt sätt mark-
nadsföra byggande och boende i hela kommunen och att prissättningen på tomt- 
mark som varit planlagd en längre tid ses över.  
 
Kommunens översiktliga fysiska planering och bostadsförsörjningsplanering 
omfattar hela kommunen men syftar framförallt till att möta den efterfrågan som 
finns på bostäder i de centrala delarna. Kommunens översiktsplan anger som 
riktlinjer att för landsbygden och de mindre samhällena, att varje nytt tillskott av 
boende är av värde och betraktas i grunden som positivt. Förtätning av samhällen 
och byar innebär många gånger att gjorda investeringar i service, infrastruktur, mark 
etc kan tillvaratas.  
 
De kommunala tomter som finns tillgängliga och är byggklara marknadsförs på 
likvärdigt sätt oavsett läge. Flertalet äldre planer som inte är utnyttjade är inte alltid 
projekterade och har således inte utbyggda vägar etc. Det krävs alltså en hel del 
investeringar innan tomter kan fördelas. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser 
generellt sett inget hinder att aktualisera äldre planer för bostadsbyggande om det 
finns efterfrågan. Prissättning av tomtmark behandlas inte av samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 17 maj 2004 lämnat förslag till yttrande,  
bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.   
 
_____ 
   
            



     7 juni 2004  Sid. 21(56) 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 246 
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet  
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____        
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 § 247 
 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att godkänna redovisningen. 
 
 _____ 
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 § 248 
 Meddelanden        
  

1. Kommunfullmäktige, beslut 29 april 2004, § 58; Investeringstillstånd för  
IT-vision 2004  

 
2. Kommunfullmäktige, beslut 29 april 2004, § 63; Svar på motion om 

planering av området Hattholmen/Oljehamnen till år 2010  
 

3. Kommunstyrelsen, beslut 4 maj 2004, § 64; Yttrande över samråd av  
Växjö kommuns översiktsplan  

 
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-04-23; Godkännande av miljökon-

sekvensbeskrivning till arbetsplan för väg 738, delen gång- och cykelväg från 
E22 till enskild väg mot Trummenäs i Karlskrona kommun, objekt nr 93 30 
35     

 
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-04-26; Förprövning enligt djur-

skyddsförordningen (SFS 1988:539), tillbyggnad för ungdjur. Hinderås 1:2  
 

 
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-04-26; Anmälan enligt 34 § punkt 1 

och 2 Avfallsförordningen (Samhall AB)  
 

7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-04-28; Beslut om betydande miljö-
påverkan avseende projektet ”Förstudie: Cirkulationsplats Rosenholm” 
Karlskrona kommun  

 
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-04; Ändring av detaljplan för  

del av fastigheterna Grönadal 14:1 m fl, numera fastigheterna Skillinge 14:1 
m fl, Nättraby i Karlskrona kommun  

 
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-06; Förprövning enligt djur-

skyddsförordningen (SFS 1988:539)    
 

10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-06; Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om bygglov för uppsättande av telemast m m på 
fastigheten Aspö 5:145, Karlskrona kommun  

 
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-07; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av försäljningslokal, 
fastigheten Västra Nättraby 9:43 i Karlskrona kommun  

 
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-10; Förprövning enligt djur-

skyddsförordningen (SFS 1988:539) Ombyggnad av kostall, Alvarsmåla 1:3,  
 

   
 (forts.) 
 

 

perwimmerman
Markering

perwimmerman
Markering
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§ 248 (forts.) 
 
13. Länsstyrelsen Blekinge län, skrivelse 2004-05-10; Utvärdering av Karlskrona 

kommuns operativa tillsyn enligt miljöbalken    
 

14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-10; Ansökan om strandskydds-
dispens m m för ändrad användning av sjöbod till sommarcafe på samfällig-
heten Långören S:3 i Karlskrona kommun   

 
15. Länsstyrelsen Blekinge län, Beslut 2004-05-11 Angående anmälan om 

samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken (MB) om urgrävning av våtmark m m 
för viltvatten på fastigheten Allatorp 5:1 i Karlskrona kommun  

 
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-11; Anmälan enligt 34 § punkt 1 

och 2 Avfallsförordningen (Kontorslösningar i Blekinge AB)  
 

17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-12; Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift för nybyggnad av 
enbostadshus m m på fastigheten Agdatorp 1:5 i Karlskrona kommun   

 
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-12; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för förlängning av befintlig 
båtbrygga, fastigheten Sturkö-Bredavik 19:13 i Karlskrona kommun   

 
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-13; Tillstånd till transport av 

avfall (Stora Vörta Gård AB, Nättraby)   
 

20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-13; Tillstånd till transport av 
farligt avfall (Stora Vörta Gård AB, Nättraby)   

 
21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-25; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut om avvisning av överklagande, fastigheten 
Figgamåla 1:17 i Karlskrona kommun  

 
22. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2004-05-12; Tilläggsavgift enligt 10 kap 

plan- och bygglagen (1987:10) – PBL (Agdatorp 1:5) 
 

23. Kammarrätten i Jönköping, protokoll 2004-05-17; Överklagat avgörande: 
Länsrättens i Blekinge län dom den 10 oktober 2003 i mål nr 798-03. Saken: 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 10:63 i 
Karlskrona; fråga om prövningstillstånd   

 
24. Centrum för tillämpad samhällsforskning (CFTS) vid Växjö universitet, 

2004-01-12; Förklaringar till kostnadsvariationer för bostadsanpass-
ningsbidrag – en jämförande studie av kostnaderna för bostadsanpass-
ningsbidrag i fem sydsvenska kommuner 

 (forts.) 
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§ 248 (forts.) 
 
25. Samhällsbyggnadsförvaltningen, yttrande till Regeringskansliet 2004-05-08; 

Fosforutsläpp till vatten 2010-delmål, åtgärder, styrmedel. Naturvårdsverkets 
remiss Dnr M2004/584/NA   

 
26. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2004-05-08; Ang. detaljplan för 

Mo 3:1, Rödeby   
 

27. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2004-05-18; Angående ny 
byggnad intill fastigheten Verkö 3:149, Ebbeltofts väg 10 i Lyckeby  

 
28. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 2004-05-26; 

Bostadsanpassningsbidrag på fastigheten Annebo 2    
 

 _____ 
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Sökande  1696/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 249 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Askunga 4:1   
 

Handlingar: Ansökan (2004-04-13), ritning, 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. 
 
På den tänkta tomtplatsen finns idag två ekonomibyggnader. En husgrund, troligen 
från ett tidigare bostadshus, finns på den föreslagna byggnadsplatsen. Platsen upp-
levs redan i huvudsak privatiserad. 
Marken bedöms inte inrymma några allmänna intressen, och tillfartsväg finns. 
 
Tillstånd för anläggande av enskild avloppsanläggning finns. 
 
Det bedöms vara lämpligt att uppföra ett bostadshus på platsen. 
 
Inga grannar har ansetts vara berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den före-
slagna platsen med villkor:  
 
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till        
byggnadstraditionen i trakten. 
_____ 

 
  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  1575/04 
Berörd granne  
Akten 
 
 
 
 
 
  § 250 
  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö S:4, västra    
 

Handlingar: Ansökan (2004-04-01), ritning, karta, yttranden från grannar (2 st), 
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 utgör en lucka mellan två bebyggda tomter, och är bevuxen med relativt tät 
och snårig skogsvegetation. 
 
Marken 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. Två skrivelser har 
inkommit. Ägaren till Aspö 4:320 har inget att erinra mot ansökan. Ägaren till Aspö 
43:1 framför bland annat att den föreslagna byggnaden är placerad för nära hennes 
hus. Till detta får den kommentaren göras, att byggnadens slutliga placering på 
tomten avgörs i samband med bygglovansökan, varvid berörda grannar som 
inkommit med synpunkter åter får möjlighet att yttra sig. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den före-
slagna 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. 
_____ 

  (forts.) 
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  § 250 (forts.)  1575/04 
 
  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 2159/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 251 
  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö S:4, östra   
 

Handlingar: Ansökan (2004-04-01), ritning, karta, yttrande från sökande (2004-05-
28), 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. 
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14  
och 16 §§.  
 
Området består av öppen skog, och är väl tillgängligt för allmänheten för att vandra 
vidare längs stranden eller ner till havet. Det får bedömas vara av vikt att området i 
sin helhet även fortsättningsvis hålls allemansrättsligt tillgängligt, och att den öppna 
kontakten med strandområdet bibehålls. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att den föreslagna platsen ej är 
lämpad för bostadsbebyggelse. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och anför bland 
annat att bygglov lämnats för en byggnad strax intill.  
 
Yrkande  
Carl-Göran Svensson (m) yrkar att synpunkter från berörda grannar inhämtas innan 
beslut tages i ärendet.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.  
 
_____ 
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Sökande  1757/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planavd. 
Akten 
 
 
 
 
 
  § 252 
  Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på fastigheten Aspö 5:57   
 

Handlingar: Ansökan (2004-04-15), ritning, yttrande från sökande (2004-06-02), 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman-
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning 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 plan- 
och bygglagen (PBL). I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Inom områden med sammanhållen 
bebyggelse skall bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av 
trafikförsörjning och god trafikmiljö. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna 
vattenförsörjning och avlopp. 
 
I öster ligger en mindre del av fastigheten inom område med strandskyddsförord-
nande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§. 
 
Platsen består i huvudsak av allemansrättsligt tillgänglig ängsmark, med viss snårig 
vegetation i den västra delen.  
 
Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig komplettering 
av befintlig bebyggelse. Naturlig biltillfart till de föreslagna tomterna saknas, och 
lämpligaste sättet att ta väg bör utredas närmare. Anslutning till kommunalt VA är 
möjlig, men lämplig ledningsdragning bör studeras tillsammans med vägfrågan.  
Förutsättningarna för att på bästa sätt lösa dessa frågor måste studeras på ett över-
siktligt sätt, som klargör sambandet med kringliggande bebyggelseområde.  
 
Detta gör att lämpligheten med ett eller flera enbostadshus på den föreslagna platsen 
endast kan avgöras med prövning genom detaljplaneläggning. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut och framför önske-
mål om att en detaljplaneläggning av Aspö 5:57 startas snarast möjligt.  
(forts.) 



     7 juni 2004  Sid. 31(56) 

§ 252 (forts.) 1757/04 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och 
bygglagen kap 5 om kravet på detaljplaneläggning för ny enstaka byggnad 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för 
fastigheten Aspö 5:57. 
 
_____  
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen   
 



     7 juni 2004  Sid. 32(56) 

Sökande 1733/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 253 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 6:13  
 

Handlingar: Ansökan (2004-04-14), ritning, karta, yttrande från sökande (2004-05-
28), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Exakt samma ansökan har tidigare behandlats vid sammanträde med miljö- och 
byggnadsnämndens arbetsutskott den 10 mars 2004. Arbetsutskottet beslutade då  
att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att lämna negativt förhandsbesked, med 
hänvisning till vad som sägs i plan- och bygglagen kap 5 om kravet på detaljplane-
läggning för ny enstaka byggnad. 
 
Inga förutsättningar har förändrats, varför förvaltningen gör samma bedömning nu 
som då ärendet tidigare behandlades. 
 

- - - 
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, samman-
hållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplane-
läggning 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 plan- 
och bygglagen (PBL). I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Inom områden med sammanhållen 
bebyggelse skall bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av trafik-
försörjning och god trafikmiljö. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som  
är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att ordna 
vattenförsörjning och avlopp. 
 
Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig komplet-
tering av befintlig bebyggelse. Platsen ligger utanför verksamhetsområdet för det 
kommunala VA-nätet. Naturlig biltillfart till platsen saknas.  Förutsättningarna för 
att anordna anslutning till VA-nätet samt frågan om hur biltillfart lämpligast ska ske 
måste studeras i ett större sammanhang, som även omfattar kringliggande bebyggel-
seområde.  
(forts.) 
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§ 253 (forts.) 1733/04 
 
Två positiva förhandsbesked har på senare tid lämnats för avstyckningar i den 
direkta närheten. Om ytterligare tomter skall komma till får även efterfrågetrycket  
anses motivera att tillkomsten av ny bebyggelse i området sker på ett planmässigt 
sätt. 
Detta sammantaget gör att lämpligheten med ett eller flera enbostadshus på den 
föreslagna platsen endast kan avgöras med prövning genom detaljplaneläggning. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrandet 
påverkar ej förvaltningens bedömning.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

 
att återremittera ärendet till förvaltningen för en enkel planutredning utvisande 
lämplig tomtindelning i anslutning till vägen, dels på fastigheten Aspö 24:1, dels  
på fastigheten Aspö 6:13, samt för att höra berörda grannar.   
 
_____     



     7 juni 2004  Sid. 34(56) 

Sökande  1914/04 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten 
 
 
 § 254 

Nybyggnad av pumphus samt strandskyddsdispens för fastigheten Augerum 
13:22     
 
Handlingar: Ansökan (2004-04-27), ritning, karta, beslut från Länsstyrelsen (2004-
04-20), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Ansökan om bygglov avser att uppföra ett mindre pumphus på c:a 6 m2 vid 
Augerums kyrkogård i anslutning till Lyckebyån. Pumphuset grundlägges på betong- 
plintar och uppföres med trästomme och med en ytterpanel av trä. Området är 
tillgängligt för allmänheten och tillgången till åstranden kommer inte att påverkas av 
det föreslagna arbetsföretaget. 
 
Länsstyrelsens beslut om tillstånd för anläggande av bevattningsledning föreligger.  
 
Prövning av strandskyddsfrågan har enligt länsstyrelsens beslut den 2 december 
1992, delegerats till miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Miljö-och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till ovan anförda lämna dispens från strandskyddsbestämmel-
serna  
 
att tillstyrka ansökan om bygglov med villkor: 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetena påbörjas och  
då de avslutats.   
 
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med beskrivning 
av projektets art och omfattning, lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden. 
 
_____ 
 
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  
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Sökande 1938/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 255 
  Nybyggnad av enbostadshus, maskinhall och stall på fastigheten Fridlevstad 1:5 
 

Handlingar: Ansökan (2004-04-28), ritning, 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 avstyckning på drygt 10000 m2, där förutom bostadshus planeras 
uppförande av ett mindre häststall samt en maskinhall på 375 m2. Denna är avsedd 
för förvaring av maskiner för sökandens grävfirma samt visst utförande av bilrepara-
tioner. 
 
Marken utgörs av relativt tät barrskog. Denna kommer att avverkas på den tänkta 
avstyckningen, medan kvarvarande skog bildar en buffert mot befintlig bostads-
bebyggelse i söder. 
 
Skogsområdet inrymmer inga särskilda naturvärden eller allmänna intressen i övrigt. 
Utfart sker mot väg 680, för vilket Vägverkets tillstånd måste inhämtas. Ur miljö-
synpunkt har den bedömningen gjorts, att enskild avloppsanläggning kan anordnas 
på fastigheten. 
 
Samråd har hållits med länsstyrelsens lantbruksenhet, som inte har något att invända. 
 
Inga grannar har ansetts vara berörda. 
 
Marken får anses vara lämpad för uppförande av de föreslagna byggnaderna. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives:  
(forts.) 
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§ 255 (forts.) 1938/04 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att före byggstart skall förslag till anordnande av avloppsanläggning inlämnas  
till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande 
 
att före byggstart ska tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 680 före-
ligga, 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.  
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Sökande  7811/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planavd.   
Akten 
 
 
 
 
 
  § 256 

Rivningslov för 1700-talsmagasin samt kontorsbyggnad m m på fastigheten 
Gulin 1  
 
Handlingar: Ansökan (2002-12-12), ritning, yttrande från Blekinge museum (2003-
03-04), yttrande från sökande (2004-05-18), samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, bil. A. 
 
Ansökan gäller rivning av samtliga byggnader i kv Gulin, utom de som betjänar 
bensinstationen. 
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 16 § skall ansökningar om rivningslov inte 
bifallas om byggnaden bör bevaras på grund av dess historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde. 
 
Om arbete påbörjas för att anta, ändra eller upphäva detaljplan som berör den 
byggnad som en ansökan om lov avser får byggnadsnämnden, enligt 8 kap 23 § 
PBL, besluta om anstånd med avgörandet av lov till dess att planarbetet avslutats. 
 
På fastigheten ligger två välbevarade 1700-talsmagasin av stort kulturhistoriskt 
värde. Vidare finns på samma tomt ett garage/biförsäljningshall som är ett ombyggt 
1800-talsmagasin, och en kontorsbyggnad från 1936. 
 
Magasinen har pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla i bebyggelseinventeringen 
1982 samt i det av byggnadsnämnden antagna programmet ”Karlskrona: Trossö - 
Råd och riktlinjer för bebyggelse och miljö” från 1983. I den inventering som 
länsmuseet gjorde på uppdrag av stadsarkitektkontoret 1994 är 1700-talsmagasinen 
angivna som byggnader av stort kulturhistoriskt intresse och övrig bebyggelse som 
byggnader av kulturhistoriskt intresse.  
 
Magasinen är de enda som finns kvar av den bebyggelse som var karaktäristisk för 
den gamla Skeppsbron med magasin och packhus från stadens tidigaste verksam-
hetsår. Ur lokalhistorisk synpunkt är magasinen mycket intressanta som minnen av 
den livliga handelsverksamhet som ursprungligen var en av Karlskronas grundvalar. 
 
Det får bedömas vara av vikt att byggnaderna bevaras på grund av deras historiska 
och kulturhistoriska värde. 
(forts.) 
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§ 256 (forts.) 7811/02 
Blekinge museum avstyrker förslaget till rivning i särskilt yttrande. 
 
Enligt gällande detaljplan är det tillåtna ändamålet för kvarteret ”garage med 
bilservice”, samt för ett mindre område i den norra delen ”bensinstation”. Något 
formellt säkerställt skydd mot rivning för de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna 
finns inte i detaljplanen. Det tillåtna ändamålet får anses sakna aktualitet och bör 
ändras till lämpligare användning. Vidare bör en bestämmelse införas som förbjuder 
rivning av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget att, med hänvisning till 
byggnadernas historiska och kulturhistoriska värde, avslå ansökan om rivningslov. 
En skrivelse har inkommit där sökanden motsätter sig beslutsförslaget, och framför 
bland annat att byggnaderna är i så undermåligt skick att reparation är orealistiskt. 
 
Därefter har den bedömningen gjorts, att detaljplanen bör ändras. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt planavdelningen att ändra detaljplanen för kv Gulin, samt  
 
att avgörandet av ansökan om rivningslov får anstå till dess att planarbetet avslutats, 
i enlighet med 8 kap 23 § PBL. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Sökande 1947/04 
Länsstyrelsen  
Naturvårdsverket  
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten 
 
 
 § 257 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt undantag från 
strandskyddsförordnande på fastigheten Kråkerum 6:43 
 
Handlingar: Ansökan (2004-04-29), ritning, situationsplan, karta, grannemed-
givande (2 st), yttrande från Vägverket (2004-05-26), samhällsbyggnadsförvalt-
ningens 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.  
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14  
och 16 §§. Detta hänför sig till ett mindre vattendrag som flyter förbi i närheten  
av platsen. 
 
Den föreslagna platsen utgörs av ett mindre hagmarksparti, som ligger i ena hörnet 
av ett vackert skogsområde, vilket bedöms vara av intresse för allmänheten att kunna 
ströva i. Möjlighet finns emellertid att ta sig ut i skogsområdet på annan plats än via 
hagmarken. Platsen ligger i anslutning till en liten grupp med befintliga bostadshus. 
 
Tillfartsväg finns, och det har bedömts vara möjligt att under vissa förutsättningar 
lösa avloppsfrågan med en enskild anläggning. 
 
En byggnad på platsen bedöms inte påverka allmänna intressen i sådan omfattning, 
att den föreslagna markanvändningen kan anses vara olämplig. 
 
Allmänhetens möjlighet att vistas vid och röra sig längs strandområdet till det lilla 
vattendraget bedöms, med lämplig tomtavgränsning, endast påverkas helt margi- 
nellt av den föreslagna byggnationen. Detta får anses utgöra särskilt skäl att medge 
undantag från strandskyddsförordnandet. 
(forts.) 
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§ 257 (forts.) 1947/04 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga yttranden har 
inkommit. 
 
Vägverket har inkommit med ett yttrande i ärendet, då den aktuella platsen kan 
komma att påverkas av planerad ny sträckning av E 22. Den föreslagna byggnaden 
bedöms ligga ca 150 till 250 m söder om en möjlig ny sträckning av E 22 enligt nu 
föreliggande utredningsmaterial. Närheten till E 22 innebär att fastigheten blir utsatt 
för vägtrafikbuller. För att inte riktvärden för vägtrafikbuller ska överskridas bör 
treglasfönster monteras och uteplatser placeras så att de inte vetter mot  E 22. 
 
Sökanden uppmanas kontakta Vägverket för ytterligare information om vägens 
framtida sträckning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den före-
slagna platsen, samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strandskydds-
bestämmelserna, med villkor:  
 
att endast den yta som markerats med rött på den till ärendet hörande situations-
planen får tas i anspråk som tomt,  
 
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till        
byggnadstraditionen i trakten, 
 
att det som framförs i Vägverkets skrivelse ska beaktas, 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska 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.   
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 
 



     7 juni 2004  Sid. 41(56) 

Sökande  527/04 
Akten 
 
 
 
 § 258 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 1:38   
 

Handlingar: Ansökan (2004-02-06), ritning, karta, yttrande från Vägverket (2004-
04-26), yttrande från sökande (2004-05-28), samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, bil A.   
 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 
gäller. I PBL 2 kap 1 § sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning. 
 
Ansökan gäller att få göra en avstyckning på östra sidan av Fäjövägen, strax söder 
om Lösens kyrka. 
 
Med anledning av planerad ny sträckning av E 22 och därmed sammanhängande 
anslutningsväg och trafikplats har Vägverket getts möjlighet att yttra sig över an-
sökan. Vägverket har inkommit med ett yttrande där det framförs att det föreslagna 
bostadshuset riskerar att komma i konflikt med den planerade ombyggnaden av E 
22, varför det inte bör komma till stånd. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Yttrandet påver-
kar ej förvaltningens bedömning. 
 
Yrkande  
Carl-Göran Svensson (m) yrkar att ärendet återremitteras och hänvisar till plan-
ärendet, Hammarby 11:1.  
 
Efter ajournering bifaller den borgerliga gruppen förvaltningens förslag med tillägg 
att kontakt tages med sökanden för att finna annat lämpligt läge för byggnation inom 
fastigheten.          
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till Vägverkets yttrande och vad 
som sägs i PBL 2 kap 1 §, samt  
 
att uppdra till förvaltningen att kontakta sökanden för att hitta annat lämpligt läge 
för byggnation inom fastigheten. 
_____   
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Sökande  1923/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 259 
 Tillfällig åtgärd, café, Mjölnarholmen 

 
Handlingar: Ansökan (2004-04-27), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, bil A.   
 
Bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i 5 år för ändrad användning  
till café har tidigare beviljats av miljö- och byggnadsnämnden, beslut den 12  
november 1997, § 314. Ansökan gäller en förnyelse av detta bygglov. 
 
Förutsättningarna bedöms inte ha förändrats sedan det tidigare beslutet. 
 
Livsmedelsinspektören har meddelat att det inte föreligger förutsättningar för  
annan serveringsverksamhet än café. 
 
Som upplysning kan nämnas att permanent bygglov för nybyggnad av toalett-
byggnad och kanotuppläggningsskjul beviljats i beslut den 27 september 2000,  
§ 434, delegation. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med en varaktighet på fem år från 
beslutsdatum. 
 
_____ 
 



     7 juni 2004  Sid. 43(56) 

Sökande   1927/04 
Akten 
 
 
 
 § 260 
 Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ramshult 1:20   

 
Handlingar: Ansökan (2004-04-27), ritning, situationsplan, karta, samhällsbygg-
nadsförvaltningens 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 är till viss del redan ianspråktagen, med ett mindre bostadshus och ett 
par ekonomibyggnader. Ansökan gäller uppförande av ett nytt bostadshus, beläget  
på angränsande ängs-/betesmark. Platsen upplevs redan i huvudsak privatiserad. 
Marken bedöms inte inrymma några allmänna intressen, och tillfartsväg finns. 
 
Enskild avloppsanläggning bedöms kunna anläggas på fastigheten, vilket ska ske  
i form av en gemensam anläggning för samtliga byggnader inom fastigheten. 
 
Det bedöms vara lämpligt att uppföra ett bostadshus på platsen. 
 
Inga grannar har ansetts vara berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives:  
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att före byggstart skall förslag till anordnande av avloppsanläggning inlämnas till  
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande 
 
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 
 
 



     7 juni 2004  Sid. 44(56) 

Sökande  4454/03 
Berörda grannar  
Akten 
 
 
 
 § 261 
 Om- och tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Rättvisan 5 och 6   
 

Handlingar: Ansökan (2003-07-28), förnyad ansökan (2004-02-02), ritning, situa-
tionsplan, karta, yttranden från grannar (2004-03-24 och 2004-03-25), yttrande från 
sökande (2004-04-27), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil. A.    
   
Bygglov beviljades av miljö- och byggnadsnämnden i beslut den 12 november 2003, 
§ 348. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som den 13 januari 2004 upphävde 
beslutet och visade ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för ny handlägg-
ning, då berörda grannar inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. 
 

- - - 
 
För området gäller en detaljplan (stadsplan) fastställd 16 april 1920. 
 
Den gällande detaljplanens byggrätter är så utformade, att ett genomförande av 
planen förutsätter att den kulturhistoriskt värdefulla Björkholmsstugan på Rättvisan 
5 rivs. En byggrätt finns längs Henrik Trollesgatan för en byggnad med 8 m bredd 
och en byggnadshöjd på 122 m över stadens jämförelseplan. Detta är samma bygg-
nadshöjd som tillåts för huvudbyggnad på fastigheten Rättvisan 4, och innebär att  
en byggnadshöjd på cirka 8 m tillåts mot gatan. 
 
Vidare tillåter den gällande planen att ett uthus byggs i gränsen till Rättvisan 4, 
vilket blir beläget cirka 2 m från hörnet på grannens huvudbyggnad, och har en 
utsträckning längs gränsen på cirka 7 m. Den tillåtna nockhöjden är 4 m över till-
hörande gårdsplan. Höjden på den delen av det föreslagna bostadshuset som har 
motsvarande placering, bedöms i huvudsak följa denna bestämmelse. 
 
För att den befintliga Björkholmsstugan ska kunna integreras som en så långt möjligt 
friliggande del i ett nybyggnadsföretag med rimlig byggnadsyta, är en förutsättning 
att byggrätten mot gatan inte utnyttjas, och att byggande som innebär viss avvikelse 
från detaljplanen istället medges. Detta avser till en viss del byggande på prickmark, 
utnyttjande av mark som endast är avsedd för uthus samt till en viss del byggande 
närmare tomtgräns än 4.5 m. 
 
Sammantaget bedöms inte den föreslagna byggnationen innebära, att omgivnings-
påverkan för Rättvisan 4 respektive Rättvisan 7 blir av mer betydande omfattning,  
än vad den skulle ha blivit om de i detaljplanen tillåtna byggrätterna utnyttjats. 
(forts.) 
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§ 261 (forts.) 4454/03 
Med hänsyn till detta får den bedömningen göras, att detta är att anse som sådana 
avvikelser förenliga med detaljplanens syfte, som kan medges av miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 
Den föreslagna byggnationen som sådan har getts en småskalighet och utformning  
i övrigt, som överensstämmer med traditionellt sätt att bygga på Björkholmen, och 
som bedöms vara lämplig i sammanhanget och ge en god helhetsverkan. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Två skrivelser har 
inkommit där grannarna motsätter sig förslaget. Det som framförs har inte föranlett 
någon ändring av beslutsförslaget.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov varvid 
föreskrives: 
 
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.  
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
   



     7 juni 2004  Sid. 46(56) 

Sökande  361/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 262 
  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sandhamn 1:4 

 
Handlingar: Ansökan (2004-01-26), ritning, karta, yttranden från sökande (2004-03-
24 och 2004-05-06), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Tidigare beslut: 12 maj 2004, § 216.  
 
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.  
 
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse. 
 
Platsen ligger inom det kust- och skärgårdsområde där fritidshus enligt MB 4 kap  
4 § endast får komma till som kompletteringar i befintliga bebyggelsegrupper.  
 
Platsen är belägen inom område som är av riksintresse för naturvården och frilufts-
livet, och som är utpekat som ekologiskt särskilt känsligt.   
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger inne i ett större, orört naturområde och 
saknar helt anslutning till befintlig bebyggelse. Förslaget står därför i strid med 
miljöbalkens bestämmelser om lokalisering av fritidshus. Med hänsyn till detta  
och till riksintresset för naturvård och friluftsliv bedöms den föreslagna lokalise-
ringen vara olämplig, och det får anses vara av vikt att marken bevaras allemans-
rättsligt tillgänglig. 
 
Sökanden har getts tillfälle att yttra sig över förslag till beslut och anför att den 
föreslagna placeringen 130-140 m från närmaste tomt är att anse som placering  
i nära anslutning till befintlig bebyggelse.  
(forts.) 
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§ 262 (forts.) 361/04  
 
Enligt miljöbalken 4 kap 4 § får emellertid fritidshus inom det aktuella kust- och 
skärgårdsområdet komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig 
bebyggelse. Innebörden i detta är att den befintliga bebyggelsen inte ska öka i om-
fång, utan att t ex luckor kan få fyllas ut och att kompletteringarna ska ske gräns  
i gräns med den befintliga bebyggelsen. Förslaget uppfyller inte detta krav. Det  
som framförs av sökanden föranleder inte någon ändring av beslutsförslaget. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 2 juni 2004 företagit syn på 
platsen. Arbetsutskottet delar förvaltningens uppfattning om att den föreslagna 
lokaliseringen anses olämplig.      
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna negativt förhandsbesked, med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2 
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade, 
samt vad som sägs i MB kap 3 och 4 om skydd för riksintressen och lokalisering av 
fritidshus i kust- och skärgårdsområdet. 
 
_____ 
 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



     7 juni 2004  Sid. 48(56) 

Sökande  1411/04 
Berörd granne  
Akten 
 
 
 
 
  § 263 
  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Skillinge 14:1   
 

Handlingar: Ansökan (2004-03-24), ritning, karta, yttrande från granne (2004-04-
29), yttrande från sökande (2004-05-18), 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 tomtplatsen gränsar direkt till det nya planområdet för Skillingenäs, 
till mark avsatt som friluftsområde, natur. Den ligger i anslutning till befintlig be-
byggelse och utgörs av röjd naturmark som får anses sakna särskilda naturvärden 
eller annat allmänt intresse. 
 
Anslutning avses göras till kommunalt VA och möjlighet finns att anordna tillfart. 
En avstyckning fram till plangränsen bedöms kunna utgöra en lämplig komplette-
ring. En passage för allmänheten ut i friluftsområdet bör bibehållas. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En skrivelse har 
inkommit, där det bland annat framförs att man på sin fastighet haft stora fukt-
problem med översvämningar på grund av förhållandena på angränsande mark. 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över grannens skrivelse. I skrivelse 
beskriver sökanden bland annat hur fuktproblemen kommer att åtgärdas. Det  
som framförs av grannen har inte föranlett någon ändring av beslutsförslaget. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den före-
slagna platsen med villkor:  
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg- 
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
(forts.) 
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§ 263 (forts.) 1411/04 
 
att en passage för allmänheten ut i friluftsområdet skall bibehållas 
 
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  
 



     7 juni 2004  Sid. 50(56) 

Sökande    1577/04 
Akten 
 
 
 
 
 § 264 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Stensborg 5:1 
(västra tomten) 
 
Handlingar: Ansökan (2004-04-01), ritning, 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.  
 
Den föreslagna byggnadsplatsen har tidigare varit bebyggd, och tre förfallna hus 
finns på platsen. Området utgörs av ett skogsbryn, som vetter ut mot öppna fält.  
Det inrymmer inga särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. 
 
Det har bedömts vara möjligt att lösa VA-frågan inom fastigheten. 
 
Samråd har hållits med länsstyrelsens lantbruksenhet, som inte har något att erinra. 
 
Platsen får anses vara lämplig att bebygga med ett fritidshus. 
 
Inga grannar har bedömts vara berörda. 
 
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 färg- 
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygg-
lovansökan.  
_____ 
(forts.) 
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  § 264 (forts.) 1577/04 
 
  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.   
 



     7 juni 2004  Sid. 52(56) 

Sökande    2125/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 265 
 Inredande av ungdoms/studentlägenheter på fastigheten af Trolle 13, 14   
 

Handlingar: Ansökan (2004-05-07), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvalt- 
ningens yttrande, bil A.   
 
Ansökan gäller inredande av två mindre lägenheter i nuvarande vindsutrymme, 
avsedda för ungdoms-/studentboende. Lägenheterna blir belägna på byggnadens 
sjätte våningsplan. Byggnaden är uppförd 1909 i jugendstil och är välbevarad,  
men saknar hiss. 
 
Enligt förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVF) 14 §  
första stycket skall, när en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt, kraven 
ibland annat 12 § uppfyllas när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen.  
Detta innebär i det aktuella fallet att de nytillkommande lägenheterna ska kunna  
nås med hiss. 
 
Enligt BVF 14 § andra stycket skall, vid tillämpning av bestämmelserna i första 
stycket, hänsyn tas till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar.  
Detta innebär att hänsyn ska tas till sådana förutsättningar i byggnaden som gör  
det tekniskt-ekonomiskt oförsvarligt att genomföra en viss åtgärd.  
 
I det aktuella fallet skulle installation av hiss innebära så stora ingrepp i byggnaden 
och dess lägenhetslösningar att det inte kan bedömas vara tekniskt-ekonomiskt 
försvarligt att genomföra åtgärden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag att i samarbete med fastig-
hetsägareföreningen, hyresgästföreningen m fl, utarbeta en policy för inredning av 
vindslägenheter där hiss saknas.  
 
_____ 
 
 



     7 juni 2004  Sid. 53(56) 

Sökande   1447/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 266 
  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 3:41   

 
Handlingar: Ansökan (2004-03-26), ritning, situationsplan, karta, yttrande från 
sökande via ombud (2004-05-10), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse invid 
väg 742, strax norr om Sturkö kyrka. Den tänkta avstyckningen utgörs av en smal 
remsa, från vägen ner till stranden, i kanten av ett öppet ängsområde. 
 
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.  
 
Inom området föreligger problem vad gäller avloppsfrågan, och ur miljösynpunkt 
har den bedömningen gjorts, att enstaka enskilda avloppsanläggningar inte bör få 
anordnas. Om avlopp för ytterligare bebyggelse ska få tillkomma, måste detta ske 
genom att en VA-plan upprättas för området, som leder fram till att en gemensam-
hetsanläggning anordnas.  
 
Då någon godtagbar lösning på avloppsfrågan inte föreligger får marken anses vara 
olämplig för bostadsändamål. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. En skrivelse har 
inkommit där sökanden bland annat hävdar att enskild avloppsanläggning kan ordnas 
på tomten. Det som sägs i skrivelsen ändrar inte beslutsförslaget. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar    
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att marken inte är lämpad för 
ändamålet vad avser möjligheterna att anordna avlopp. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



     7 juni 2004  Sid. 54(56) 

Akten  6478/03 
 
 
 
 
 
 
 
  § 267 
  Olovligt uppsatta skyltar på fastigheten Wachtmeister 57  
 
  Ärendet utgår från dagordningen.  
 
  _____  



     7 juni 2004  Sid. 55(56) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  § 268 
  Informationer  
 

• Miljöchef Kenneth Gyllensting informerar om Länsstyrelsens utvärdering av 
Karlskrona kommuns operativa tillsyn enligt miljöbalken. Länsstyrelsens 
utvärdering utgår från miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar, 
balkens förarbeten samt kommunallagen (1991:900). Som underlag har 
använts de minnesanteckningar som upprättades efter kommunbesöket den 
21 november 2003 och kommunens organisationsschema. Förvaltningen 
kommer att ta fram en tillsynsplan under året.  

 
 

• Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om planerna för kvarteret 
Axel (Gasverkstomten). Elite Hotel har anmält intresse att få uppföra ett 
hotellbygge på platsen.     

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationerna till dagens protokoll.  
 
_____     
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  Övriga frågor 
§ 269 

 
Med anledning av nämndens seminarium med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen 
den 3 juni 2004 har Carl-Göran Svensson (m) sammanställt en skrivelse till 
kommunstyrelsen. Förslaget är att kommunstyrelsen ger kommunledningsför-
valtningen i uppdrag att omgående tillskriva Länsstyrelsen i Blekinge län att 
Karlskrona kommun inte kommer att acceptera ett ytterligare Agenda 2000 på 
Torhamnslandet utöver de redan beslutade.    
 
Ordförande önskar ledamöter, ersättare och personal en trevlig sommar. 
1:e v ordförande önskar ordförande detsamma.         
 
_____ 
  



  11 augusti 2004   Sid.1(41) 

 
 
 
 
 
Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 augusti 2004 
 
§ 276 Detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m fl, Karlskrona kommun, 

Blekinge län       
§ 277 Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 278 Detaljplaneläggning för del av fastigheten Lösen 2:1, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 279 Detaljplan för del av fastigheten Västra Stensjö 1:17, Holmsjö, Karlskrona kommun, 

Blekinge län 
§ 280 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall och deponirester), vid 

fastigheten Bredabäck 1:50 
§ 281 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall och deponirester), vid 

fastigheten Höryda 15:4 
§ 282 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall och deponirester), vid 

fastigheten Klakebäck 2:20 
§ 283 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall och deponirester), vid 

fastigheten Mölletorp 7:3 
§ 284 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall och deponirester), vid 

fastigheten Ramdala-Rävsmåla 1:13 
§ 285 Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall och deponirester), vid 

fastigheten Stubbetorp 13:2 
§ 286 Förslag till integrationsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen   
§ 287 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
§ 288 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
§ 289 Meddelanden  
§ 290 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:44 
§ 291 Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall på fastigheten Aspö 24:1 
§ 292 Strandskyddsdispens för uppsättande av staket, fastigheten Fur 1:60. Utgår! 
§ 293 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Strömsberg 1:38 
§ 294 Strandskyddsdispens för uppförande av bastubyggnad på fastigheten Tjurkö 7:37 
§ 295 Nybyggnad av fritidshus samt strandskyddsdispens på fastigheten Viökvarn 1:19 
§ 296 Olovligt uppsatta skyltar, fastigheten Wachtmeister 57 
§ 297 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) 
§ 298 Utbildningslokal, bygglov för tillfällig åtgärd på fastigheten Sparre 7. Extraärende! 
§ 299      Övrigt  
___________________  
     
        
 
 
 
 
 
 
 



  11 augusti 2004   Sid.2(41) 

 
Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den 11 augusti 

2004, kl. 08.30 – 11.50. 
  Beslutsammanträde kl. 11.30 – 11.50.      
 
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s) 
 1:e v ordf Erik Karlsson (s) 
 2:e v ordf Carl-Göran Svensson (m)  
 Ledamöter  Katarina Möller (s) 
  Ulla Ohlsson (s) 
  Thomas Åberg (s)  
  Anna Ottosson (m) 
  Margareta Rodin (fp) 

 Eva Röder (fp)  
 Henrik Reinholdsson (kd) 

  Magnus Larsson ( c )  
   
Tjänstgörande ersättare   Chatarina Holmberg (s) 
 Per-Gunnar Holgersson (s) 
 
Närvarande ersättare  Rolf Ferner (s) 
  Erik Gisslén (m) till kl 11.00 
  Kristoffer Axelsson (m) till kl 11.00 
  Lars-Ove Carlsson (kd) 

    
Tjänstemän Kenneth Gyllensting, t f förvaltningschef/miljöchef     
  Jan Hammarfors bygglovchef 
  Kerstin Johansson, planarkitekt   
  Irene Danielsson, planhandläggare     
  Leif Larsson, bygglovarkitekt  
  Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten  
  Birgitta Larsson, sekreterare   
                
Utses att justera  Magnus Larsson                             
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 18 augusti 2004,  
   kl. 08.00.      
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Underskrifter  
 
Sekreterare …………………………………….. §§ 276 - 299 
 Birgitta Larsson                                                     
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson    
 
Justerare …………………………………….   
  Magnus Larsson        
 
                                     
 
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den      18 augusti 2004      anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
Birgitta Larsson                              
Birgitta Larsson  
Sekreterare  
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Kommunfullmäktige 3373/02 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
  
 
 § 276 

Detaljplan för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m fl,  
Karlskrona kommun, Blekinge län   
 
Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 7 maj t o m den  
28 maj 2004.  
 
Kommunstyrelsen har den 17 december 2003 återremitterat planförslaget till miljö- 
och byggnadsnämnden. Bakgrunden är att de förhandlingar om exploateringsavtal 
som skall åtfölja planen inför antagandet i kommunfullmäktige inte kunnat fullföljas 
vad gäller mediahus på Kungsplan. Detaljplanen har begränsats till sin omfattning 
och innehåller i princip endast de förändringar som krävs för att fullfölja avtalet med 
Jernhusen.  
 
Detaljplanen omfattar således kvarteret väster om bangården utom delen längst i 
söder som angav CT, centrum, trafik och som syftade till ett nytt resecentrum. Ett  
nytt resecentrum, helt i enlighet med tidigare intentioner, kan byggas inom ramen för 
gällande detaljplan från 1921. Stationshusets östra tomtgräns justeras så att en smal 
förgård erhålles.  
 
Vad avser allmän plats omfattar detaljplanen Blekingegatan fullt utbyggd med buss-
torg. En utökning av Stationsplan anges för att åstadkomma en mer ändamålsenlig 
trafikföring. Det är angeläget att nya hållplatser anordnas på Stationsplan för den tåg-
ersättande trafiken före sommaren 2005 då tågtrafiken på Blekinge kustbana kommer 
att ersättas av busstrafik under de två år då kustbanan är avstängd för elektrifiering,          
 
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del  
 
att godkänna detaljplanen. 
 
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta  
 
att antaga detaljplanen för Pottholmen etapp 1, del av fastigheten  Holmdahl 1 m fl i 
Karlskrona kommun, Blekinge län, upprättad i mars 2003 och reviderad i april 2004.      
 _____   
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Sökande  6583/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 277 
 Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län 
 
 Kommunens försäljning av fastigheten Sjöbladh 14 leder till ett behov av att upprätta 

ny detaljplan för kvarteret Sjöbladh. Köparen av Sjöbladh 14 har intentionen att skapa 
nya bostäder inom kvarteret, dels i de befintliga byggnaderna, vilka tidigare var Sjö-
bladhskolan, dels genom nybyggnation. I övrigt syftar detaljplanen till att säkerställa 
ett bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i kvarteret och att under-
stryka kravet på varsamhet vid underhåll och ombyggnad.  

 
 Kvarteret Sjöbladh ligger på Trossö som är stadens centrum. Det avgränsas i öster av 

Bredgatan, i norr av Östra Köpmansgatan, i väster av Guldsmedsgränd och i söder av 
Ronnebygatan. Planområdets areal är 0,70 hektar. Marken är dels kommunägd och 
dels privatägd.  

 
 Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att ställa ut för granskning, detaljplanen för kvarteret Sjöbladh, daterad juli 2004.  
 
 _____ 
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Sökande  1117/04   
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 278 
 Detaljplaneläggning för del av  fastigheten Lösen 2:1, Karlskrona kommun, 

Blekinge län    
 
 En ansökan om upprättande av detaljplan för del av fastigheten Lösen 2:1 har in-

kommit. Området är beläget sydväst om Lösens kyrka. Syftet med planen är att 
medge nybyggnation av villor.  

 
 Området är inte detaljplanelagt. Enligt gällande översiktsplan för Karlskrona kom-

mun ligger området inom utvecklingsområde för förtätning av bebyggelse och VA-
sanering. Skogsområdet är klassat som nyckelbiotop, hedädellövskog. Sökande har 
samrått med Skogsvårdsstyrelsen angående vilken mark som är lämplig att bebygga 
med hänsyn till nyckelbiotop. Inlämnat förslag innebär ett nytillskott av 30 – 35 nya 
enfamiljsvillor.           

     
 Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan  
för del av fastigheten Lösen 2:1.   
 
_____ 
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Sökande   1639/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 279 

Detaljplan för del av fastigheten Västra Stensjö 1:17, Holmsjö, Karlskrona 
kommun, Blekinge län   
 
Planprogram för del av fastigheten Västra Stensjö 1:17, Holmsjö, har varit föremål 
för programsamråd, som omfattat fr o m den 6 oktober t o m den 24 oktober 2003.    
 
Planprogrammet syftar till att ändra del av gällande detaljplan. Verksamheten inom 
området har inte utvecklats enligt avsikten i gällande detaljplan. Verksamheten har 
visat sig vara alltför splittrad och krävande både ekonomiskt och arbetsmässigt. Be-
fintliga campingstugor och värdshus med angränsande utbyggnadsmöjligheter önskar 
man sälja som privata fritidshus. För detta krävs en ny plan då gällande detaljplan 
anger användningen Friluftsområde, N. Nuvarande camping och vandrarhem berörs 
inte av planförslaget.  
 
Planområdet är beläget invid sjön Alljungen i norra delen av Karlskrona kommun. 
Avståndet till Karlskrona centrum är cirka 30 kilometer.  
 
Marken inom planområdet är privatägd. 
        
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att låta detaljplan för del av fastigheten Västra Stensjö 1:17, Holmsjö, bli föremål  
för samråd med enkelt planförfarande.   
 
_____     
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Sökande  1831/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 280 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall och 
deponirester), vid fastigheten Bredabäck 1:50  

 
Till Affärsverken har inkommit en ansökan om dispens från kommunal avfalls-
hämtning vid fastigheten Bredabäck 1:50. Affärsverken har överlämnat ärendet  
till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. 
 
Fastigheten är en åretruntbostad. 
 
Av ansökan framgår att återvinningsbart material lämnas på återvinningsstation  
och komposterbart material tas om hand av gårdens djur. Enligt föreskrifterna om 
avfallshantering för Karlskrona kommun skall kompostering av förmultningsbart 
köksavfall ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Samhällsbyggnadsförvaltningens miljö-
avdelning förutsätter att matavfall som ej kan ges till djuren omhändertages i en 
skadedjurssäker behållare. Om gödselstack finns på gården går det utmärkt att 
kompostera i den. 
 
Av ansökan framgår även att sökanden åberopar att på en gård uppstår oplanerat 
deponiavfall i form av stora skrymmande saker som får köras till Bubbetorp. Det  
är viktigt att poängtera att det endast är fastighetens hushållsavfall som behandlas  
i detta ärende och ej det avfall som uppstår i gårdens verksamhet. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras  
i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
  
Det är viktigt att det brännbara avfallet omhändertas på rätt sätt. Det måste klart 
markeras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin 
avfallsmängd.  
 
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart samt deponirester om-
fattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från fastigheten genom 
kommunens försorg. 
(forts.) 
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§ 280 (forts.)    1831/04 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kom-
munens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen  
anlitar för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökanden inte kan få tillåtelse att bränna, ej heller själv trans- 
portera sitt brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del. 
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är skad-
ligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat kostnader 
för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas bland annat 
batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av avfallssta-
tioner, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och infor-
mation ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den rörliga 
avgiften.  
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering 
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjan-
derättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är be-
tryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och bygg-
nadsnämnden 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 Bredabäck 1:50.  
 
Sökanden har som skäl för sin ansökan om dispens från hämtning av brännbara sopor 
och deponirester uppgivit att fastigheten är belägen 400 m från väg där sophämtnings-
fordon kör förbi.  
 
Ärendet har varit remitterat till Affärsverken/Renhållningen för yttrande avseende 
vägens framkomlighet och svar har inkommit därifrån. Enligt Affärsverken finns det 
möjlighet att hämta soporna vid vändplats cirka 100 m från fastighetens gräns och 
cirka 250 m från bostadshuset. Med hänsyn till att platsen där soporna kan hämtas är 
belägen längs fastighetsägarens normala färdväg anser samhällsbyggnadsförvaltning-
ens miljöavdelning att 100-250 meter är ett rimligt gångavstånd och att kommunen 
fullgör sin bortforslingsskyldighet. Något särskilt skäl för dispens från kommunal 
avfallshämtning finns ej. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 17 juni 2004 yttrat sig i ärendet och lämnat 
förslag till beslut, bil A.   
(forts.) 



  11 augusti 2004   Sid.10(41) 

§ 280 (forts.)    1831/04 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
  
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning 
vid fastigheten Bredabäck 1:50, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall 
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad.  
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Sökande       5279/03 
Akten  
 
 

 
 
 
 
§ 281 
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall och 
deponirester) vid fastigheten Höryda 15:4 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Höryda 15:4. 
 
Fastigheten är en åretruntbostad. 
 
Av ansökan framgår att sökanden transporterar såväl källsorterat material som  
andra sopor till avfallsanläggningarna i Bubbetorp eller Tving.  
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras  
i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning förutsätter att eventuellt kompos-
terbart material kan omhändertagas på fastigheten under förutsättning att en skade-
djurssäker behållare anskaffas. 
 
Det är viktigt att det brännbara avfallet omhändertas på rätt sätt. Det måste klart 
markeras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin 
avfallsmängd. 
 
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart samt deponirester om-
fattas av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från fastigheten genom 
kommunens försorg. 
 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommu-
nens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar  
för ändamålet ta befattning med transporten”. 
 
Detta innebär att sökanden inte kan få tillåtelse att bränna, ej heller själv transportera 
sitt brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del. 
(forts.) 
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§ 281 (forts.)    5279/03 
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är skad-
ligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat kostnader 
för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas bland annat 
batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av avfallsstatio-
ner, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information 
ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den rörliga avgiften.  
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering 
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjande-
rättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryg-
gande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och byggnads-
nämnden 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 Höryda 15:4. 
 
Som skäl för ansökan om dispens har sökanden åberopat att fastigheten ligger vid  
en liten väg och sökanden uppger även att vägen vintertid kan vara svårframkomlig 
samt att det finns en risk att vägen körs sönder om stora lastfordon trafikerar den-
samma. 
 
Ärendet har varit remitterat till Affärsverken/Renhållningen för yttrande avseende 
vägens framkomlighet samt avstånd till närmaste fastighet och svar har inkommit 
därifrån. Affärsverken låter meddela att det finns kunder som har sophämtning längre 
in på den väg som sökanden uppger som svårframkomlig vilket innebär att sopbilen 
kör förbi fastigheten Höryda 15:4. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 14 juni 2004 yttrat sig i ärendet och lämnat 
förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
  
att  i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning 
vid fastigheten Höryda 15:4, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall 
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad, 
 
att sökanden har möjlighet att om en skadedjurssäker behållare anskaffas, själv på 
den egna fastigheten omhändertaga eventuellt komposterbart material som uppkom-
mer på fastigheten Höryda 15:4. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Sökande       2057/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 282 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall och 
deponirester) vid fastigheten Klakebäck 2:20 
 
Till Affärsverken har inkommit en ansökan om dispens från kommunal avfalls-
hämtning vid fastigheten Klakebäck 2:20. Affärsverken har överlämnat ansökan  
till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. 
 
Fastigheten är en sommarbostad. 
 
Sökanden anger i sin ansökan att en del av det brännbara avfallet eldas upp tillsam-
mans med ris samt de sopor som blir kvar, plast och dylikt medtages till permanent-
bostadens soprum i Ronneby. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras  
i tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör 
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning förutsätter att eventuellt kompos-
terbart avfall kan omhändertas på fastigheten under förutsättning att en skadedjurs-
säker behållare anskaffas. 
 
Avfall som ej kan återvinnas eller komposteras, så kallat brännbart avfall, omfattas av 
kommunal sophämtning och skall transporteras bort från fastigheten genom kommu-
nens försorg. Beroende på mängden av sådant avfall bör sökanden kunna välja lämp-
lig hämtningsintervall för brännbart avfall inom ramen för gällande föreskrifter. 
 
Det är viktigt att avfall omhändertas på rätt sätt. Det måste klart markeras att egen 
bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin avfallsmängd. I det fall 
avfall skall förbrännas skall tillstånd ha beviljats. 
 
Att själv transportera sitt avfall, oavsett mängden från sommarbostaden Klakebäck 
2:20 till permanentbostadens soprum i Ronneby är inte heller ett ur miljö- och hälso-
skyddssynpunkt godtagbart sätt att ta hand om sitt avfall. 
(forts.) 
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§ 282 (forts.)    2057/04 
I miljöbalkens 15 kap 21 § står det ”Om avfall skall transporteras genom kommu-
nens försorg, får inte någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar  
för ändamålet ta befattning med transporten”. 

 
Detta innebär att sökanden ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara 
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation ej heller medföra sitt avfall till 
permanentbostadens soprum i Ronneby. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del. 
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är skad-
ligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat kostnader 
för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas bland annat 
batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av avfallsstatio-
ner, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information 
ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den rörliga avgiften.  
 
Man skulle kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering för 
Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjande-
rättsinnehavare 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 Klakebäck 2:20. Nu ligger denna fastighet i ett område där sopbilen 
kör förbi. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 9 juni 2004 yttrat sig i ärendet och lämnat 
förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshan-
tering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning vid 
fastigheten Klakebäck 2:20, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall häm-
tas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad under sommarmånader-
na, 
 
att sökanden har möjlighet att om en skadedjurssäker behållare anskaffas, själv på 
den egna fastigheten omhändertaga eventuellt komposterbart material som uppkom-
mer på fastigheten Klakebäck 2:20.  

 _____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 

 



  11 augusti 2004   Sid.15(41) 

Sökande      4948/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 283 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall och 
deponirester) vid fastigheten Mölletorp 7:3. 
 
Till Affärsverken har inkommit en ansökan om dispens från kommunal avfalls-
hämtning vid fastigheten Mölletorp 7:3. Affärsverken har överlämnat ansökan till 
miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. 
 
Fastigheten är en åretruntbostad. 
 
Av ansökan framgår ej hur sökanden handhar sitt brännbara avfall. En anmälan om 
kompostering av hushållsavfall har skickats in där det framgår att sökanden använder 
en befintlig kompost bestående av kompostnät. Enligt föreskrifterna om avfallshan-
tering för Karlskrona kommun skall kompostering av förmultningsbart köksavfall ske 
i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppstår. Att kompostera hushållsavfall i en nätkompost är ej ett godtagbart 
sätt att omhändertaga sitt komposterbara köksavfall. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras i 
tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar,  
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör  
förpackningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning. 
  
Det är viktigt att det brännbara avfallet omhändertas på rätt sätt. Det måste klart 
markeras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin 
avfallsmängd.  
 
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart samt deponirester omfattas 
av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från fastigheten genom kom-
munens 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”. 
 
Detta innebär att sökanden inte kan få tillåtelse att bränna, ej heller själva transportera 
sitt brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
(forts.) 
 



  11 augusti 2004   Sid.16(41) 

§ 283 (forts.)    4948/03 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del. 
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är skad-
ligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat kostnader 
för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas bland annat 
batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av avfallsstatio-
ner, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information 
ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den rörliga avgiften.  
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering 
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller nyttjande-
rättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryg-
gande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och byggnads-
nämnden 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 Mölletorp 7:3.  
Sökanden har som skäl för sin ansökan om dispens från hämtning av brännbara sopor 
uppgivit att fastigheten är belägen 500 m från väg där sophämtningsfordon kan köra.  
 
Ärendet har varit remitterat till Affärsverken/Renhållningen för yttrande avseende 
vägens framkomlighet samt avstånd till närmaste fastighet och svar har inkommit 
därifrån. Enligt Affärsverken finns det möjlighet att hämta soporna vid vändplats 
cirka 100-150 m från fastighetens gräns. Med hänsyn till att platsen där soporna kan 
hämtas är belägen längs fastighetsägarens normala färdväg anser samhällsbyggnads-
förvaltningens miljöavdelning att 100-150 m det är ett rimligt gångavstånd och att 
kommunen fullgör sin bortforslingsskyldighet och något särskilt skäl för dispens 
finns ej. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 10 juni 2004 yttrat sig i ärendet och lämnat 
förslag till beslut, bil A.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
  
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfallshan-
tering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning vid 
fastigheten Mölletorp 7:3, vilket innebär att sökandens brännbara sopor skall hämtas 
genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad, 
 
att sökanden har möjlighet att om en skadedjurssäker behållare anskaffas, själv på 
den egna fastigheten omhändertaga eventuellt komposterbart material som uppkom-
mer på fastigheten Mölletorp 7:3. 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  

 



  11 augusti 2004   Sid.17(41) 

Sökande      4949/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 284 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall och 
deponirester) vid fastigheten Ramdala-Rävsmåla 1:13 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om dispens från 
kommunal avfallshämtning vid fastigheten Ramdala-Rävsmåla 1:13. 
 
Fastigheten som är en åretruntbostad bebos av en person. 
 
Enligt ansökan är sökandens avfallshantering på flera sätt föredömlig ur miljösyn-
punkt. Återvinningsbara fraktioner lämnas på återvinningsstation, elektronik, färg osv 
körs till Bubbetorps avfallsanläggning. Till denna del av ansökan finns alltså inget att 
invända. 
 
Vidare uppger sökanden att inget matavfall uppkommer vid fastigheten då han äter 
sina måltider på arbetet, samt att den mat han lagar hemma inte ger upphov till mat-
avfall. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser dock att om något komposterbart avfall 
skulle uppkomma finns möjlighet att på ett godtagbart sätt omhändertaga detta inom 
fastigheten. 
 
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, så kallat 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”. 
 
Detta innebär att sökanden ej kan få tillåtelse att själv transportera sitt brännbara 
avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
(forts.) 
 
 
 
 
 
 
 



  11 augusti 2004   Sid.18(41) 

§ 284 (forts.)    4949/03 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del. 
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är skad-
ligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat kostnader 
för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas bland annat 
batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av avfallsstatio-
ner, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och information 
ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den rörliga avgiften.                             
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering 
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller  nyttjande-
rättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryg-
gande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och byggnads-
nämnden 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 Ramdala-Rävsmåla 1:13. 
 
Ovannämnda fastighet är belägen intill en mindre väg varför ärendet har varit 
remitterat till Affärsverken/Renhållningen för yttrande avseende bland annat fram-
komlighet och svar har inkommit därifrån. I sitt yttrande låter Affärsverken meddela 
att fastigheten Ramdala-Rävsmåla 1:13 ligger i ett område där sopbilen kör förbi för 
att hämta avfall vid fastigheter som ligger längre in på vägen.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 juni 2004 yttrat sig i ärendet och lämnat 
förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att  i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning 
vid fastigheten Ramdala-Rävsmåla 1:13, vilket innebär att sökandens brännbara sopor 
skall hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad, 
 
att sökanden har möjlighet att om en skadedjurssäker behållare anskaffas, själv på 
den egna fastigheten omhändertaga eventuellt komposterbart material som uppkom-
mer på fastigheten Ramdala-Rävsmåla 1:13. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen   
 
 
 
 



  11 augusti 2004   Sid.19(41) 

Sökande      5302/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 285 

Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart avfall och 
deponirester) vid fastigheten Stubbetorp 13:2 
 
Till Affärsverken har inkommit en ansökan om dispens från kommunal avfalls-
hämtning vid fastigheten Stubbetorp 13:2. Affärsverken har överlämnat ansökan  
till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning. 
 
Fastigheten som är en åretruntbostad bebos enligt ansökan av två personer. 
 
Sökandena uppger i sin ansökan att återvinningsbart material lämnas på återvinnings-
station och komposterbart material omhändertas i kompost på fastigheten. Till denna 
del av ansökan finns inget att invända. Vidare uppges att brännbart material eldas upp 
i kakelugn eller i bensinfat uppställt på gården samt att övrigt material körs till 
Bubbetorp. 
 
Alla hushåll producerar sopor i större eller mindre mängd. Hushållsavfallet sorteras i 
tre fraktioner: brännbart, komposterbart och restfraktion. 
 
Återvinningsbara fraktioner såsom glas, hårdplast, metall, pappersförpackningar, 
tidningar/returpapper lämnas på återvinningsstation. Dessa fraktioner som tillhör för-
packningsinsamlingen omfattas ej av kommunal renhållning.  
 
Det är viktigt att det brännbara avfallet omhändertas på rätt sätt. Det måste klart mar-
keras att egen bränning av avfall inte är ett godtagbart sätt att minimera sin avfalls-
mängd. I det fall avfall skall förbrännas skall tillstånd ha beviljats. En anläggning där 
avfall eldas räknas som miljöfarlig verksamhet och skall tillståndsprövas eller anmä-
las till myndigheten. Anläggningen prövas och villkor för anläggningen fastställs. 
Tillsynsmyndigheten gör tillsyn vid anläggningen varje år och en årlig fast avgift 
debiteras. 
 
Avfall som varken är återvinningsbart eller komposterbart samt deponirester omfattas 
av kommunal sophämtning och skall transporteras bort från fastigheten genom kom-
munens 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”. 
(forts.) 
 
 



  11 augusti 2004   Sid.20(41) 

§ 285 (forts.)    5302/03 
Detta innebär att sökandena inte kan få tillåtelse att bränna ej heller själva 
transportera sitt brännbara avfall och deponirester till närmaste avfallsstation. 
 
Renhållningstaxan för Karlskrona kommun är uppdelad i en fast och en rörlig del. 
Den fasta delen tas ut per hushåll och år. Alla hushåll producerar avfall som är 
skadligt för miljön på ett eller annat sätt. I den fasta avgiften ingår bland annat 
kostnader för insamling och behandling av hushållens farliga avfall. Hit räknas bland 
annat batterier, kyl- och frysskåp, TV-apparater och datorer. Även skötsel av avfalls-
stationer, återställande och kontroll av gamla avfallsupplag, administration och infor-
mation ingår. Vid eventuell dispens från sophämtning berörs endast den rörliga 
avgiften.  
 
Vidare skulle man kunna pröva ärendet enligt § 27 i Föreskrifter om avfallshantering 
för Karlskrona kommun. Denna paragraf lyder: Fastighetsinnehavare eller  nyttjande-
rättsinnehavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryg-
gande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och byggnads-
nämnden 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 Stubbetorp 13:2.  
 
Som ett skäl för ansökan om dispens har sökandena åberopat att fastigheten ligger 
långt upp i skogen och att man tidigare inte kunde få renhållning där. 
Ärendet har varit remitterat till Affärsverken/Renhållningen för yttrande avseende 
vägens framkomlighet samt avstånd till närmaste fastighet och svar har inkommit 
därifrån. I sitt yttrande låter Affärsverken meddela att det finns kunder som har 
sophämtning längre upp på vägen, så att sopbilen numera kör förbi fastigheten 
Stubbetorp 13:2. Något särskilt skäl för dispens på grund av vägens beskaffenhet 
finns ej. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 juni 2004 yttrat sig i ärendet och lämnat 
förslag till beslut, bil.A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
  
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § samt 27 § i Föreskrifter om avfalls-
hantering för Karlskrona kommun, avslå ansökan om total dispens från sophämtning 
vid fastigheten Stubbetorp13:2 , vilket innebär att sökandenas brännbara sopor skall 
hämtas genom kommunens försorg lämpligen en gång per månad. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
 



  11 augusti 2004   Sid.21(41) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen     3019/04 
 
 
 
 
 
 
 
  § 286 
  Förslag till integrationsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen  
 

Kommunfullmäktige antog i juni 2003 ett måldokument för Karlskrona kommuns 
arbete med etnisk mångfald 2003-2006. 
 
Av måldokumentet framgår att politiska nämnder, förvaltningar och kommunala 
bolag årligen ska 
• upprätta integrationsplan med mätbara mål i samband med budgetarbetet  
• redovisa måluppfyllelse och utvärdering i april månad till kommunstyrelsens 

integrationsberedning.    
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 5 juli 2004 lämnat förslag till 
integrationsplan, bil A.     
 
• Förvaltningen skall utarbeta skriftlig information och även information till 

kommunens hemsida i verksamheter där ett stort antal medborgare av utländsk 
härkomst berörs. Ett exempel på detta är förvaltningens verksamhet med 
tillståndsgivning av uteserveringar. 

• Projektanställa någon/några som skall utarbeta denna information på olika 
förekommande språk. Härvid kan lämpligen samarbete ske med såväl 
arbetsförmedlingen som högskolan. 

• Bjuda in några av våra tidigare ”kunder” av utländsk härkomst i olika ärenden 
för att efterhöra deras synpunkter på hur de bemötts vid sin kontakt med 
förvaltningen och dra lärdom av dessa erfarenheter. 

• Skapa en bredare information till olika grupper om den demokratiska processen 
vid fysisk planering. 

• Remittera planer som berör invandrartäta områden eller planer som bedöms ha 
ett stort allmänt intresse till kommunens integrationssamordnare.   

 
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att fastställa integrationsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen i enlighet med 
förslaget.  
 
_____    
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§ 287 
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet  
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____        
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§ 288 
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 
Thomas Åberg (s) och Per-Gunnar Holgersson (s) anmäler jäv i denna paragraf. 
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§ 289 
Meddelanden  

   
1. Kommunfullmäktige, beslut 27 maj 2004, § 74; Revisionsberättelse för år 

2003 samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ  

 
2. Kommunfullmäktige, beslut 27 maj 2004, § 76; Hemställan om kommun-

fullmäktiges godkännande av vindkraftpark i Kalmarsund  
 

3. Kommunfullmäktige, beslut 17 juni 2004, § 91; Jämställdhetsprogram för 
Karlskrona kommun år 2004 

 
4. Kommunstyrelsen, beslut 1 juni 2004, § 74; Yttrande över Försvarsmaktens 

(Sydkustens marinbas) ”Garnisonsplan Karlskrona”   
 

5. Kommunstyrelsen, beslut 1 juni 2004, § 78; Delårsbokslut den 30 april 2004  
 

6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-17; Strandskyddsdispens för 
hamnplan och anslutningsväg på fastigheten Skillinge 14:1 (tidigare  
Grönadal 14:1) i Karlskrona kommun   

 
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-25; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för mast m m på fastigheten 
Spandelstorp 5:4 i Karlskrona kommun     

 
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-05-25; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för mast m m på fastigheten Västra 
Nättraby 10:3 i Karlskrona kommun       

 
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-01; Ansökan om strandskydds-

dispens för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Aspö 1:72 
i Karlskrona kommun   

 
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-01; Anmälan om ifrågasatt brygga 

utanför fastigheten Skavkulla 1:26 i Karlskrona kommun  
 

11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-07; Ansökan om strandskydds-
dispens m m för uppförande av tre gäststugor på fastigheten Senoren 8:42 i 
Karlskrona kommun  

 
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-07; Samråd enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken angående muddring vid fastigheten Sibbaboda 2:1 i Karlskrona 
kommun     

 
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-07; Exteriör och interiör 

förändring av Kungshallsmagasinet på fastigheten Stumholmen 2:2 
(forts.)  
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§ 289 (forts.) 
 
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-08; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om föreläggande enligt miljöbalken,  fastigheten 
Aspö 4:77 i Karlskrona kommun  

 
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-08; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för nybyggnad av carport på 
samfälld mark tillhörande fastigheterna Rönnen 14-18 i Karlskrona kommun    

 
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-08; Strandskyddsdispens för upp-

förande av staket/stängsel vid färjeläget på Store Kläpp vid linfärjan mellan 
Yttre Park – Ytterön (Ytterön S:3) i Karlskrona kommun    

 
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-09; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för mast m m på fastigheten Komstorp 
2:2 i Karlskrona kommun   

 
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-10; Dispens från biotopskydds-

bestämmelser för att ta bort stenmurar vid Trummenäs för byggande av GC-
väg vid väg 738, Karlskrona kommun  

 
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-11; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för förlängning av befintlig båtbrygga, 
fastigheten Sturkö-Bredavik 19:13 i Karlskrona kommun   

 
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-11; Dispens från föreskrifter för 

naturreservaten Valje, Grindstugan och Skärva m m för elektrifiering av 
Blekinge kustbana  

 
21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-14; Yttrande avseende 

”Garnisonsplan Karlskrona”   
 

22. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-15; Samråd enligt 12 kap 6 § MB 
för ny tryckavloppsledning från Nättraby till Gräsvik    

 
23. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-16; Fråga om strandskyddsdispens 

för att ta i anspråk område som tomt på fastigheten Uttorp 1:79 i Karlskrona 
kommun    

 
24. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-06-17; Ansökan om strandskydds-

dispens för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten Hålan 
62:6, Karlskrona kommun  

 
25. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-06-22; Yttrande angående fastig-

hetsreglering som rör fastigheterna Aspö 2:9 och 2:69 i Karlskrona kommun  
 (forts.) 
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 § 289 (forts.) 
 
26. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-06-22; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om dispens från kommunal avfallshämtning 
m m på fastigheten Bråtelycke 6:1 i Kristianopels socken, Karlskrona 
kommun  

 
27. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-06-22; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om dispens från kommunal avfallshämtning 
m m på fastigheten Bränteknuva 5:4 i Karlskrona kommun          

 
28. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-06-22; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för mast m m på fastigheten Kuleryd 
1:2 i Karlskrona kommun  

 
29. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-06-22; Angående anmälan om 

uppförande av vågbrytare, altan och staket inom strandskyddat område på 
fastigheten Maren 1:1 i Karlskrona kommun    

 
30. Länsstyrelsen i Blekinge län, SAMRÅD 2004-06-23; Samråd avseende 

avveckling av försvarsanläggning Stabsplats Knut, Karlskrona kommun    
 

31. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-06-23; Anmälan enligt 34 § punkt  
1 och 2 Avfallsförordningen  

 
32. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-06-24; Ansökan enligt miljöbalken 

om tillstånd till täktverksamhet på fastigheten Saleboda 1:6 i Karlskrona 
kommun     

 
33. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-06-28; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av pumpstation, 
fastigheten Karlskrona 5:13 i Karlskrona kommun 

 
34. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-06-28; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av miljöstation, 
fastigheten Långö 1:2 i Karlskrona kommun 

 
35. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-06-29; Ansökan om dispens för 

ianspråktagande av strandskyddsområde som tomt till enbostadshus på 
fastigheten Hasslö 5:215-1, i Karlskrona kommun         

 
36. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-06-30; Detaljplan för del av 

fastigheten Annebo 8 m fl i Karlskrona kommun  
 

37.  Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-06-30; Detaljplan för Lupinen 12  
m fl (Tegelgården) i Karlskrona kommun 

 
 (forts.) 
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§ 289 (forts.) 
 
38. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-07-02; Beslut om betydande 

miljöpåverkan avseende projektet ”Gångväg Bjärby” Karlskrona kommun. 
Objektnr 93 81 20 

 
39. Länsstyrelsen i Blekinge län, skrivelse 2004-07-02; Angående exploatering 

inom Torsnäs-Rävskärsområdet  
 

40. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-07-05; Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad för 
fisklådor, fastigheten Hasslö 9:134 i Karlskrona kommun  

 
41. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-07-05; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av 
bostadshus på fastigheten Ytterön 1:57 i Karlskrona kommun     

 
42. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-07-06; Ansökan om strandskydds-

dispens för uppförande av kolonistuga på fastigheten Saltö 2:1 i Karlskrona 
kommun  

 
43.  Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-07-07; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för mast m m på fastigheten Breda-
bäck 1:51 i Karlskrona kommun 

 
44. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-07-07; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om marklov för damm- och vattenmagasin, 
fastigheten Gängletorp 14:10 i Karlskrona kommun 

 
45. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-07-09; Tillstånd till transport av 

farligt avfall (Affärsverken Karlskrona AB) 
 

46. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-07-13; Anmälan om efterbe-
handling vid Blå Ports förskola 

 
47. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-07-05; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus, fastig-
heten  Hasslö 5:117 i Karlskrona kommun  

 
48. Tillstånd enligt 14 § 2 förordningen (1998:941) om kemiska produkter och 

biotekniska organismer för yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska 
produkter (Granngården) 

 
49. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2004-05-28; Ansökan om tilläggsavgift 

enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL; nu fråga om avskrivning av målet 
(Agdatorp 1:5) 

 
(forts.) 
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§ 289 (forts.) 
 

50. Kammarrätten i Jönköping, avd. 3, protokoll 2004-06-02; Överklagande av 
Länsrättens i Blekinge län dom den 30 oktober 2003 i mål nr 995-03. Saken:  
Prövningstillstånd i mål om Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen 
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag  m m       

 
51. Kammarrätten i Jönköping, avd. 3, protokoll 2004-06-02; Överklagande av 

Länsrättens i Blekinge län dom den 12 juni 2003 i mål nr 1116-02. Saken: 
Prövningstillstånd i mål om Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen 
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag  m m      

 
52. Kammarrätten i Jönköping, avd. 3, protokoll 2004-07-27; Överklagande av 

Länsrättens i Blekinge län dom den 28 augusti 2003 i mål nr 590-03. Saken: 
Prövningstillstånd i mål om bygglov enligt plan- och bygglagen  (1987:10)   

 
53. Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2004-06-24; Överklagande av 

Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut den 1 september 2003, dnr 521-2589-03. 
Saken: Strandskyddsdispens, Hasslö 2:21 

 
54. Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 10, DOM 2004-07-08; Överklagande 

av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut den 19 april  2004,  
dnr 521-8189-03. Saken: Strandskydd. Utfyllnad inom strandområde på 
samfälld mark vid Norra Strand på Aspö     

 
55. Växjö tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 10, DOM 2004-07-08; Överklagande 

av Länsstyrelsens i Blekinge läns beslut den 24 februari 2004, dnr 521-9000-
03. Saken: Strandskyddsdispens. Anläggande av en stenbrygga med trädäck 
på fastigheten Aspö 1:33 

 
56. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2004-06-17; Överklagande i 

fråga om medgivande till fastighetsbildning avseende Senoren 13:2 m fl 
fastigheter, Karlskrona kommun  

 
57. Regeringskansliet, Miljödepartementet, skrivelse 2004-06-29; Överklagande i 

fråga om detaljplan för gång- och cykelväg för delen Dalbyvägen – Trantorp 
(del av fastigheterna Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m fl), 
Karlskrona kommun        

 
58. Regeringsrättens underrättelse, 2004-07-06, mål nr 1916-1917-03.  

 
59. Naturvårdsverket, enheten för produktion och avfall, beslut 2004-06-17; 

Anmälan om utförsel av avfall – anmälan nr SE 040049 (MRT System AB) 
 
 (forts.) 
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 § 289 (forts.) 
 

60. Djurskyddsmyndigheten, beslut 2004-07-08; Dispensansökan från föreskrifter 
om hantering av vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning  

 
61. Djurskyddsmyndigheten, beslut 2004-07-08; Dispensansökan från föreskrifter 

om hantering av vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning                    
 

62. Djurskyddsmyndigheten, beslut 2004-07-26; Dispensansökan från föreskrifter 
om hantering av vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning         

 
63. Djurskyddsmyndigheten, beslut 2004-07-26; Dispensansökan från föreskrifter 

om hantering av vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning      
 

64. Djurskyddsmyndigheten, beslut 2004-07-26; Dispensansökan från föreskrifter 
om hantering av vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning   

 
65. Lantmäteriet, uppsägning av avtal 2004-06-16; Uppsägning av avtal mellan 

Karlskrona kommun och Lantmäteriverket om Samverkan avseende fastig-
hetsregistrets adress- och byggnadsdelar samt planinformation 

 
66. Parliamentary Assembly, Assemblée parlementaire, 30 April 2004; The 

Chairperson of the Sub-Committee on the Europe Prize  
 

67. Nättraby Fiskevårdsområdesförening, skrivelse 2004-07-09; Tack för 
Miljöpris 2004 

 
68. Moderaterna Karlskrona, Carl-Göran Svensson, skrivelse till 

kommunstyrelsen 7 juni 2004; Natura 2000 på Torhamnslandet  
 

69. Samhällsbyggnadsförvaltningen; Budgetuppföljning maj 2004 
 

70. Skrivelse till samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-05-31; Angående 
inspektion av enskilda avloppsanläggningar i området Fäjö    

 
71. Carl-Göran Svensson, skrivelse till livsmedelsverket 2004-06-22; Tillstånd för 

att sälja hemlagad mat på marknader. Svar från livsmedelsverket 2004-06-23    
 

72. Claes-Åke Kindlund; Tack för uppvaktningen på 60-årsdagen 
 

Redovisning av punkt 65 emotses av förvaltningschefen nästa sammanträde.  
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Sökande      2329/04 
Berörda grannar 
Akten 
 
 
 
 § 290 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:44  
 

Handlingar: Ansökan (2004-05-19), ritning, karta, yttrande från granne (2004-07-08), 
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. 
Platsen utgörs av en öppning i ett relativt tätt vegetationsområde, och är en lucka inne 
i befintlig bebyggelse. Inga speciella naturvärden eller andra allmänna intressen finns 
på platsen, och allmänhetens möjligheter att röra sig ner mot strandområdet bedöms 
inte försvåras av den föreslagna bebyggelsen. 
Tillfartsväg finns, och förberedelser har gjorts för att tillsammans med grannar 
möjliggöra anslutning till det kommunala VA-nätet. 
Förslaget får anses utgöra en lämplig komplettering till befintlig bebyggelse. 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. En granne har yttrat 
sig och har inga invändningar mot byggnationen, men påpekar att vägfrågan måste 
lösas.  
 
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 färg- och  
materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,  
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet,  
 
att sökanden skall inhämta tillstånd att nyttja befintlig tillfartsväg före byggstart.  
_____ 

   
  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       411/04 
Grannar som inkommit med synpunkter 
Akten  
 
 
 
 § 291 
 Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall på fastigheten Aspö 24:1  
 

Handlingar: Ansökan (2004-01-29), motivering för bygglov av maskinhall från 
sökande (2004-03-22), ritning, situationsplan, karta, synpunkter från grannar (2 st), 
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, och så att de inte 
medför betydande olägenheter för omgivningen. 
 
Platsen är belägen i Maden, innanför befintlig bebyggelse. Den ligger i anslutning till 
ett område av ängskaraktär, och hallen kan placeras på ett sådant sätt att den till stor 
del döljs av busk- och trädvegetation. Möjlighet finns att förlänga befintlig väg fram 
till den föreslagna byggnadsplatsen. 
 
Lokaliseringen bedöms inte stå i konflikt med några allmänna intressen. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Synpunkter har 
inkommit från två grannar.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av en maskinhall 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 sökanden skall inhämta tillstånd att nyttja befintlig tillfartsväg före byggstart. 
_____  
 

  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.   
 
 



  11 augusti 2004   Sid.32(41) 

Sökande   2419/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 292 
 Strandskyddsdispens för uppsättande av staket, fastigheten Fur 1:60   
 
 Ärendet utgår från dagordningen då sökanden återkallat ansökan.  
 
 _____ 
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Sökande      2117/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 293 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Strömsberg 1:38    
 

Handlingar : Ansökan (2004-05-06), situationsplan, karta, yttrande från sökande 
(2004-07-18), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
   
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att innan ärendet slutligen avgöres skall miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
företa syn på platsen.     
 
_____ 
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Sökande      2525/04 
Länsstyrelsen  
Naturvårdsverket  
Vägverket  
Lantmäterimyndigheten  
Akten 

 
 
§ 294 
Strandskyddsdispens för uppförande av bastubyggnad på fastigheten Tjurkö 
7:37   
 
Handlingar: Ansökan (2004-06-03), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande, bil A.   
 
Sökande avser att på rubricerad fastighet uppföra en bastubyggnad med en byggnads-
area av c:a 4 m2 och med en tänkt placering mellan det befintliga bostadshuset och 
stranden. 
  
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och byggnaden som sådan är inte bygg-
lovpliktig enligt kap. 8 § 4  1 st 4 plan och bygglagen. 
 
För området gäller strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken kap. 7 § 16. 
 
Länsstyrelsen har genom beslut delegerat dispensbefogenheten till miljö –och 
byggnadsnämnden på för bostadsändamål ianspråktagen tomt som är mindre än 3000 
m2. 
Tomtarealen för fastigheten Tjurkö 7:37 är 2232 m2, och den är i sin helhet ianspråk-
tagen för bostadsändamål. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts, lämna dispens från miljöbalken kap. 7 § 
16 för uppförande av bastubyggnad enligt gällande delegationsbestämmelser.  
 
_____  
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Sökande       1093/04 
Länsstyrelsen  
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten 
Akten 
 
 
 § 295 

Nybyggnad av fritidshus samt strandskyddsdispens på fastigheten Viökvarn 
1:19  
 
Handlingar: Ansökan (2004-03-01), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnads-
förvaltningens yttrande, bil A.   
 
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad för ett mindre fritidshus av enkel karaktär. På 
platsen gäller strandskyddsförordnande vid sjön Stengölen, enligt miljöbalken (MB)  
7 kap 13, 14 och 16 §§.  
 
Fastigheten är i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål. Detta utgör särskilt skäl 
att medge undantag från strandskyddsbestämmelserna.  
 
Enskild avloppsanläggning går att anordna på fastigheten. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov samt medge med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strand-
skyddsbestämmelserna varvid föreskrives: 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
       
att före byggstart skall förslag till anordnande av avloppsanläggning inlämnas till  
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande,  
 
att den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt,  
 
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 
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Fastighetsägaren 6478/03 
Akten 
 
 
 
 
  § 296 
  Olovligt uppsatta skyltar, fastigheten Wachtmeister 57 
 

Handlingar: Skrivelser till fastighetsägaren (2003-10-17, 2004-04-26, 2004-06-11), 
skrivelse från butiksägaren (2003-11-03), skrivelse från fastighetsägaren (2004-07-
02), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
    
Det har konstaterats att nya skyltar har satts upp på fasaden i anslutning till butiks-
lokal på Borgmästaregatan 11. 
 
För uppsättande av skyltar krävs bygglov enligt 8 kap 3 § första stycket punkt 2 plan- 
och bygglagen (PBL). Något bygglov för den aktuella åtgärden har inte beviljats av 
miljö- och byggnadsnämnden. 
 
När en åtgärd som kräver bygglov har utförts utan lov skall, enligt PBL 10 kap 1 §, 
miljö- och byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt eller på 
annat sätt ändrat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. 
 
Enligt PBL 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd 
som kräver bygglov. Enligt 5 § skall avgifterna dock inte tas ut om rättelse sker innan 
frågan om påföljd eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med 
miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Enligt 10 kap 9 och 14 §§ plan- och bygglagen riktas uttagande av byggnadsavgift 
samt föreläggande om rättelse mot fastighetsägaren, oavsett om den olovliga åtgärden 
utförts t ex av en hyresgäst. 
 
Skyltarna utgörs dels av en större, belyst plåtskylt över skyltfönstren, dels av två så 
kallade plogformade skyltar på ömse sidor om skyltfönstren samt slutligen av in-
klädnader av samtliga fönster- och dörrsmygar med smala plåtskyltar. I fråga om 
skyltar ska föreskrifterna i 3 kap 1 och 2 §§ PBL om byggnader tillämpas. Förut-
sättningar för att bevilja bygglov i efterhand kan inte anses föreligga. 
 
Skyltarna i övrigt på Wachtmeister köpcentrum mot Borgmästaregatan präglas av 
återhållsamhet samt god anpassning och hänsyn till byggnadernas karaktär. De utgörs 
huvudsakligen av skyltar med utskurna bokstäver eller mindre ljuslådeskyltar. De 
olovligt uppsatta skyltarna avviker på ett synnerligen negativt sätt från den i övrigt 
goda helhetsbilden, och har en omfattning och utformning som är helt olämplig vad 
gäller anpassning till den aktuella byggnaden och den omgivande stadsmiljön. 
Skyltarna bedöms stå helt i strid mot allt som sägs i 3 kap 1 § PBL. 
(forts.) 
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§ 296 (forts)  6478/03   
 
Fastighetsägaren har getts tillfälle att inkomma med en skriftlig förklaring. Någon 
skrivelse från denne har inte inkommit. Ett brev från butiksinnehavaren inkom den  
3 november 2003. Möte på platsen med denne för diskussion om en godtagbar 
utformning av skyltarna hölls den 26 november 2003. Butiksägaren uppdrog därefter 
åt en konsult att i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen utarbeta ett förslag.  
 
Möte på platsen med konsulten hölls den 11 mars 2004 då överenskommelse träffades 
om lämplig utformning av skyltarna, samt om att bygglovansökan skulle inlämnas. 
Någon ansökan har emellertid ännu inte inkommit till samhällsbyggnadsförvalt-
ningen. 
 
Fastighetsägaren har tidigare meddelats att ärendet skulle tas upp till behandling i 
miljö- och byggnadsnämnden den 9 juni 2004. Konsulten meddelade den 4 juni 2004 
per telefon att skyltarna skulle komma att monterats ner till detta datum. På grund av 
att miljö- och byggnadsnämndens sammanträde tidigarelades till den 7 juni 2004 togs 
ärendet emellertid inte upp till behandling, då tidsfristen för nedmontering då inte gått 
ut. Vid besök på platsen den 9 juni 2004 kunde konstateras att merparten av de olov-
ligt monterade skyltarna fortfarande var uppsatta. 
 
Fastighetsägaren har nu meddelats att frågan om uttagande av byggnadsavgift samt 
föreläggande mot vite att montera ner samtliga olovligt uppsatta skyltarna kommer att 
tas upp till behandling i miljö- och byggnadsnämnden onsdagen den 11 augusti 2004. 
Upplysning har också lämnats om att enligt 10 kap 9 och 14 §§ plan- och bygglagen 
riktas uttagande av byggnadsavgift samt föreläggande om rättelse mot fastighets-
ägaren, oavsett om den olovliga åtgärden utförts t ex av en hyresgäst. 
 
Yrkanden 
Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Eva Röder (fp), 
Henrik Reinholdsson (kd) och Magnus Larsson ( c ) yrkar att ärendet återremitteras 
till förvaltningen.   
 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
Propositioner och beslut       
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras 
till förvaltningen och finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.  
 
Reservationer 
Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Eva Röder (fp), 
Henrik Reinholdsson (kd) och Magnus Larsson ( c ) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.   
(forts.) 
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§ 296 (forts.)  6478/03 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § ta ut byggnadsavgift med 3 330 
kronor  ( 3 x bygglovavgiften 1 110 kronor) av fastighetsägaren, samt att med stöd  
av plan- och bygglagen 10 kap 1, 14 och 18 §§ förelägga fastighetsägaren, vid vite  
av 20 000 kronor, att senast en månad efter delfåendet av detta beslut montera ner 
samtliga olovligt uppsatta skyltar.  
_____ 

 
 Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 



  11 augusti 2004   Sid.39(41) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen     6416/03 
 
 
 
 
 
 
 
 § 297 
 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) 
 

Datainspektionen har skickat ut en enkät till miljö- och byggnadsnämnden i Karls-
krona kommun med frågor om nämndens behandling av personuppgifter. Miljö- och 
byggnadsnämnden har besvarat enkäten och har bland annat uppgett att rutin saknas 
för att hantera en begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen (s.k. 
registerutdrag). Nämnden har ej heller någon rutin för gallring och gallring har aldrig 
gjorts. Det finns en loggningsfunktion i ärendehanteringssystemet. Loggen följs inte 
upp och de anställda informeras inte om loggningen.  
 
Datainspektionen konstaterar att miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun 
kan komma att behandla personuppgifter i strid med personuppgiftslagen. 
Datainspektionen förutsätter att nämnden beaktar Datainspektionens synpunkter. 
 
Bygglovchef/personuppgiftsombud Jan Hammarfors föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.  
 
_____    
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Sökande      2960/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 298 
 Utbildningslokal, bygglov för tillfällig åtgärd på fastigheten Sparre 7    
  

Handlingar: Ansökan och skrivelse (2004-07-12), ritning, situationsplan, karta, 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Ansökan gäller en modulbyggnad innehållande tre grupprum och en datasal. 
Byggnaden behövs under ett läsår, på grund av en tillfällig fördubbling av antalet 
utbildningsplatser för kustbevakaraspiranter. 
 
Enligt gällande detaljplan blir byggnaden belägen på mark som inte får bebyggas, 
prickmark. 
 
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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet till den 31 maj 2005 med 
villkor: 
 
att utvändig färgsättning ska anpassas till omgivande bebyggelse, och ska ske i 
samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
_____ 
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Övrigt 
§ 299 
 
Ordföranden informerar nämndens ledamöter om att en utbildningsdag beträffande  
livsmedelslagen planeras under hösten. Medverkan skall ske av livsmedelsverket och 
berörda tjänstemän. Miljöchef Kenneth Gyllensting får i uppdrag att administrera 
dagen.  
 
Carl-Göran Svensson (m) efterfrågar svar beträffande undersökningen av luftkvali-
teten i Jämjö. Miljöchefen Kenneth Gyllensting besvarar frågan. Tveksamheter råder 
beträffande en del av provsvaren varför Kenneth kommer att inhämta mer utförlig 
information till kommande sammanträde.        
 
_____ 



  8 september 2004  Sid.1(38) 

 
 
 
 
  
Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 8 september 2004 
 
§ 307 Detaljplan för del av Allatorp 5:1, Alstugorna, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 308 Detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona kommun, Blekinge län     
§ 309 Detaljplan för Verstorp 2:68 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 310 Detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby, Karlskrona kommun, Blekinge län    
§ 311 Detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2, Hasslö, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 312 Pågående planer 
§ 313 Revidering av taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljöbalken, 

djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, tobakslagen samt 
införande av taxa för strålskyddslagen och övrig verksamhet, t ex uppdragsverksamhet 

§ 314  Förslag till budget 2005 samt plan för åren 2006-2007 
§ 315 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
§ 316 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
§ 317 Meddelanden  
§ 318 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (förlängning) på fastigheten Bastasjö 1:15 
§ 319 Cafébyggnad, tillfällig åtgärd, Fisktorget 
§ 320 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus eller fritidshus på fastigheten Hallarum 4:20 
§ 321 Nybyggnad av fritidshus och tillbyggnad av gäststuga, samt strandskyddsdispens för 

nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 2:98 
§ 322 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:290 
§ 323 Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten Jämjö-Torp 1:58 
§ 324 Nybyggnad av stuga på fastigheten Karlskrona 6:16 
§ 325 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lökaryd 3:5 
§ 326 Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 2:1 
§ 327 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Möcklö 8:6 
§ 328 Förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus samt anläggande av småbåtshamn och 

nybyggnad av sjöbodar på fastigheten Senoren 8:6 
§ 329 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Strömsberg 1:38 
§ 330 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sturkö-Bredavik 20:18. Utgår. 
§ 331 Nybyggnad av komplementbyggnad samt ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten 

Ungskär 1:31 
§ 332 Nybyggnad av garage på Koholmen 
§ 333 Informationer 
§ 334 Övrigt  
____________________________      
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den 8 

september 2004, kl. 08.30 – 12.30. 
  Beslutsammanträde kl. 11.45 – 12.30. 
 
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s) 
 1:e v ordf Erik Karlsson (s) 
 2:e v ordf Carl-Göran Svensson (m) ej § 307  
 Ledamöter  Gert Olsson (s) 
  Thomas Åberg (s)  
  Anna Ottosson (m) 
  Margareta Rodin (fp) 

 Henrik Reinholdsson (kd) 
  Magnus Larsson ( c )  
  Kurt Lindman (v) 
 
Tjänstgörande ersättare   Chatarina Holmberg (s) 
 Eva Öman (s) 
  Kristoffer Axelsson (m) 
  Lars-Ove Carlsson (kd) § 307 
 
Närvarande ersättare  Rolf Ferner (s) 
  Lars-Ove Carlsson (kd) ej § 307 
  Tommy Rönn (v) 

    
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef    
  Kenneth Gyllensting, miljöchef 
  Hans Juhlin, planchef 
  Malin Eriksson, planarkitekt     
  Marianne Örnblom, planarkitekt  
  Leif Larsson, bygglovarkitekt  
  Birgitta Larsson, sekreterare   
                
Utses att justera  Kurt Lindman                              
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, tisdagen den 14 september 2004,  
   kl. 14.00.       
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Underskrifter  
 
Sekreterare …………………………………….. §§ 307 - 334 
 Birgitta Larsson                                                     
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson    
 
Justerare …………………………………….   
  Kurt Lindman         
 
                                     
 
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den  14 september 2004   anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
Birgitta Larsson                               
Birgitta Larsson  
Sekreterare  
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Sökande  617/03 
Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 
Kommunens anslagstavla  
Länsstyrelsen   
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
  § 307 

Detaljplan för del av Allatorp 5:1, Alstugorna, Karlskrona kommun,  
Blekinge län   
 
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd fr o m den 24 februari t o m  
den 23 mars 2004.  
 
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att uppföra fem friliggande bostads- 
hus som komplettering av befintligt bostadsområde. Detaljplanen upprättas med 
enkelt planförfarande då förslaget innebär en mindre komplettering med få berörda. 
Förslaget anses förenligt med översiktsplanens landsbygdsrekommendationer.  
 
Planområdet är beläget vid Alstugorna nordväst om Allatorp. Detaljplanen är en 
utökning västerut av tidigare upprättad detaljplan för bostadsbebyggelse. Plan-
området gränsar förutom till redan planlagd mark till naturmark och till befintlig 
bostadsfastighet i norr. Planområdet omfattar ca 2,0 hektar. Fastigheten Allatorp  
5:1 är i enskild ägo.  
 
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar   
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan för  
del av Allatorp 5:1, Karlskrona kommun, Blekinge län.   
 
_____   

 
På grund av jäv deltager ej Carl-Göran Svensson (m) i beredning och beslut i detta 
ärende.   
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Sökande  1442/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 308 
 Detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona kommun, Blekinge  
 län 
 
 Kockums AB ansöker om att låta upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten  
 Pollux 32. Gällande detaljplan från 1980 anger kontorsändamål. Kockums avser 

försälja de två mindre flerbostadshusen inom fastigheten och planerar att uppföra 
ytterligare sex stadsradhus inom området. Projektet syftar till att möjliggöra  

 bostäder i ett centralt och attraktivt läge.  
 
 Planområdet är beläget inom den sydvästra delen av Trossö och begränsas av 

fastigheten Pollux 32 mot norr, Norra Skepparegränd mot söder och Styrmans- 
 gatan mot väster. Planområdet omfattar cirka 0,2 hektar. Marken inom planområdet 

ägs av Kockums AB.  
  
 Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att låta detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona kommun,  
 Blekinge län, bli föremål för samråd.  
 
 _____ 
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Sökande  1400/04   
Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 
Kommunens anslagstavla  
Länsstyrelsen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 § 309 
 Detaljplan för Verstorp 2:68 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge  
 län    
 
 Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 24 juni t o m den 26 juli 

2004.  
 
 Planen syftar till att möjliggöra en efterfrågad och välkomnande entré till Skärfva  
 By. Den nya bebyggelsen avser att skapa två avgränsande gårdar med större möj-

lighet till privata sfärer än i gällande plan, vilket också skapar trivsam atmosfär för 
allmänheten.  

 
 Marken är idag obebyggd och i privat ägo.  
 
 Planområdet är beläget i Skärfva By och utgör entré för området. Planområdet 

omfattar cirka 3000 kvm.       
     
 Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplanen för 
Verstorp 2:68 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län.    
 
_____ 

 



  8 september 2004  Sid.7(38) 

Sökande   5495/03 
Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 
Kommunens anslagstavla  
Länsstyrelsen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 § 310 

Detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby, Karlskrona kommun, Blekinge län   
 
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 30 januari t o m den  
27 februari 2004.  
 
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 en ny förskola. Den nya förskolan integreras  
i befintligt bostadsområde och har god tillgänglighet norr ifrån via Stationsvägen  
och Lindvägen. Gående och cyklister når området även från söder via Lindvägen  
och Åvägen. Rödeby busstation finns 250 meters promenadväg bort.  
 
Planområdet är beläget i centrala Rödeby öster om Lindvägen. Norr om plan- 
området finns villafastigheter och bakom dessa pastorsexpeditionen på en stor 
parktomt. Öster om planområdet är en slänt för Silletorpsåns dalgång. Söder och 
väster om planområdet är villafastigheter. Ett kvarter åt väster är busstationen  
och centrum. Planområdet omfattar 0,5 hektar. Marken inom planområdet ägs av 
Karlskrona kommun.         
        
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.   
 
Yrkanden  
Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Kristoffer 
Axelsson (m), Henrik Reinholdsson (kd) och Magnus Larsson ( c ) yrkar avslag till 
framställningen.  
 
Propositioner och beslut  
Ordföranden ställer de båda förslagen under proposition och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.   
 
Votering begärs.  
Följande voteringsproposition godkännes: Den som bifaller förvaltningens förslag 
om att antaga planen röstar ja. Den som stöder Carl-Göran Svenssons (m) m fl 
avslagsyrkande röstar nej.  
(forts.) 
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§ 310 (forts.) 5495/03 
 
Följande röstar ja: Erik Karlsson (s), Chatarina Holmberg (s), Gert Olsson (s),  
Eva Öman (s), Thomas Åberg (s), Kurt Lindman (v) och Gerthie Olsson (s).  
 
Röstar nej gör: Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m), Margareta Rodin  
(fp), Kristoffer Axelsson (m), Henrik Reinholdsson (kd) och Magnus Larsson ( c ). 
 
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar nämnden att tillstyrka framställningen.  
 
Reservation 
Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Kristoffer 
Axelsson (m), Henrik Reinholdsson (kd) och Magnus Larsson ( c ) reserverar sig  
till förmån för eget yrkande. Protokollsbilaga 1. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplanen för  
del av Mo 3:1, Rödeby, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad mars 2004.   
 
 _____     
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Sökande  1781/04 
Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 
Kommunens anslagstavla  
Länsstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 § 311 

Detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2, Hasslö, Karlskrona kommun, 
Blekinge län  
 
Rubr. detaljplan har varit ute på samråd med enkelt planförfarande under tiden  
21 juni t o m den 12 juli 2004.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade i november 2003 ett negativt förhands- 
besked för bland annat Hasslö 2:2, avseende byggande av 11 enbostadshus med 
hänvisning till att förslagets omfattning ska prövas genom detaljplaneläggning.  
 
Planen syftar till att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom del av  
fastigheten Hasslö 2:2 i anslutning till befintlig bebyggelse. Förslaget innebär  
en komplettering med fyra friliggande villor. På sikt kan det vara lämpligt att 
planlägga för ytterligare fyra stycken villor på Hasslö 2:72 och 2:93.  
 
Planområdet är beläget på norra delen av Hasslö och ligger i direkt anslutning  
till västra sidan av länsväg 673, cirka 150 meter nordväst om ICA-nära butiken. 
Marken ägs av en privat fastighetsägare och är idag obebyggd skogsmark. Mot  
norr angränsar området till två bostadsfastigheter, mot söder och väster till natur-
mark och mot öster avgränsas området av länsväg 673. Området omfattar cirka  
5000 kvm.  
 
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplanen  
för del av fastigheten Hasslö 2:2, Hasslö, Karlskrona kommun, Blekinge län.  
 
_____                
  



  8 september 2004  Sid.10(38) 

Fastighetsutskottet  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
  § 312 
  Pågående planer 
 
  Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.  
 
  Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.  
 
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
  att ta informationen till dagens protokoll.   
 
  _____  
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 1905/04 
 
 
 
 
 
 
 
 § 313 

Revidering av taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljö-
balken, djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, 
tobakslagen samt införande av taxa för strålskyddslagen och övrig verk- 
samhet, t ex uppdragsverksamhet       
 
Miljöbalkstaxan har gällt sedan balken infördes 1999. Miljöavdelningen har med 
nuvarande konstruktion av taxan ett strukturellt underskott om 300 kkr/år, samtidigt 
som många av de tillsynsuppgifter som miljö- och byggnadsnämnden är ålagda inte 
utförs med nuvarande bemanning. Förstärkning behövs både inom djurskydds-miljö- 
och hälsoskyddsområdet. 
 
Inriktningen på taxeuppdateringen är att fasta årsavgifter skall införas för hälso-
skyddstillsynen samt även på sikt för djurhållare med mellan 6 och 99 djurenheter  
(de över 99 har det redan med gällande taxa). Detta görs för att förenkla de admini-
strativa rutinerna och göra det möjligt att använda mer resurser för egentlig tillsyn. 
Eftersom ingen planerad lantbrukstillsyn skett de senaste åren föreslås dock att man  
i nuläget i stället fastställer fasta besöksavgifter, och att man när cirka 3 år har gått  
åter tar upp frågan om årsavgifter, när statistiska underlaget är bättre. Inspektioner  
är planerade att ske med de intervaller som anges i taxan. Beräkningen av tidsåtgång/ 
objekt är baserad på Svenska Kommunförbundets rekommendationer modifierat med 
handläggarnas erfarenhet.  
 
Miljöchef Kenneth Gyllensting föredrar ärendet och förslag till beslut.  
 
Yrkanden  
Moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna yrkar ändring av 
förslaget med:  

• att timtaxa (K) fastställs till kronor 610 plus index 
• att i samband med handläggning (§ 17) av remissärende skall avgiften vara 

kronor 1000 per ansökningstillfälle     
• att inspektionsavgift för idrottsförening skall utgå 
• att avgift för ansökan om varmkompost skall utgå     
• att fakturering skall ske endast efter utfört besök 

 
Anna Ottosson (m) yrkar återremiss av ärendet med motivering att jämförelse-
materialet delats ut först idag och att ledamöterna behöver ytterligare tid för att sätta 
sig in i ärendet.  
 
(forts.) 
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§ 313 (forts.) 1905/04 
 
Den socialdemokratiska gruppen emotser den borgerliga gruppens motförslag till 
taxa.  
 
Carl-Göran Svensson (m) yrkar att en konsekvensbeskrivning av höjningen utförs.  
 
Kurt Lindman (v) yrkar att samtliga punkter i det borgerliga yrkandet 
konsekvensbeskrives.    
 
Propositioner och beslut  
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras 
och finner att nämnden beslutar återremittera ärendet. Därmed faller den borgerliga 
gruppens yrkande.   
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att med hänvisning till ovan anförda återremittera ärendet till förvaltningen för att 
konsekvensbeskriva i enlighet med ovanstående yrkanden.    
 
_____        
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Kommunfullmäktige 3073/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 314 
 Förslag till budget 2005 samt plan för åren 2006-2007 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 26 juli 2004 upprättat förslag till budget  
för 2005 samt plan för åren 2006-2007, bil A.  
 
MBL-förhandling enligt § 11 har ägt rum den 19 augusti 2004.  
 
Grundförslaget har upprättats i enlighet med de ramar som beslutats i kommun- 
fullmäktige. Ramen utgörs av de ekonomiska ramar som tilldelats nämnden för  
år 2005 och 2006 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 2004-06. I före-
liggande förslag har, under miljö- och byggnadsnämnden, avsatts 70 tkr i en reserv 
för oförutsett i avsikt att i enlighet med direktiven skapa en ökad säkerhetsmarginal 
och ökat handlingsutrymme under året. Reserven är cirka 1% av totala kommun-
bidraget till nämndens verksamheter.     
 
Kommunbidraget för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är 8,1 mkr ex- 
klusive bostadsanpassning. Utgifterna är till största delen personalkostnader. 
Intäkterna budgeteras till 8,7 mkr. Förvaltningen har således mycket begränsade 
möjligheter till ombudgeteringar för att möta kostnadsökningar under löpande 
budgetår. Långsiktigt ger förvaltningens nuvarande verksamhet ett driftunderskott  
om 300 tkr.  
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för budgetförslaget.  
 
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i borgerliga gruppen godkänner ramen men 
återkommer till kommunstyrelsens budgetberedning vad gäller besparingar och den 
interna fördelningen.           

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos 
kommunfullmäktige  

 
att anta grundbudget för år 2005 och planer för åren 2006 och 2007 i enlighet med 
bilagda handlingar    
 
att utöka nämndens budgetram under åren 2005 och 2006 med 400 tkr vardera året 
för att utöka organisationen med anledning av ambitionen att öka aktiviteten i 
bostadsbyggnadsplaneringen.  
 
_____ 
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§ 315 
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet  
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____        
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§ 316 
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 
Chatarina Holmberg (s) anmäler jäv i denna paragraf.  
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§ 317 
Meddelanden  

  
1. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-08-03; Överklagande av  

 miljö- och byggnadsnämndens beslut 10 mars 2004, Hasslö 9:14    
 

2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-08-04; Ansökan om strand-
skyddsdispens för uppförande av bl. a. bodar för uthyrning på fastigheten  

 Varö 1:1 i Karlskrona kommun      
 

3.   Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-08-13; Överklagande av miljö-  
och byggnadsnämndens beslut den 12 maj 2004, § 197, Frändatorp 25:43, 
Karlskrona kommun       

 
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-08-16; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut i fråga om dispens från kommunal 
sophämtning på fastigheten Västra Nättraby 9:44, Karlskrona kommun  

 
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-08-17; Överklagande av läns-

styrelsens beslut rörande bygglov för mast m m på fastigheten Kuleryd  
 1:2 i Karlskrona kommun  

 
6. Länsrätten i Blekinge län, Rotel 4, DOM 2004-05-28; Överklagande av 

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 29 augusti 2003. Saken: Bygg- 
lov enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL (Oxeln 17) 

 
7. Länsrätten i Blekinge län, Rotel 1, DOM 2004-07-08; Överklagande av  

miljö- och byggnadsnämndens beslut den 2 mars 2004. Saken: Bostads-
anpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag  
m m.       

 
8. Länsrätten i Blekinge län, Rotel 1, beslut 2004-08-12; Överklagande av 

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 6 maj 2004, dnr 403-1769-04.  
Saken: Bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10), nu fråga om avvisning. 
(Aspö 5:145)        

 
9. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 10, slutligt beslut 2004-08-12; 

Överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut den 16 juni 2004,  
dnr 551-6811-02 och 551-2972-03. Saken: Tillstånd enligt 9 kap. miljö-
balken, nu fråga om avskrivning.  

 
10. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, slutligt beslut 2004-08-26; Överklagande  

av Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut den 22 juni 2004, dnr 505-3027-04. 
Saken: Dispens från kravet på kommunal avfallshämtning; nu fråga om 
avvisning. (Bränteknuva 5:4.)      

 
(forts.) 
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§ 317 (forts.) 
 
11. Kammarrätten i Jönköping avd. 3, protokoll 2004-07-08; Överklagat 

avgörande: Kammarrättens i Jönköping beslut den 7 juni 2004. Saken: 
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpass-
ningsbidrag m m; nu fråga om överklagande inkommit för sent.  

 
12. Kammarrätten i Jönköping, avd. 2, Protokoll 2004-08-17; Överklagande  

av Länsrättens i Blekinge län dom den 27 april  2004 i mål nr 873-03. Saken: 
Bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10); fråga om prövningstillstånd.       

 
13. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 13 augusti 2004; Budgetupp-

följning juli 2004.  
 

14. Samhällsbyggnadsförvaltningen skrivelse till Kommunledningsförvalt- 
ningen 2004-08-03; Förslag till yttrande över vattenområden för användning 
av vattenskoter. 

 
_____   
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Sökande  1267/03 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 318 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (förlängning) på  
fastigheten Bastasjö 1:15   
 
Handlingar: Ansökan (2003-02-13), ansökan om förlängning (2004-07-15),  
ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut den 12 mars 2003, § 72.  
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 byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas  
till byggnadstraditionen i trakten, samt  
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till      
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglov-
ansökan. 
 
_____ 
 
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  3484/04 
Polisen 
Tekn. förvaltn.(Uteserveringar) 
Akten 
 
 
 
 
 § 319 
 Cafébyggnad, tillfällig åtgärd, Fisktorget   
 

Handlingar: Ansökan (2004-08-18), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande, bil A.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 12 maj 2004, § 211, bygglov för  
tillfällig uppställning av en flyttbar paviljong med iglooliknande utformning på 
Fisktorget, avsedd att användas för caféverksamhet. Ansökan gäller nu att få ha 
byggnaden kvar på platsen tom den 31 december 2004, för öppethållande under  
jul- och nyårsperioden. 
 
Enligt gällande detaljplan utgörs marken av allmän platsmark som inte får be- 
byggas. Den föreslagna bebyggelsen strider mot detaljplanen. 
 
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möj- 
lighet att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd. Placering av en flyttbar paviljong får 
anses vara en sådan tillfällig åtgärd som lätt kan återställas då bygglovet upphör att 
gälla. 
 
Byggnaden ska vara placerad på nuvarande plats. Efter bygglovets utgång skall  
den snarast nedmonteras. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd fr o m den 1 oktober 2004 t o m den 31 
december 2004 med villkor: 
 
att byggnaden skall nedmonteras snarast efter det att bygglovet upphör att gälla,  
dock senast den 15 januari 2005.  
 
_____ 
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Sökande  2213/04 
Berörd granne 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 320 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus eller fritidshus på  
fastigheten Hallarum 4:20  
 
Handlingar: Ansökan (2004-05-13), ritning, karta, fullmakt, yttrande från granne 
(2004-09-01), 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.  
 
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse. 
 
Marken är redan avstyckad (1985) och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Den gränsar i övrigt till ett jordbruksområde och saknar intresse ur allmän synpunkt. 
En byggnad på platsen skulle utgöra en lämplig komplettering. 
 
Lantbruksenheten har inget att invända mot förslaget. Ett servitut finns som säger  
att styckningslotten är skyldig att tåla all sorts inverkan som kan följa av jordbruks-
driften på de kringliggande jordbruksfastigheterna. 
 
Ur miljösynpunkt har bedömts att enskild avloppsanläggning går att anordna. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. En granne har 
utnyttjat detta.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av antingen ett enbostadshus  
eller ett fritidshus till den föreslagna platsen med villkor: 
 
(forts.) 
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§ 320 (forts.) 2213/04 
   
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg-  
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till      
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygg-
lovansökan, samt  
 
att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet enligt  
19 § NVL skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden. 
 
_____ 
 
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
 
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut 
eftersom tillståndet annars upphör att gälla. 
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Sökande 2984/04  
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten 
Akten 
 
 
  § 321 

Nybyggnad av fritidshus och tillbyggnad av gäststuga, samt strand-
skyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 2:98 

 
Handlingar: Ansökan och skrivelse (2004-07-06), ritning, situationsplan, karta, 
grannemedgivanden (4 st), 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 m2. Tomten är redan i sin helhet ian-
språktagen för bostadsändamål, vilket utgör särskilt skäl att medge undantag  
från strandskyddsförordnandet. 
 
Tomten är idag bebyggd med två mindre stugor, varav en föreslås bli ersatt med  
en nybyggnad. Den andra stugan byggs till och ska tjäna som gäststuga. 
 
Platsen är en del av en öppen strandäng, bebyggd med ett antal sjöbodar i närheten  
av strandkanten. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare i beslut den 9 april 2003, § 101, beviljat 
bygglov för en betydligt större ersättningsbyggnad än den nu aktuella. Beslutet 
överklagades till länsstyrelsen av grannar. Länsstyrelsen upphävde den 3 juli  
2003 miljö- och byggnadsnämndens beslut. Detta överklagades av sökanden till 
länsrätten, som den 27 april 2004 avslog överklagandet. 
 
I det nu aktuella förslaget har hänsyn tagits till de klagande grannarnas synpunkter. 
Grannemedgivanden finns från samtliga berörda grannar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus och tillbyggnad av gäststuga, samt 
medger undantag från strandskyddsförordnandet för nybyggnad av fritidshus, varvid 
föreskrives:  
 
att som tomt för fritidshuset får tas i anspråk fastigheten Hasslö 2:98 
 
att anslutning ska göras till det kommunala VA-nätet 
 
(forts.) 
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§ 321 (forts.) 2984/04 
   
att nybyggnadskarta ska inlämnas för godkännande senast i samband med 
byggsamrådet 
 
att utsättning av byggnaden ska göras av person med kompetens enligt mät-
ningskungörelsen 
 
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  



  8 september 2004  Sid.24(38) 

Sökande  2366/04 
Akten 
 
 
 
 
  § 322 
  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:290   
 

Handlingar: Ansökan (2004-05-25), ritning, situationsplan, karta, samhällsbygg-
nadsförvaltningens 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.  
Marken utgörs av ett mindre, igenvuxet skogsparti som inte bedöms ha några sär-
skilda naturvärden eller på annat sätt vara av allmänt intresse. 
 
Möjlighet finns att ta infart från Björkhagavägen. 
 
Det förutsättes att anslutning ska göras till det nyutbyggda kommunala VA-nätet. 
 
Marken får bedömas vara lämpad för lokalisering av ett bostadshus. 
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 bostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor: 
 
att anslutning ska ske till kommunalt VA-nät 
 
att tillstånd att anordna utfart mot Björkhagavägen ska föreligga före byggstart, 
vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
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. 
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Sökande  2627/04 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten 
Akten 
 
 
  § 323 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten  
Jämjö-Torp 1:58     
 
Handlingar: Ansökan (2004-06-10), ritning, situationsplan, karta, samhällsbygg-
nadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Bygglov för nybyggnad av gäststuga beviljades den 27 maj 2003, § 330, delegation. 
Det konstaterades vid granskningen att platsen låg längre från stranden än 100 m, 
varför fråga om strandskyddsdispens inte väcktes. I samband med en fastighets-
reglering som omfattar gäststugan har länsstyrelsen påpekat att utökat strandskydd 
gäller på platsen, varför strandskyddsdispens krävs för gäststugan. 
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14  
och 16 §§. Gäststugan placeras på en avstyckad tomt som i sin helhet är hävdad  
för bostadsändamål. Detta får anses utgöra särskilt skäl att medge undantag från 
strandskyddsförordnandet. Tomten är mindre än 3000 m2, varför miljö- och bygg-
nadsnämnden har delegation att besluta i ärendet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap 18 § MB medge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
varvid föreskrives: 
 
att endast den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 



  8 september 2004  Sid.26(38) 

Sökande  2396/04 
Tekniska förvaltningen 
Akten 

 
    
  
 
 
§ 324 
Nybyggnad av stuga på fastigheten Karlskrona 6:16 
 
Handlingar: Ansökan (2004-05-27), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvalt- 
ningens yttrande, bil A.   
 
Ansökan gäller nybyggnad av en stuga inom det så kallade masonitstugeområdet  
vid Skönstaviks camping. Stugan blir belägen på allemansrättsligt tillgänglig 
naturmark, som inte varit bebyggd tidigare. Då platsen ligger i närheten av  
befintliga stugor bedöms marken inte vara av något särskilt intresse ur allmän 
synpunkt. 
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14  
och 16 §§.  
 
Då den aktuella stugan inte är belägen på tomt som är hävdad för bostadsändamål 
skall frågan om strandskyddsdispens behandlas av länsstyrelsen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives:  
 
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska  
ombesörjas av sökanden, 
 
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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Sökande  2510/04 
Akten 
 
 
 
 
 § 325 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lökaryd 3:5   
 

Handlingar: Ansökan (2004-06-02), ritning, 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.  
 
Den föreslagna platsen ligger strax innanför ett skogsbryn som vetter ut mot ett fält 
med vall. Platsen inrymmer inga speciella naturvärden eller allmänna intressen i 
övrigt. Tillfart går att anordna från den förbipasserande vägen, och tillståndsbevis  
för anordnande av avloppsanläggning finns. 
 
Platsen bedöms vara lämpad för lokalisering av ett bostadshus. 
 
Inga grannar har bedömts vara berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor:  
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg-  
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att tillstånd att anordna utfart till förbipasserande väg ska föreligga före byggstart, 
vilket ska ombesörjas av sökanden 

  _____ 
   

Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut 
eftersom tillståndet annars upphör att gälla. 
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Sökande  2126/04 
Akten 
 
 
 
 
 § 326 
 Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 2:1   
 

Handlingar: Ansökan (2004-05-07), ritning, karta, situationsplan, granne-
medgivanden (2 st), 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, vattenför-
sörjning 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 platsen utgörs av ett skogsparti som saknar speciella naturvärden  
eller allmänna intressen i övrigt. Den ligger i anslutning till befintlig bebyggelse  
och ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. 
 
Avloppsfrågan skall lösas genom en gemensamhetsanläggning tillsammans med  
ett antal kringliggande fastigheter. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Två grannar har 
utnyttjat detta men har inget att erinra.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives: 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att godkänt förslag till anordnande av avloppsanläggning ska 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. 
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Sökande  2891/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 327 
  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Möcklö 8:6   
 

Handlingar: Ansökan (2004-06-30), ritning, karta, yttrande från sökande (2004-08-
30), 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. Vid 
bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3, bland annat  
om skydd av riksintressen och ekologiskt särskilt känsliga områden. 
 
Platsen ligger inom ett område som är av riksintresse för naturvården, och som är 
särskilt känsligt ur ekologisk synpunkt. Vidare gäller landskapsbildsskydd enligt  
19 § naturvårdslagen i dess äldre lydelse. 
 
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger inne i ett större, orört naturområde av vacker 
karaktär där allemansrätten råder. Det finns ingen anslutning till annan bebyggelse, 
och naturlig tillfartsväg saknas. Det får bedömas vara av vikt att området bevarar sin 
karaktär av obebyggd naturmark, och att allmänhetens möjlighet att röra sig fritt i 
området inte begränsas. Den föreslagna byggnationen skulle vara olämplig med 
hänsyn till naturvärdena och innebära negativ påverkan på landskapsbilden. 
 
Möjlighet bedöms föreligga att bygga längre österut på samma fastighet, i anslut- 
ning till annan bebyggelse och vid befintlig tillfartsväg.  
 
Med hänsyn till vad som sägs ovan bedöms den föreslagna lokaliseringen vara 
olämplig. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Detta har sökanden 
utnyttjat.  
 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
(forts.) 
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§ 327 (forts.) 2891/04 
   
Yrkanden 
Den borgerliga gruppen bestående av Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson  
(m), Margareta Rodin (fp), Kristoffer Axelsson (m), Henrik Reinholdsson (kd)  
och Magnus Larsson ( c ) yrkar att positivt förhandsbesked lämnas.  
 
Propositioner och beslut   
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden beslutar 
att lämna negativt förhandsbesked i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
Reservationer 
Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Henrik 
Reinholdsson (kd) och Magnus Larsson ( c ) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. Protokollsbilaga 1. 
 
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 3 om skydd för riksintressen och ekologiskt särskilt känsliga 
områden. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Sökande 2903/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 328 

Förhandsbesked för nybyggnad av sex enbostadshus samt anläggande av 
småbåtshamn och nybyggnad av sjöbodar på fastigheten Senoren 8:6   
 
Handlingar: Ansökan (2004-06-30), ritning, situationsplan, karta, samhällsbygg-
nadsförvaltningens yttrande, bil. A.    
 
Ansökan gäller nybyggnad av sex enbostadshus, varav två belägna inom strand-
skyddsområde. Vidare föreslås utbyggnad av en småbåtshamn samt nybyggnad  
av ett tiotal sjöbodar i anslutning till denna. Det aktuella markområdet utgörs av 
allemansrättsligt tillgänglig naturmark. 
 
De föreslagna bostadshusen utgör ny sammanhållen bebyggelse. Förslaget i sin 
helhet får anses innebära betydande inverkan på omgivningen. Detta gör att pröv-
ning av markens lämplighet för de föreslagna åtgärderna skall ske genom detaljplan. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget men har ej utnyttjat 
detta.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och 
bygglagen 5 kap 1 § om krav på detaljplaneläggning, 
 
att ställa sig positiv till att sökanden tar initiativ till detaljplaneläggning för de 
föreslagna åtgärderna.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
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Sökande  2117/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 329 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Strömsberg 1:38  
 

Handlingar: Ansökan (2004-05-06), ritning, situationsplan, karta, yttrande från 
sökande (2004-07-18), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Tidigare beslut: 11 augusti 2004, § 293.  
 
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 direkt anslutning till Lyckebyån, och strandskyddsförordnande  
gäller enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§. 
 
Platsen utgörs av en glänta av naturmarkskaraktär, som är allemansrättsligt tillgäng-
lig. Åbrinken är lätt tillgänglig, och får bedömas vara av intresse för allmänheten  
att kunna uppehålla sig vid. Den allemansrättsliga tillgängligheten bör bibehållas  
på platsen. 
 
Ur miljösynpunkt har den bedömningen gjorts att avloppsfrågan inte kan lösas inom 
fastigheten. Närheten till ån samt även till bäckar och våtmarker i omgivningen, gör 
det olämpligt att anordna en enskild avloppsanläggning. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har bland  
annat anfört att ett fritidshus funnits på platsen och att detta revs för ett och ett halvt 
år sedan.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 1 september 2004 företagit syn 
på platsen.   
 
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.  
 
(forts.) 
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§ 329 (forts.) 2117/04 
   
Yrkande  
Den borgerliga gruppen bestående av Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson  
(m), Margareta Rodin (fp), Kristoffer Axelsson (m), Henrik Reinholdsson (kd) och 
Magnus Larsson ( c ) yrkar att positivt förhandsbesked lämnas under förutsättning  
att VA- frågan kan lösas, exempelvis genom ett minireningsverk.  
 
Propositioner och beslut   
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden beslutar 
att lämna negativt förhandsbesked i enlighet med förvaltningens förslag.   
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
  
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2 om 
att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Akten   2754/04 
 
 
 
 
 
 
 
  § 330 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sturkö-Bredavik 
20:18 
 
Ärendet utgår från dagordningen.  
 
_____ 
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Sökande  3202/04 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten 
 
 
  § 331 

Nybyggnad av komplementbyggnad samt ansökan om strandskyddsdispens  
på fastigheten Ungskär 1:31 
 
Handlingar: Ansökan (2004-08-04), ritning, situationsplan, karta, granne-
medgivanden, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
   
Sökande avser att på rubricerad fastighet uppföra en sjöbod/förråd med en bygg-
nadsarea av 15 m2 och med en tänkt placering på en befintlig grund där det tidigare 
stått en sjöbod. 
 
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och för området gäller strandskydds-
bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap. 13,14 och 16 §§. 
 
Länsstyrelsen har genom beslut delegerat dispensbefogenheten till miljö- och 
byggnadsnämnden på för bostadsändamål ianspråktagen tomt som är mindre än  
3000 m2. 
 
Tomtarealen för fastigheten Ungskär 1:31 är c:a 500 m2, och den är i sin helhet 
ianspråktagen för bostadsändamål. Detta utgör ett särskilt skäl att medge undantag 
från strandskyddsbestämmelserna. 
  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av sjöbod/ 
förråd enligt gällande delegationsbestämmelser. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 



  8 september 2004  Sid.36(38) 

Sökande   2370/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 332 
 Nybyggnad av garage på Koholmen   
 

Handlingar: Ansökan (2004-05-25), ritning, situationsplan, yttrande från sökande 
(2004-06-17), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Tidigare beslut: 1 september 2004, § 304 (arbetsutskottet)  
 
Sökande avser att uppföra ett garage/ förråd med en byggyta av 194 m2 , väster  
om reningsverkets hallbyggnad. 
Den föreslagna placeringen innebär, enligt gällande detaljplan för området, att 
garagebyggnaden kommer att placeras på mark som inte får bebyggas s.k. punkt-
prickad mark. 
Förvaltningens uppfattning är att den föreslagna byggnadsåtgärden strider mot 
gällande plan i sådan omfattning, att den inte kan anses vara en mindre avvikelse  
som kan medges av miljö- och byggnadsnämnden och föreslår därför nämnden att 
avslå framställningen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har givit sökande möjlighet att yttra sig över  
förslag till beslut. Detta har sökanden utnyttjat.  
 
Arbetsutskottet har den 1 september 2004, § 304, behandlat ärendet och gett 
förvaltningen i uppdrag att redovisa syftet med den punktprickade marken.  
 
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet och informerar om syftet med 
prickmarken.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att med hänvisning till ovan anförda medge mindre avvikelse från gällande detalj-
plan och bevilja bygglov varvid föreskrives:  
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden när 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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§ 333 
Informationer  
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om Lantmäteriavtalet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll.   
 
_____ 
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Övriga frågor  
§ 334 
  
Gert Olsson (s) ställer frågor om sjöboden på Aspö och om ärende på Saltö. 
Ordföranden och förvaltningschefen besvarar frågorna.  
 
_____ 
 
 
 
    
  
 
 
 

 



  13 oktober 2004    Sid. 1(42) 

 
 
 
 
  
Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 oktober 2004 
 
§ 347 Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län    
§ 348 Detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 349 Ändrad detaljplan för Fredriksdalsområdet, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 350 Detaljplan för fastigheten Hemmet 23, Pantarholmen, Karlskrona 
§ 351 Detaljplan för Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 352 Detaljplan för Wattrang 19, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 353 Ang. avloppsanläggning för fastigheten Aspö 1:72 
§ 354 Ansökan om sluten tank för fastigheten Tjurkö 1:4 
§ 355 Revidering av taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljöbalken, djurhållande 

verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, tobakslagen samt införande av taxa för 
strålskyddslagen och övrig verksamhet, t ex uppdragsverksamhet 

§ 356 Information ang. ansökan om lokal- och kommunal naturvård 
§ 357 Delårsbokslut och budgetuppföljning augusti 2004 
§ 358 Svar på medborgarförslag angående nybyggnation av lägenheter på Hasslö  
§ 359 Ledamöter i Karlskrona Stadsmiljöråd 
§ 360 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesplan 2005 
§ 361 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
§ 362 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
§ 363 Meddelanden  
§ 364 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:43 
§ 365 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:28, tomt A 
§ 366 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:28, tomt B 
§ 367 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lyckeby 2:16 
§ 368 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lyckeby 4:35 
§ 369 Bygglov och strandskyddsdispens för ändrad användning av vindsvåning till bostadslägenhet, 

samt bygganmälan för installation av braskamin på fastigheten Skarnholm 1:4 
§ 370 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sturkö-Bredavik 21:33 
§ 371 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 1:109             
§ 372 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Uttorp 4:2, västra tomten 
§ 373 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Uttorp 4:2, östra tomten 
§ 374 Informationer 
§ 375 Övriga frågor 
______________                         
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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den  
  13 oktober 2004, kl. 08.30 – 13.45. 
  Beslutsammanträde kl. 13.00-13.45. Ajournering 13.30-13.35.  
 
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s) 
 2:e v ordf Carl-Göran Svensson (m)   
 Ledamöter  Katarina Möller (s) fr. kl. 08.40 
  Gert Olsson (s) 
  Ulla Ohlsson (s) 
  Anna Ottosson (m) 
  Eva Röder (fp) 
  Henrik Reinholdsson (kd) 
  Magnus Larsson ( c ) till kl. 12.00  
  Kurt Lindman (v) 
 
Tjänstgörande ersättare   Chatarina Holmberg (s) jäv § 362 
 Eva Öman (s) till kl. 08.40 
  Rolf Ferner (s)  
  Jerry Hansson (fp) 
  Chatarina Åkesson ( c ) fr kl. 13.00 
 
Närvarande ersättare  Eva Öman (s) från kl. 08.40 
  Erik Gisslén (m) 
  Kristoffer Axelsson (m) 
  Lars-Ove Carlsson (kd)  
  Chatarina Åkesson ( c ) till kl. 12.00 
  Tommy Rönn (v) 

    
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef    
  Kenneth Gyllensting, miljöchef 
  Hans Juhlin, planchef 
  Kerstin Johansson, planarkitekt      
  Marianne Örnblom, planarkitekt 
  Viktoria Johansson, planarkitekt   
  Leif Larsson, bygglovarkitekt 
  Jan Hammarfors, bygglovchef   
  Bo Karlson, miljöinspektör  
  Anders Klar, kommunekolog 
  Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten  
  Birgitta Larsson, sekreterare   
                
Utses att justera  Carl-Göran Svensson                               
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 20 oktober  
   2004, kl. 08.30.             
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Underskrifter  
 
Sekreterare …………………………………….. §§ 347 - 375 
 Birgitta Larsson                                                     
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson    
 
Justerare …………………………………….   
  Carl-Göran Svensson          
 
                                     
 
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den  20 oktober 2004    anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
Birgitta Larsson                                
Birgitta Larsson  
Sekreterare  
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Sökande  6583/03 
Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 
Kommunens anslagstavla  
Länsstyrelsen   
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
  
 
 
  § 347 

Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun,  
Blekinge län   
 
Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 27 augusti t o m  
den 24 september 2004.  
 
Kommunens försäljning av fastigheten Sjöbladh 14 leder till ett behov av att upprätta  
ny detaljplan för kvarteret Sjöbladh. Köparen av Sjöbladh 14 har intentionen att skapa 
nya bostäder inom kvarteret, dels i de befintliga byggnaderna, vilka tidigare var Sjö-
bladhskolan, dels genom nybyggnation. I övrigt syftar detaljplanen till att säkerställa  
ett bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i kvarteret och att under-
stryka kravet på varsamhet vid underhåll och ombyggnad.  
 
Kvarteret Sjöbladh ligger på Trossö som är stadens centrum. Det avgränsas i öster av 
Bredgatan, i norr av Östra Köpmansgatan, i väster av Guldsmedsgränd och i söder av 
Ronnebygatan. Planområdets areal är 0,70 hektar.  
 
Marken är dels kommunägd, dels privatägd.       
 
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.  
 
Yrkande 
Carl-Göran Svensson (m) yrkar avslag på bestämmelsen om att nybyggnaden mot 
Guldsmedsgränd inte får ha fönster mot norr och i övrigt bifall till förslaget.   
 
Ordföranden yrkar avslag på Carl-Göran Svenssons (m) yrkande.  
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till Carl-Göran Svensson (m) 
yrkande och finner att nämnden beslutar avslå detsamma.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan, daterad  
juli 2004 och reviderad oktober 2004 för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona 
kommun, Blekinge län.  
 
_____  
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Sökande  1181/03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 348 
 Detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl,  Karlskrona  
 kommun, Blekinge län 
 
 Detaljplan för Norra Backe på Verkö har varit föremål för samråd under tiden 26  
 mars t o m 23 april 2004. 
 
 Efterfrågan på villatomter för enskilt byggande är stor i centrala Karlskrona. Verkö  
 är en av de få platser där kommunen har möjlighet att erbjuda tomter i centrala och 

havsnära lägen. Avsikten är att exploatera höjdplatån på Norra Backe. Befintliga, 
privatägda fastigheter inordnas i den nya bebyggelsestrukturen.  

 
 Planområdet är beläget inom nordvästra Verkö. Avståndet till Karlskrona centrum  
 är 9 km. Planområdet avgränsas i norr och väster av Lyckebyfjärden samt i söder  
 och öster av trädbevuxna branter.  
 
 Planområdets areal är 12,7 hektar.  
 
 Marken är dels kommunägd, del privatägd.        
 
 Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet. 
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
 att ställa ut för granskning, detaljplan för Norra Backe på Verkö, daterad september 

2004.    
  
 _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  13 oktober 2004    Sid. 6(42) 

Sökande  3721/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 349 
 Ändrad detaljplan för Fredriksdalsområdet, Nättraby, Karlskrona kommun, 

Blekinge län    
 
 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 i bland annat Nättraby. Nättraby Folkets hus 

används inte längre som folkpark. I byggnaden förekommer föreningsverksamhet. 
Avsikten är nu att inreda förskola i byggnaden och samutnyttja lokalerna för 
föreningsverksamhet.  

 
 Gällande detaljplan för rubricerat område anger ”endast folkpark”. Därför krävs en 

detaljplaneändring som även medger förskoleändamål. 
 
 Tomten består idag av en plan, öppen del med parkering, byggnaden och resterna  
 av en före detta lekpark, samt skogklädda kullar. En gångstig i riktning mot idrotts-

platsen passerar tomten. Fastigheten är 11.500 kvm och ägs av Karlskrona kommun.  
         
 Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för  
Fredriksdal 8:170 m fl samt låta planen bli föremål för samråd med enkelt plan-
förfarande.    
 
_____ 

 



  13 oktober 2004    Sid. 7(42) 

Sökande   3493/01 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
  
 
 
 
 § 350 

Detaljplan för fastigheten Hemmet 23, Pantarholmen, Karlskrona    
 
Stiftelsen Hemmet inkom 2001 med en begäran om ny detaljplan för fastigheten  
Hemmet 23 på Pantarholmen. Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt 
samrådsbeslut den 15 augusti 2001 för ett planförslag som medgav byggrätter för 
bostadshus, i fyra respektive tre våningar längs Sunnavägen och med parkering på 
gemensamhetsanläggningen i Tullparken. Detta förslag gick aldrig ut på samråd  
utan ärendet blev vilande.  
 
Nu har planfrågan åter aktualiserats av Stiftelsen Hemmet och nytt planförslag har 
upprättats som medger byggrätter för bostäder i fem respektive fyra våningar längs 
Sunnavägen och med lokaler för garage och verksamheter såsom vård i bottenplanet.        
 
Den nya högre byggrätten motiveras med att parkeringsfrågan kan lösas och för att 
markera Pantarholmens stadskaraktär och övergången till den högre bebyggelsen  
högre upp på Pantarholmen.  
 
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att låta detaljplaneförslag för  
Hemmet 23, upprättat i september 2004, bli föremål för samråd.  
 
_____   
 
     
 
 
 
   
  
 
                

 
 
 



  13 oktober 2004    Sid. 8(42) 

Sökande  163/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 351 

Detaljplan för Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona kommun, Blekinge län  
 
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 13 juli t om den 27 augusti   
2004.  
 
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 analys av möjliga områden har resulterat i att ett område söder om Kemivägen 
föreslås för ny förskola. Den nya förskolan integreras på så vis i befintligt bostads-
område som får ökad samhällsservice. Området består idag av lövskog. Västra delen  
av skogsområdet tas i anspråk för förskoletomten vilken ej sluter direkt an mot 
bostadsfastigheter, utan där en zon av befintlig skog bevaras. Parkering och angöring 
ordnas nära vägen.      
 
Planorådet är beläget i västra Rödeby söder om Kemivägen. Det ligger i ett skogsparti, 
som i sin tur är omgivet av bostadsbebyggelse: i väster och norr villor från 1970-talet,  
i söder ett äldre villaområde och i öster hyreslägenheter. Skogspartiet är cirka 15 700 
kvm stort, varav 5 800 kvm blir förskoletomt.  
 
Marken inom planområdet ägs av Karlskrona kommun.  
      
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att detaljplanen för del av Johannesberg 1:1, daterad juni 2004, ställs ut för allmän 
granskning.   
 
_____                
  



  13 oktober 2004    Sid. 9(42) 

Sökande  1017/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
  
 
 
 
 
 
  § 352 
  Detaljplan för Wattrang 19, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län  
 
  Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd fr o m den 26 mars t o m den 19 april  
  2004.  
 

Svenska Bio har under ett flertal år sökt efter en lämplig plats att etablera en ny  
biograf på Trossö. Man har nu kommit fram till att fastigheten Wattrang 19 på 
Ronnebygatan skulle kunna vara det läget.  
 
Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra en biografetablering med en ny bygg- 
nad i norra delen av fastigheten. Ingång till biografen sker från Ronnebygatan, där 
befintlig byggnad bevaras. Bakom denna byggs en ny volym upp, med biograf- 
salonger. Parkering sker i källarvåningen med infart från Stenbergsgränd.  
 
Fastigheten Wattrang 19 är belägen på Ronnebygatans norra sida, ett hus in från 
korsningen med Norra Smedjegatan. Fastigheten sträcker sig genom hela kvarteret,  
med baksida mot Stenbergsgränd. Arealen är 1 150 kvm.  
 
Detaljplanen omfattar endast en fastighet.              

 
  Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.   
 
  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att detaljplanen för Wattrang 19, daterad september 2004, ställs ut för allmän 
granskning.     

 
  _____  
   

 
 

 
  
 

 
  
 
 

 



  13 oktober 2004    Sid. 10(42) 

Sökande  707/99 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
  § 353 
  Ang. avloppsanläggning för fastigheten Aspö 1:72  
 

Tillstånd till BDT-avlopp för rubr. fastighet utfärdades den 19 mars 1999. Avlopps-
anläggningen blev dock aldrig byggd på grund av att dåvarande sökande drabbades  
av sjukdom. Eftersom ingen begäran om förlängning av tillståndet skedde under tiden 
detta gällde, förföll tillståndet och fastigheten Aspö 1:72 saknar således tillstånd till 
avloppsanläggning i dagsläget.  
 
Kunskapen om VA-problemen inom förtätade områden och i synnerhet på öarna, inne-
bär en allt restriktivare syn visavi nya tillstånd till enskilt avlopp.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog i skrivelse dnr 2907/02 nämden att ställa sig 
bakom förvaltningens förslag till mera restriktiv VA-strategi för Västra Aspö. Nämnden 
beslutade den 5 juni 2002, § 179 att ställa sig bakom förslaget:             

• I samband med saneringen på Östra Aspö diskuterades även avloppsutbyggnad  
på Västra Aspö som ett angeläget saneringsområde. Eftersom överledning till 
östra delen bedömdes som alltför kostsam bedömdes att inom denna del av ön 
skulle avloppsfrågan lösas med ett mindre lokalt reningsverk.  

• Inga nya enskilda konventionella avloppsanläggningar för wc skall tillåtas inom 
ett område som begränsas av området kring Djupvik i norr och en km rakt söder 
ut, samt strandlinjen i väster och 700 meter rakt öster ut. Inom det aktuella om-
rådet tillåts inte nybyggnation eller nyinstallation av konventionell vattentoalett, 
förrän ett gemensamt avloppsnät och reningsverk finns utbyggt. Utbyggnaden  
av ett sådant avloppsnät och reningsverk åvilar de boende inom området. Vidare 
och i avvaktan på att detta kan genomföras, tillåts för den befintliga bebyggelsen 
endast så kallade kretsloppsanpassade toalettsystem med eller utan urinsortering 
eller torrtoalett. Vid ombyggnader av befintliga avloppsanläggningar bör gälla att 
förutsättningarna för gemensamma lösningar prövas noggrant.  

 
Ett bygglovsärende på fastigheten Aspö 1:72 är nu efter överklagningar föremål för ny 
prövning, dock med ny ägare och ett annat koncept, än det som låg till grund för det 
numera utgångna tillståndet till disk- och tvättavlopp. Avloppsfrågan har därför kommit 
att få en central betydelse för ärendets fortsatta gång.  
 
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att hänvisa till tidigare ställningstagande, 5 juni 2002, § 179. 
 
_____  

 
 



  13 oktober 2004    Sid. 11(42) 

Sökande   3472/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 354 
  Ansökan om sluten tank för fastigheten Tjurkö 1:4   
 

Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om sluten tank för  
wc på rubr. fastighet. Övrigt avlopp avses ledas till en befintlig äldre BDT-anlägg- 
ning på fastigheten.  
 
Den aktuella BDT-anläggningen godkändes under 1983 för att möjliggöra etablering  
av en butik på Tjurkö. Butiken skulle vara öppen under sommarmånaderna. Förut-
sättningarna för infiltration inom fastigheten är mycket begränsade, men det bedömdes 
att infiltration av BDT-vatten från en butik med ett par personer skulle kunna fungera 
under förutsättning att anläggningen belastades endast under vegetationsperioden.  
 
Förutsättningarna för permanent boende på fastigheten är utomordentligt dåliga.  
Endast avledande av allt spillvatten till sluten tank torde vara acceptabelt ur miljö-  
och hälsoskyddssynpunkt. Ansökan avser sluten tank för en planerad nyinstallation  
av wc. Avsikten är att behandla övrigt spillvatten i den befintliga och numera 20 år 
gamla BDT-anläggningen.  
 
Ansökningar om sluten tank har behandlats ytterst restriktivt i miljönämnderna de 
senaste 20 åren och sluten tank har i princip inte tillåtits över huvud taget för fri-
tidsboende.  
   
Miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.          
    

  Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 

att med stöd av miljöbalkens 2 kap. 3 § avslå ansökan om sluten tank för wc på 
fastigheten Tjurkö 1:4. 
 
_____        
 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 
 
 



  13 oktober 2004    Sid. 12(42) 

Kommunfullmäktige  1905/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
  § 355 

Revidering av taxor för miljö- och byggnadsnämndens arbete enligt miljö- 
balken, djurhållande verksamhet enligt djurskyddslagen och miljöbalken, 
tobakslagen samt införande av taxa för strålskyddslagen och övrig verk- 
samhet, t ex uppdragsverksamhet       
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 september 2004, § 313 att åter- 
remittera ärendet till förvaltningen för konsekvensbeskrivning.  
 
Miljöbalkstaxan har gällt sedan balken infördes 1999. Miljöavdelningen har med 
nuvarande konstruktion av taxan ett strukturellt underskott om 300 kkr/år, samtidigt  
som många av de tillsynsuppgifter som miljö- och byggnadsnämnden är ålagda inte 
utförs med nuvarande bemanning. Förstärkning behövs både inom djurskydds- 
miljö- och hälsoskyddsområdet. 
 
Inriktningen på taxeuppdateringen är att fasta årsavgifter skall införas för hälso-
skyddstillsynen samt även på sikt för djurhållare med mellan 6 och 99 djurenheter  
(de över 99 har det redan med gällande taxa). Detta görs för att förenkla de admini-
strativa rutinerna och göra det möjligt att använda mer resurser för egentlig tillsyn. 
Eftersom ingen planerad lantbrukstillsyn skett de senaste åren föreslås dock att man  
i nuläget i stället fastställer fasta besöksavgifter, och att man när cirka 3 år har gått   
åter tar upp frågan om årsavgifter, när statistiska underlaget är bättre. Inspektioner  
är planerade att ske med de intervaller som anges i taxan. Beräkningen av tidsåtgång/ 
objekt är baserad på Svenska Kommunförbundets rekommendationer modifierat med 
handläggarnas erfarenhet.  
 
Miljöchef Kenneth Gyllensting föredrar ärendet med konsekvensbeskrivningar och 
förslag till beslut, bil A.   
 
Yrkanden  
Moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet yrkar ändring av för- 
slaget med:  

1. att timtaxa fastställs till 610 kronor plus index 
2. att i samband med handläggning § 17 av remissärende skall avgiften vara  

1000 kronor per ansökningstillfälle     
3. att ingen avgift för ansökan om varmkompost skall utgå     
4. att fakturering endast skall ske efter utfört besök 
5. att avgift i § 9 i taxa för djurhållning skall utgå med 1000 kr per remiss 
6. att taxan för tillsyn av enskilda avloppsanläggningar skall vara oförändrad 

(forts.) 
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§ 355 (forts.) 1905/04 
7. att intervall vid tillsyn av camping skall vara samma för hotell vart tredje  

 år 
8. att avgiften för prövning och anmälan om spridning av naturgödsel är 

oförändrad  
 

9. att taxan för tillsynsavgifter – djurskyddslagen och miljöbalken får följande 
utformning: 
12 § a 1K 
 b 2K 
 c 3K 
 d 4K 
 e 4K 
i övrigt bifall till förslaget  

 
10. att taxan för handläggning av anmälan avseende inrättande av värme- 

pumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grund- 
vatten enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet är  
0,5 K                        

 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet yrkar bifall till punkterna 3 och 8 och avslag till 
övriga punkter i den borgerliga gruppens förslag   
 
Propositioner och beslut  
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till punkterna 1, 2, 4, 5, 6, 7 , 9  
och 10 i den borgerliga gruppens förslag och finner att nämnden beslutar avslå samtliga.  
 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag till punkterna 3 och 8 i den 
borgerliga gruppens förslag och finner att nämnden beslutar bifalla desamma.  
 
I övrigt beslutar nämnden bifalla förvaltningens förslag.  
 
Reservationer   
Moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet reserverar sig till förmån 
för eget yrkande.   
 
Således hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta    

 
1. att anta föreslagna generella bestämmelser  

 
2. att med stöd av 27 kap 1 § i miljöbalken anta föreslagen taxa (inklusive bilagor)  
 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
 
3. att anta föreslagen taxa för prövning och tillsyn av djurhållande verksamheter enligt 

djurskyddslagen och miljöbalken  
 
(forts.) 
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 § 355 (forts.) 1905/04 
 
4. att ingen avgift för ansökan av varmkompost skall utgå och att avgiften för  
 prövning och anmälan om spridning av naturgödsel är oförändrad  
   
5. att anta föreslagen taxa för anmälan och tillsyn enligt tobakslagen  
 
6. att anta föreslagen taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 
7. att anta föreslagen taxa för miljöavdelningens övriga verksamheter, t ex 

uppdragsverksamhet.         
 
_____        
 



  13 oktober 2004    Sid. 15(42) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 
 § 356 
 Information ang. ansökan om lokal- och kommunal naturvård  
 

Kommunekolog Anders Klar redogör för kommunens ansökan om statsbidrag  
till naturvård.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
_____  
   

 
 



  13 oktober 2004    Sid. 16(42) 

Kommunledningsförvaltningen 2221/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 § 357 
 Delårsbokslut och budgetuppföljning augusti 2004  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning  
per augusti 2004.  
 
Förvaltningen meddelar att miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (totalt)     

 beräknas visa en positiv avvikelse om +1,3 mkr jämfört med budget 2004.  
 
 Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 

att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning med resultatprognos per den  
31 augusti 2004 enligt bilagda handlingar 
 
att uppdra åt förvaltningens verksamhetsansvariga att noga följa utvecklingen av 
intäktsnivån. 
 
_____        

 



  13 oktober 2004    Sid. 17(42) 

Kommunfullmäktige(Ks 2004.195.210) 2604/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 
 § 358 
 Svar på medborgarförslag angående nybyggnation av lägenheter på Hasslö 
 

Två medlemmar från Hasslö socialdemokratiska förening har i medborgarförslag 
hemställt att möjligheten att bygga lägenheter på Hasslö utreds.  
 
I motionen framförs att det finns efterfrågan på lägenheter från äldre som vill  
kunna bo kvar på Hasslö, men även från unga familjer. Områden som pekas ut  
för flerbostadshus är Sandramarken samt väster om befintliga flerfamiljshus vid 
Tempelvägen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig och lämnat förslag till beslut, bil. A.   
 
Karlskrona kommun ser positivt på en utveckling av nya flerbostadshus på Hasslö  
men det fordras att det finns intressenter som vill exploatera och förvalta de nya 
bostäderna. 
 
Den planlagda kommunala markreserv som idag finns på Hasslö omfattar framförallt 
villabebyggelse men radhusbebyggelse.  
 
Vid Tempelvägen finns ett par osålda villatomter. Möjligheten att bygga ytterligare 
flerbostadshus väster om Tempelvägen måste prövas genom detaljplan. För Sandra-
marken finns en detaljplan som anger bostadsändamål, friliggande hus och radhus. 
Uppförande av mindre flerbostadshus torde beroende på utformning kunna vara  
förenligt med detaljplanen. Alternativ kan detaljplanen ändras. Innan området kan  
tas i anspråk krävs infrastrukturinvesteringar, bland annat i form av en pumpstation  
för avloppsvatten.  
 
Fler områden kring Hasslö centrum borde  kunna lämpa sig för flerbostadshus vilket  
kan prövas genom detaljplan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 
 
_____  
      
   



  13 oktober 2004    Sid. 18(42) 

De valda   4464/04 
Stadsmiljörådet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 
 
 
 § 359 
 Ledamöter i Karlskrona Stadsmiljöråd 
 

Enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 mars 2003 om inrättande av  
rådet, skall nämnden även besluta om förändringar i rådets sammansättning.  
 
Vid nämndens sammanträde den 14 april 2004 angående nya ledamöter, efterlyste 
nämnden en representation i rådet från den sociala sektorn. Förslag föreligger att  
xxxxxxxxxxxxxxxx, förvaltningschef i Helsingborgs stad med ansvar för tvärsek- 
toriellt arbete, demokrati och delaktighet utses att ingå i rådet.  
 
Vidare har rådet saknat en representant med kompetens i landskapsfrågor. Förslag  
finns att xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, landskapsarkitekt med inriktning på grönstruktur, 
trygghets- och barnfrågor inom Boverket även utses att ingå i rådet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att utse ledamöter i enlighet med förslagen.      
 
_____      

 



  13 oktober 2004    Sid. 19(42) 

  4465/04 
 
 
 
 
 
 
 
 § 360 
 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesplan 2005  
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesplan för  
2005, bil. A. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att fastställa sammanträdesplan för 2005 för miljö- och byggnadsnämnden i  
enlighet med förslaget. 
 
_____    
 

  
 
 
    



  13 oktober 2004    Sid. 20(42) 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 361 
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet  
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____        
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§ 362 
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän  
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 
Chatarina Holmberg (s) anmäler jäv i denna paragraf.  
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§ 363 
Meddelanden  

  
1. Kommunfullmäktige, beslut 26 augusti 2004, § 109; Förslag till kommun-

övergripande riktlinjer och rutiner för anskaffande och användande av  
 tjänstebil och bensinkort 

 
2. Kommunfullmäktige, beslut 26 augusti 2004, § 111; Förslag till ny taxa för 

verksamhet enligt plan- och bygglagen och lagen om brandfarliga och explo- 
 siva varor 

 
3. Kommunfullmäktige, beslut 26 augusti 2004, § 117; Svar på motion om 

utveckling av Karlskrona kommun i positiv riktning 
 

4. Tekniska nämnden, beslut 31 augusti 2004, § 62; Svar på motion avseende 
marknadsföring av byggande och boende i hela Karlskrona kommun  

 
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-08-23; Förprövning enligt 

djurskyddsförordningen (SFS 1988:539), Hasslö 3:88      
 

6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-08-25; Beslut om betydande miljö-
påverkan avseende projektet ”Förstudie Miniterminal Jämjö”, Karlskrona 
kommun. Objektnr 93 81 17        

 
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-08-27; Ansökan om strandskydds-

dispens för nybyggnad av fritidshus, lusthus och bastu på fastigheten  
 Lyckeby 4:106 i Karlskrona kommun       

 
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-08-27; Beslut om betydande 

miljöpåverkan avseende projektet ”Förstudie Busshållplats E22 Nättraby”, 
Karlskrona kommun. Objektnr 93 81 20   

 
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-08-27; Angående ansökan om  

dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 11 § miljöbalken (MB)  
för borttagande av odlingsröse inom fastigheten Torstäva 10:2 i Karlskrona 
kommun  

 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-09-06; Nedgrävning av avlivat häst-

djur (Ledja 1:68)  
 

11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-09-07; Överklagande av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 
fastigheten Gängletorp 14:55 i Karlskrona  kommun       

 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-09-19; Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, fastigheten Skillinge 14:1 i Karlskrona kommun      

(forts.) 
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§ 363 (forts.)  
 
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-09-20; Ang. bänkbord på 

Trefaldighetskyrkans entrétrappa  
 

14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-09-22; Strandskyddsdispens för 
uppförande av pumphus på fastigheten Färmanstorp 1:21 i Karlskrona  

 kommun    
 

15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-09-23; Ansökan om tillstånd från 
landskapsbildsskyddet enligt naturvårdslagen NVL 19 § för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Hålan 62:3, Karlskrona kommun  

 
16. Länsrätten i Blekinge län, rotel 2, DOM 2004-08-18; Överklagande av Läns-

styrelsens i Blekinge län beslut den 1 december 2003. Saken: Föreläggande  
 att riva byggnad på fastigheten Aspö 3:22      

 
17. Länsrätten i Blekinge län, rotel 2, DOM 2004-08-18; Saken: Ansökan om 

tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen (1987:10) (PBL) (Aspö 3:22)  
 

18. Länsrätten i Blekinge län, rotel 2, DOM 2004-08-18; Överklagande av 
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 29 januari 2004. Saken: Förhands-
besked enligt plan- och bygglagen (1987:10) (PBL) för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Aspö 4: 273 

 
19. Länsrätten i Blekinge län, rotel 2, DOM 2004-08-18; Överklagande av 

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 12 januari 2004. Saken: Förhands-
besked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Äspenäs 7:3 i Karlskrona 
kommun 

 
20. Länsrätten i Blekinge län, rotel 1, DOM 2004-09-16; Överklagande av miljö-  

och byggnadsnämndens beslut den 2 juni 2004, dnr 1595/04. Saken: Bostads-
anpassningsbidrag enligt lagen (1992:1754) om bostadsanpassningsbidrag   
m m  

 
21. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 10, DOM 2004-09-06; Överklagande  

av Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut den 16 augusti 2004, dnr 505-3939-04. 
Saken: Ansökan om dispens från kommunal sophämtning. (Västra Nättraby  
9:44) 

 
22. Kammarrätten i Jönköping, DOM 2004-09-13; Överklagande av Länsrättens i 

Blekinge län dom den 30 oktober 2003 i mål nr 995-03.  
Saken: Bostadsanpassningsbidrag till fjärrstyrd garageport.  
  

23. Skogsvårdsstyrelsen, Södra Götaland, beslut 2003-12-30, lagakraftvunnet  
2004-09-17; Biotopskyddsområde på fastigheten Åbyholm 1:117 i Karlskrona 
kommun       

(forts.) 
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24. Energimyndigheten 2004-06-28; Överenskommelse mellan kommun och 

regionalt energikontor 
 
25. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2004-09-01; Förslag till yttrande  
 över nytt personalpolitiskt program 

  
26. Jerry Hansson; Tack för visad omtanke vid sjukdom. 

 
_____ 



  13 oktober 2004    Sid. 25(42) 

Sökande   3515/04 
Berörda grannar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 
 § 364 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:43   

 
Handlingar: Ansökan (2004-08-20), ritning, situationsplan, karta, yttrande från  
grannar (2 st), 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 utgörs av öppen ängsmark, och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse.  
Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. 
Infart kan anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala  
VA-nätet. 
Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Två grannar har in-
kommit med yttranden.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den före- 
slagna platsen med villkor: 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg-  
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket  
ska ombesörjas av sökanden 
  
att hänsyn tages till bakomliggande grannarnas utsikt vid placering av huset.  
_____ 

 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  



  13 oktober 2004    Sid. 26(42) 

Sökande   2854/04 
Akten 
 
 
 § 365 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:28,  
 tomt A   

 
Handlingar: Ansökan och skrivelse från sökande (2004-06-28), ritning, karta,  
yttrande från granne (2004-10-05), 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 utgörs av en relativt tät träddunge, och ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra  
allmänna intressen. 
Infart kan anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala  
VA-nätet. 
 
Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En granne har utnyttjat 
detta men har inget att erinra.  
 
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 färg-  
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket  
ska ombesörjas av sökanden 

 _____ 
 

Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut  
eftersom tillståndet annars upphör att gälla. 
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Sökande   3506/04 
Akten 
 
 § 366 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:28,  
 tomt B   
 

Handlingar: Ansökan och skrivelse från sökande (2004-06-28), ritning, karta, ytt- 
rande från granne (2004-10-05), 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.  
Tomten är belägen i Maden, i närheten av den sk ”Banan”. I översiktsplanen för  
Aspö sägs att  kompletteringsbebyggelse kan tillåtas i Maden, bland annat i om- 
rådet kring bägge sidor av ”Banan”.  
Platsen är bevuxen med tät vegetation och ligger i anslutning till ett befintligt hus.  
Den bedöms inte ha några särskilda naturvärden eller på annat sätt vara av allmänt 
intresse. 
Fastigheten är påfallande smal, vilket begränsar det möjliga breddmåttet på det  
tänkta fritidshuset. 
Tillfart kan anordnas från väg 707, och anslutning kan göras till det kommunala  
VA-nätet. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En granne har  
utnyttjat detta men har inte något att erinra.  
 
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 färg-  
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att tillstånd från vägverket att anordna utfart mot väg 707 ska föreligga före byggstart, 
vilket ska ombesörjas av sökanden 
_____ 
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut  
eftersom tillståndet annars upphör att gälla. 
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Sökande   3076/04 
Berörd granne  
Akten 
 
 
 
 
 
 § 367 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lyckeby 2:16   
 

Handlingar: Ansökan (2004-07-13), ritning, situationsplan, karta, yttrande från  
granne (2004-09-29), 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. 
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och  
16 §§.  
 
Den föreslagna avstyckningen ligger vid Knösövägen och sträcker sig från vägen ner  
till stranden. Marken utgörs av en klippt gräsmatta, glest bevuxen med lövträd, och är 
närmast av parkkaraktär. Den upplevs inte självklart som allemansrättsligt tillgänglig, 
utan ger intryck av att höra till den hävdade tomten till det bostadshus som finns längre 
söderut på fastigheten. Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Då den 
intilliggande tomten är privatiserad ner till strandkanten, skulle den föreslagna 
avstyckningen inte innebära att någon promenadmöjlighet längs stranden bryts. 
 
I ett ärende som behandlas parallellt med detta ansöks om förhandsbesked för en 
lokalisering på andra sidan vägen, mitt för denna plats. 
 
Det kommunala VA-nätet finns 400 m norr om platsen. De båda sökande är villiga  
att gemensamt svara för framdragning till de aktuella tomterna. 
 
En avstyckning enligt förslaget bedöms inte påverka några allmänna intressen.  
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En granne har  
inkommit med yttrande och hyser bland annat farhågor för sin vattentäkt.       
 
(forts.) 
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§ 367 (forts.) 3076/04 
   
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den  
föreslagna platsen med villkor:  
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg-  
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska  
ombesörjas av sökanden 
 
att förslag till utförande av anslutning till det kommunala VA-nätet skall god- 
kännas av VA-verket före byggstart 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,  
vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
att vad som sägs i granneyttrandet skall beaktas vid bygglovprövningen. 
 
_____ 
 
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 



  13 oktober 2004    Sid. 30(42) 

Sökande   3075/04 
Berörda grannar 
Akten 

 
 

 
 
 
 § 368 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lyckeby  
 4:35 
 

Handlingar: Ansökan (2004-07-13), ritning, situationsplan, karta, yttrande från  
grannar (2004-10-04), 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.  
 
Platsen ligger vid Knösövägen och i anslutning till befintlig bebyggelse. Den utgörs  
av tät och snårig skogsvegetation, och bedöms inte inrymma några särskilda natur- 
värden eller andra allmänna intressen. 
 
I ett ärende som behandlas parallellt med detta ansöks om förhandsbesked för en 
lokalisering på andra sidan vägen, mitt för denna plats. 
 
Det kommunala VA-nätet finns 400 m norr om platsen. De båda sökande är villiga  
att gemensamt svara för framdragning till de aktuella tomterna. 
 
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En granne har ut- 
nyttjat detta och har inget att erinra mot byggnation såvida inte deras infiltrations-
anläggningar kan innebära några nackdelar för dem eller nybyggnationen.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den  
föreslagna platsen med villkor:  
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg-  
och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
(forts.) 
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§ 368 (forts.) 3075/04  
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,  
vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
att vad som sägs i granneyttrandet skall beaktas vid bygglovprövningen.   
 
_____ 
 
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  
 



  13 oktober 2004    Sid. 32(42) 

Sökande 3893/04 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten 
 
  § 369 

Bygglov och strandskyddsdispens för ändrad användning av vindsvåning  
till bostadslägenhet, samt bygganmälan för installation av braskamin på  
fastigheten  Skarnholm 1:4 
 
Handlingar: Ansökan (2004-09-15), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvalt- 
ningens yttrande, bil A.  
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13,  
14 och 16 §§. Länsstyrelsen har förordnat dispensbefogenheten inom området  
till miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Bygglov och strandskyddsdispens har tidigare beviljats för om- och tillbyggnad  
för servering/ butik och utställningslokal (1989 resp 1990). Användningen av vinds-
våningen över utställningslokalen blev inte föremål för beslut i detta sammanhang. 
 
Ansökan gäller att få inreda en mindre bostadslägenhet samt två uthyrningsrum. 
Lägenheten ska användas av näringsidkaren för övernattning under den säsong då 
verksamhet bedrivs på fastigheten. Inredande av övernattningslägenhet på över-
våningen, som inte hävdar tomt för bostadsändamål, bedöms inte inkräkta på 
allmänhetens tillträde till området mer än den tidigare beviljade verksamheten.  
Detta får anses utgöra särskilt skäl att medge undantag från strandskyddsbestäm-
melserna.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov samt medge med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från 
strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives:  
 
att endast den yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk som tomt för 
bostadsändamål 
 
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   

 



  13 oktober 2004    Sid. 33(42) 

Sökande 3636/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
  § 370 
  Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sturkö-Bredavik  
  21:33      
 

Handlingar: Ansökan (2004-08-31), ritning, situationsplan, karta, samhällsbygg-
nadsförvaltningens 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.  
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14  
och 16 §§.  
 
Ansökan gäller en förtätning i form av en delning av en bebyggd tomt. 
 
Ur miljösynpunkt har den bedömningen gjorts, att ytterligare byggnation inte bör 
tillkomma förrän en VA-plan har upprättats för området och möjlighet föreligger  
till anslutning till det kommunala VA-nätet, alternativt att en gemensam avlopps-
anläggning anordnas tillsammans med övriga fastigheter inom närområdet. 
 
Förvaltningen föreslår nämnden att lämna negativt förhandsbesked då ytterligare 
avstyckningar inte bedöms kunna medges förrän en samlad lösning på VA-frågan  
kan komma till stånd för fastigheterna i närområdet.  
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget men har ej utnyttjat  
detta.  
 
Yrkande  
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar återremiss av 
ärendet till förmån för ett positivt förhandsbesked.    
(forts.) 



  13 oktober 2004    Sid. 34(42) 

§ 370 (forts.) 3636/04 
 
Propositioner och beslut  
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller åter- 
remitteras och finner att nämnden beslutar återremittera ärendet.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att återremittera ärendet till förvaltningen.  
 
_____ 



  13 oktober 2004    Sid. 35(42) 

Sökande  2516/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 371  
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 1:109  
 

Handlingar: Ansökan (2004-06-02), ritning, situationsplan, karta, yttrande från  
sökande (2004-10-07), 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.  
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14  
och 16 §§.  
 
Ansökan gäller en förtätning i form av en delning av en bebyggd tomt. 
 
Inom området och i omedelbar anslutning till havet finns fyra bebyggda fastigheter  
och en avstyckning. Miljöavdelningen anser att det finns behov av en samlad lösning  
för VA-frågan, innan ev. ytterligare avstyckningar eller nybyggnation kan tillåtas i 
området. En sådan avloppsanläggning bör i första hand lokaliseras norr om bebygg-
elsegruppen för att komma långt ifrån befintliga vattentäkter och havet. 
 
Ytterligare avstyckningar bedöms inte kunna medges förrän en samlad lösning på  
VA-frågan kan komma till stånd för fastigheterna i närområdet. 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.  
 
Med hänvisning till ovan anförda föreslår förvaltningen att nämnden lämnar  
negativt förhandsbesked.  
 
Yrkande 
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar på återremiss av 
ärendet till förmån för ett positivt förhandsbesked.   
(forts.) 



  13 oktober 2004    Sid. 36(42) 

§ 371 (forts.) 2516/04 
 
Propositioner och beslut  
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller åter- 
remitteras och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.       
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen.  
 
_____ 
 
 



  13 oktober 2004    Sid. 37(42) 

Sökande 3077/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 372 
  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten  
  Uttorp 4:2, västra tomten    

 
Handlingar: Ansökan (2004-07-13), ritning, situationsplan, karta, yttrande från  
sökande (2004-10-06), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
 
Ansökan gäller den västra av två stycken avstyckningar. Den östra avstyckningen 
behandlas i ett särskilt ärende. 
 
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. Vid 
bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av 
riksintressen.  
 
Platsen ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftslivet. Den utgörs  
av orörd naturmark, i huvudsak öppen och lättillgänglig, med mycket berg i dagen.  
En byggnation enligt förslaget bedöms på ett olämpligt sätt skära av den fria passagen 
vidare ut i riksintresseområdet, varför marken bör lämnas allemansrättsligt tillgänglig.  
 
Ur miljösynpunkt har den bedömningen gjorts, att ytterligare byggnation inte bör 
tillkomma förrän en VA-plan har upprättats för området och möjlighet föreligger  
till anslutning till det kommunala VA-nätet, alternativt att en gemensam avloppsan- 
läggning anordnas tillsammans med övriga fastigheter inom närområdet. Ytterligare 
avstyckningar bedöms inte kunna medges förrän en samlad lösning på VA-frågan  
kan komma till stånd för fastigheterna i närområdet. Förvaltningen föreslår därmed 
nämnden att lämna negativt förhandsbesked.  
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar  
ej förvaltningens bedömning.  
 
(forts.) 
 



  13 oktober 2004    Sid. 38(42) 

§ 372 (forts.) 3077/04 
 
Yrkande 
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att positivt 
förhandsbesked lämnas under förutsättning att gemensam VA-anläggning som  
är godkänd av miljöavdelningen kan byggas. 
 
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
Ordföranden yrkar avslag till Carl-Göran Svenssons (m) m fl yrkande.  
 
Den borgerliga gruppen begär att sammanträdet ajourneras i fem minuter.  
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras 
enligt Carl-Göran Svenssons (m) m fl förslag och finner att nämnden beslutar att  
ärendet skall avgöras idag.  
 
Reservationer  
Den borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till PBL kap 2, då marken inte  
är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att anordna avloppsanlägg- 
ning, och då den bör lämnas allemansrättsligt tillgänglig, samt vad som sägs i MB  
kap 3 om skydd av riksintressen.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  13 oktober 2004    Sid. 39(42) 

Sökande 3078/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 373 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten  
Uttorp 4:2, östra tomten   
 
Handlingar: Ansökan (2004-07-13), ritning, situationsplan, karta, yttrande från  
sökande (2004-10-06), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.   
  
Ansökan gäller den östra av två stycken avstyckningar. Den västra avstyckningen 
behandlas i ett särskilt ärende. 
 
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. Vid 
bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av 
riksintressen.  
 
Platsen ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftslivet. Den utgörs  
av orörd naturmark, i huvudsak öppen och lättillgänglig, med mycket berg i dagen.  
En byggnation enligt förslaget bedöms på ett olämpligt sätt skära av den fria passagen 
vidare ut i riksintresseområdet, varför marken bör lämnas allemansrättsligt tillgänglig.  
 
Ur miljösynpunkt har den bedömningen gjorts, att ytterligare byggnation inte bör till-
komma förrän en VA-plan har upprättats för området och möjlighet föreligger till an-
slutning till det kommunala VA-nätet, alternativt att en gemensam avloppsanläggning 
anordnas tillsammans med övriga fastigheter inom närområdet. 
Ytterligare avstyckningar bedöms inte kunna medges förrän en samlad lösning på  
VA-frågan kan komma till stånd för fastigheterna i närområdet. Med anledning av  
detta föreslår förvaltningen att nämnden lämnar negativt förhandsbesked.   
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej 
förvaltningens bedömning.  
(forts.) 



  13 oktober 2004    Sid. 40(42) 

§ 373 (forts.) 3078/04 
   
Yrkande 
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att positivt 
förhandsbesked lämnas under förutsättning att gemensam VA-anläggning som  
är godkänd av miljöavdelningen kan byggas.  
 
Ordföranden yrkar avslag till Carl-Göran Svenssons (m) m fl yrkande.  
 
Propositioner och beslut   
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras  
och finner att  nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag. 
 
Reservationer  
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen reserverar sig till  
förmån för eget yrkande.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden   
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till PBL kap 2, då marken inte är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att anordna avloppsanläggning,  
och då den bör lämnas allemansrättsligt tillgänglig, samt vad som sägs i MB kap 3  
om skydd av riksintressen.  
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
 
 



  13 oktober 2004    Sid. 41(42) 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 374 
Informationer  

 
Integrationsberedningen i Karlskrona kommun har vid sammanträde den 17 augusti  
2004 beslutat att utbildning i etnisk mångfald och diskriminering skall genomföras  
under hösten 2004.  
Integrationsberedningen beslutar: att rekommendera förtroendevalda politiker i  
styrelser, nämnder och bolag medverka i den integrationsutbildning i etnisk  
mångfald och diskriminering som avses genomföras under veckorna 50 och 51. 
 
Ordföranden erinrar om den planerade utbildningsdagen om livsmedel som  
kommer att äga rum den 2 december 2004.    
 
Förslag på objekt som kan bli föremål för Karlskrona kommuns ombyggnadspris  
2004 emotses till presidiet.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationerna till dagens protokoll. 
_____ 
 
  



  13 oktober 2004    Sid. 42(42) 

 
 
 
 
 
 
 
Övriga frågor 
§ 375 
 
Henrik Reinholdsson (kd) ställer fråga om till vilken instans en överklagan av  
detaljplan skall lämnas. Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund besvarar frågan  
med att det enligt Förvaltningslagen är den beslutande myndigheten som skall  
ta emot överklagandet för att sedan sända vidare till Länsstyrelsen.     
 
_____ 
 
 
 
   
   



  10 november 2004  Sid. 1(40) 

 
Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 10 november 2004 
 
§ 382 Offentligt sammanträde 
§ 383 Upphävande av detaljplan för Brömsebro, Torsås kommun, Kalmar län 
§ 384 Detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 385 Program för del av Lampan 2, 3 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 386 Detaljplan för fastigheten Aspö 5:57, Aspö, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 387 Planer för nya småhusområden  
§ 388 Planstipendium 2004 
§ 389 Angående ändringar i fastighetsbildningslagen 
§ 390 Ansökan om avloppsanläggning med ansluten vattentoalett för fastigheten Hallarum 1:33 
§ 391 Förslag angående ändrade rutiner för bostads- och klagomålsärenden 
§ 392 Förslag till rutin för utlämnande av registrerade personuppgifter enligt 26 § PUL 
§ 393 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
§ 394 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
§ 395 Meddelanden 
§ 396 Olovligt byggande på fastigheten Agdatorp 1:5 
§ 397 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheterna Aspö 3:22 och 3:32. 

Utgår. 
§ 398 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Aspö 6:45 
§ 399 Förhandsbesked för nybyggnad av åtta enbostadshus på fastigheten Aspö 6:54. Utgår.  
§ 400 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Boken 12. Utgår. 
§ 401 Tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Dragsö 1:3, stuga nr 16, (Brändaholm)   
§ 402 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gnetteryd 1,35, 1:26 
§ 403 Olovligt inredande av bostadslägenhet på fastigheten Gäddan 3 
§ 404 Bygglov och bygganmälan för tillfällig åtgärd – ändrad användning från café/cafékök till 

restaurang/restaurangkök – samt förlängning av tidigare beviljat lov för tillfällig åtgärd för 
aktivitetscenter på fastigheten Gäddan 9 

§ 405 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 1:81 
§ 406 Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Mjövik 2:87 
§ 407 Bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispens för nybyggnad av värmestuga/redskapsbod  
 på fastigheten Sjunnamåla 1:32 
§ 408 Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Stora Kullen 14:9 och 14:50 
§ 409 Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Torhamns-

Långören 1:15 
§ 410 Förhandsbesked för ändrad användning av uthus till fritidshus samt delning av fastigheten 

Utlängan 1:29 
§ 411 Informationer  
§ 412 Övriga frågor 
_________________________________ 
 
 
 
       
       
 
 
 



  10 november 2004  Sid. 2(40) 

 
Plats och tid Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik, onsdagen den  
  10 november 2004, kl. 08.30 – 14.30. 
  Beslutsammanträde kl. 14.00-14.30  
 
Beslutande Ordförande Gerthie Olsson (s) 
 2:e v ordf Carl-Göran Svensson (m)   
 Ledamöter  Ulla Ohlsson (s) 
  Thomas Åberg (s) jäv § 394 
  Anna Ottosson (m) 
  Eva Röder (fp) 
  Henrik Reinholdsson (kd) 
  Magnus Larsson ( c )   
  Kurt Lindman (v) till kl. 12.00 
 
Tjänstgörande ersättare   Chatarina Holmberg (s) jäv § 394 
 Per-Gunnar Holgersson (s) 
 Eva Öman (s)  
  Rolf Ferner (s) från kl. 14.00 
  Erik Gisslén (m) 
 
Närvarande ersättare  Rolf Ferner (s) till kl. 14.00 
  Kristoffer Axelsson (m) till kl. 14.00 
  Lars-Ove Carlsson (kd)  
   

    
Tjänstemän Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef    
  Kenneth Gyllensting, miljöchef, till kl. 12.00 
  Hans Juhlin, planchef, till kl. 12.00                 
  Jan Hammarfors, bygglovchef, till kl. 12.00   
  Malin Eriksson, planarkitekt, till kl. 12.00      
  Marianne Örnblom, planarkitekt, till kl. 12.00 
  Leif Larsson, bygglovarkitekt, till kl. 12.00 
  Lise-Lotte Andersson, miljöinspektör, till kl. 12.00 
  Jennie Saleskog, miljöinspektör, till kl. 12.00    
  Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten, till kl. 12.00  
  Birgitta Larsson, sekreterare   
                
Utses att justera  Ulla Ohlsson                               
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 17 november  
   2004, kl. 08.00.             
   
 
 
 
 
 
 



  10 november 2004  Sid. 3(40) 

 
 
Underskrifter  
 
Sekreterare …………………………………….. §§ 382 - 412 
 Birgitta Larsson                                                     
 
Ordförande …………………………………… 
 Gerthie Olsson    
 
Justerare …………………………………….   
  Ulla Ohlsson           
 
                                     
 
 
 
Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den  17 november 2004    anslagits på  
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten: 
 
Birgitta Larsson                                 
Birgitta Larsson  
Sekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  10 november 2004  Sid. 4(40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 § 382 
 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 är offentligt.  
 
_____      

 



  10 november 2004  Sid. 5(40) 

Torsås kommun  2334/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 § 383 
 Upphävande av detaljplan för Brömsebro, Torsås kommun, Kalmar län  
 

Miljö- och byggnadsnämnden har från Torsås kommun erhållit utställnings- 
handlingar för rubricerat ärende.  
 
Syftet är att upphäva byggnadsplanen för Brömsebro och i samband med att  
upphävandet antas införa begreppet samlad bebyggelse. Planen är till stor del  
redan upphävd och många förhållanden stämmer inte överens med hur samhället 
utvecklats. Till stor del är planen inaktuell vilket försvårar en fortsatt utbyggnad  
av samhället.  
 
Tre gällande planer finns i den del av Brömsebro som ligger i Karlskrona kom- 
mun. Upphävandet av rubricerad plan påverkar inte planförhållandena i Karls- 
krona kommun. Frågan att upphäva planerna i Karlskrona kommun kan komma  
att bli aktuell men för närvarande bedöms inte bebyggelsetrycket vara sådant att  
det skulle motivera upphävande eller ändring av gällande planer. 
 
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ingen erinran föreligger mot för förslaget.  
 
_____        



  10 november 2004  Sid. 6(40) 

Sökande  1442/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 § 384 
 Detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona kommun,  
 Blekinge län  
 

Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd fr o m  den 13 september  
t o m den 11 oktober 2004. 
 
Kockums AB har ansökt om att låta upprätta en ny detaljplan för del av fastig- 
heten Pollux 32. Gällande detaljplan från 1980 anger kontorsändamål. Nuvarande  
markanvändning stämmer inte överens med gällande plan då området används för  
bostadsändamål och parkering. Kockums avser försälja de två mindre flerbostads- 
husen inom fastigheten och planerar att uppföra ytterligare sex stadsradhus inom 
området. Projektet syftar till att möjliggöra bostäder i ett centralt och attraktivt  
läge. 
 
Planområdet är beläget inom den sydvästra delen av Trossö och begränsas av  
återstående del av fastigheten Pollux 32 mot norr, kvarteret Hector mot söder  
och kvarteret Ruuth mot väster. Planområdet omfattar cirka 0,3 ha.  
 
Marken inom planområdet ägs av Kockums AB. 
 
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ställa ut detaljplanen för del av Pollux 32 (Västerudd) för allmän granskning. 
 
_____            



  10 november 2004  Sid. 7(40) 

Sökande  1866/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 § 385 
 Program för del av Lampan 2, 3 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län   
 

Fastighetsägarna till Lampan 2 och 3 har ansökt om att låta upprätta en ny detalj- 
plan för ett område som anges för verksamheter i gällande översiktsplan. Inom  
området föreslås cirka 65 nya bostadstomter för småhus samt område för små- 
industri och handelsverksamheter. Man föreslår att bostäderna lokaliseras till  
områdets norra del och verksamheter till den södra delen. Projektet syftar till att  
skapa möjlighet för bostäder och handel i ett attraktivt läge, där del av området 
exponeras mot Österleden och E22.   
 
Planprogrammets syfte är att utreda områdets lämplighet för föreslagen exploa- 
tering samt att, utifrån miljökonsekvensbeskrivningen och övriga planeringsför-
utsättningar, ge underlag för inriktningen av fortsatt detaljplanearbete. Genom 
programmet breddas kommunens beslutsunderlag och berörda ges möjlighet till  
insyn och påverkan i ett tidigt skede. 
 
Programområdet är beläget strax norr om E22, ca 6 km norr om Karlskrona  
centrum. Området gränsar till Stålvägen mot norr, Österleden mot öster, E22  
mot söder samt Gullbernavägen och Stålvägen mot väster. Områdets areal är  
cirka 33 ha.  
 
Större delen av programområdet ägs av Lindparken Fastigheter KB. Området  
mot Österleden och E22 ägs av Karlskrona kommun.  
 
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att låta program för del av Lampan 2, 3 m fl bli föremål för samråd.  
 
_____       

 



  10 november 2004  Sid. 8(40) 

Sökande 2737/04 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 § 386 
 Detaljplan för fastigheten Aspö 5:57, Aspö, Karlskrona kommun,  
 Blekinge län    
 

Fastigheten omfattar 11 000 kvm och har flera delägare. Dessa önskar dela  
upp fastigheten i fyra tomter för att kunna bebygga dem med villor/fritidshus.  
En tidigare ansökan om förhandsbesked för dylika avslogs den 7 juni 2004  
med hänvisning till att frågor om biltillfart, VA-anslutningar m m bör lösas  
genom detaljplaneläggning. Ytterligare frågeställningar är passage för gång-  
och cykeltrafik och närheten till riksintresse för kulturmiljövården.  
 
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan  
för fastigheten Aspö 5:57 samt låta planen bli föremål för samråd med enkelt 
planförfarande. 
 
_____          
 



  10 november 2004  Sid. 9(40) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 4785/04 
  
 
 
 
 
 
 
 § 387 
 Planer för nya småhusområden 
 

Kommunen har brist på villatomter att erbjuda tomtkön. I den positiva befolk-
ningsutveckling som nu sker, har detta särskilt uppmärksammats i budgetarbetet.  
I majoritetens budgetförslag framgår: ”För att tillgodose detta behov har ett upp- 
drag lämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett antal större bostads-
områden för exploatering. Här läggs särskild vikt vid att hitta naturnära lägen och  
att en variation av upplåtelseformer säkerställs. Lokaliseringen av dessa kommer 
dessutom att ta hänsyn till var intresset finns, befintlig infrastruktur och service,  
liksom rekreationsmöjligheter.” 
 
I förslaget begränsar förvaltningen framställningen till de kommande tre årens  
planer för områden för småhus : såväl villor, grupphus som radhus enligt direk- 
tivet om variation. För att sammanfatta läget har förvaltningen inventerat större 
planeringsföretag i kommunen:   
 
Privata planlagda tomter  260 
Föreslagna privata villatomter  250 
Föreslagna kommunala villatomter  290 
 
Genom ett tidigare uppdrag har samhällsbyggnads- och tekniska förvaltningarna  
gått igenom tidsåtgången för exploateringsförberedelser, fastighetsbildning,  
samordningsmöjligheter och tidpunkt för att fördela till tomtkön och därmed söka  
bygglov. Det har enats om en betydligt snabbare process i normalfallet än vad  
som hittills gällt. I korthet skall det vara möjligt att om utbyggnaden sker i egen  
regi fördela tomterna 3 månader efter planens antagande, i annat fall efter 5  
månader. Vid denna tidpunkt kan tomtsökanden således även söka bygglov.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att detaljplanelägga  
en del av områdena. Detta sker mot bakgrund av en kvartalsvis genomgång och 
prioritering av den ärendebalans förvaltningen har. Bland dessa uppdrag har detalj-
planer för kommunala villatomter för närvarande en liten del. Om planeringen för  
dessa skall ges ett betydligt större utrymme måste förvaltningen tillföras nya resurser. 
Det kan ske antingen som möjlighet till projektanställning, eller arbete med biträde  
av konsulter.  
 
(forts.) 
 
 
 



  10 november 2004  Sid. 10(40) 

§ 387 (forts.)  4785/04 
 
Även med en resursförstärkning kommer trycket på förvaltningen att öka för nya 
detaljplaner för privat exploatering. Det antas att nämnden även i fortsättningen 
kommer att prioritera uppdragen mot bakgrund av tillgängliga resurser för detalj-
planearbetet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har i budgetförslag 2005 – 2007 bedömt att en 
resursförstärkning med 400 tkr vardera för 2005 och 2006 skulle behövas för att  
möta behovet. Det föreslås att nämnden tar ställning till och prioriterar planupp- 
dragen efter det att kommunstyrelsen beslutat om vilka resurser som avsätts till  
projekt ”Nästa Steg”. 
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund och planarkitekt Hans Juhlin informerar  
om ärendet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
_____               

  



  10 november 2004  Sid. 11(40) 

BTH Institutionen för Fysisk Planering 
Stipendiaterna  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 § 388 
 Planstipendium 2004 
 

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:  
 
5 000 kronor delas mellan xxxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxx för examens- 
arbetet Från småskaligt fritidshusområde till traditionellt villaområde? Ett om- 
fattande och systematiskt sammanställt underlag för behandling av planerings- 
frågor som är aktuella i ett stort antal kommuner.  
  
5 000 kronor tilldelas xxxxxxxxxxxx för examensarbetet Ur evighetens synvinkel – 
 om estetiken i stadsbyggandet. Ett djärvt och väl genomfört förslag till begrepps-
bildning för denna viktiga aspekt i syfte att underlätta dess handhavande i praktisk 
planering.   
 
5 000 kronor tilldelas xxxxxxxxxxxxxx för projektet Monument i Karlskrona. Ett 
underfundigt och fint gestaltat förslag till hur monumentbegreppet kan omtolkas  
i modernt stadsbyggande.  
  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att utdela planstipendium i enlighet med juryns förslag.  
 
_____ 



  10 november 2004  Sid. 12(40) 

Lantmäterimyndigheten 4792/04   
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 § 389 
 Angående ändringar i fastighetsbildningslagen  
 

Från Lantmäterimyndigheten i Blekinge län har inkommit en skrivelse an- 
gående ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler, vilka trädde i  
kraft den 1 juli 2004. 
 
Ändringarna avser främst reglerna om i vilken omfattning nämnden ska under- 
rättas om olika slag av beslut och sammanträden. Syftet med lagändringen är  
att göra reglerna enklare och tydligare, och sortera fram de ärenden där nämnden  
kan ha särskilda intressen att bevaka och undvika onödig pappershantering.  
 
Lantmäteriets förslag är att underrättelser om avslutande av förrättning och därvid 
meddelade beslut skickas i alla ärenden där miljö- och byggnadsnämnden har över-
klagningsrätt. Vidare föreslås att handläggande förrättningslantmätare får avgöra  
från fall till fall om nämnden ska underrättas om kallelse till sammanträde.  
 
Detta stämmer överens med tidigare tillämpat förfaringssätt, med den skillnaden  
att kallelser till sammanträden som saknar intresse för nämnden i fortsättningen 
undviks.  
 
Lantmäterimyndigheten har framställt önskemål om att miljö- och byggnads- 
nämnden ska ta ställning till förslaget.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 22 oktober 2004 upprättat förslag till  
beslut i ärendet. (bil. A) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att tillstyrka Lantmäteriets förslag. 
 
_____         



  10 november 2004  Sid. 13(40) 

Sökande  4065/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 390 

Ansökan om avloppsanläggning med ansluten vattentoalett för fastigheten  
Hallarum 1:33  
 
Handlingar: Ansökan (2004-09-24), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsför- 
valtningens yttrande, (bil A), yttrande från sökanden (2004-11-04).   
 
Miljöinspektör Lise-Lotte Andersson föredrar ärendet.   
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbets- 
utskott företa syn på platsen.    
 
_____ 
 



  10 november 2004  Sid. 14(40) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 4115/04 
Miljöavdelningen 
 
 
 
 
 
 
 § 391 
 Förslag angående ändrade rutiner för bostads- och klagomålsärenden  
 

Miljöavdelningens funktion för hantering av så kallade bostadsärenden har  
fått en allt mer ökad belastning på senare år. Tendensen är att man i stället  
för att försöka lösa konflikter själv (genom att tala med den som är berörd)  
kopplar in myndigheterna direkt. Dessutom är de anmälningar som inkommer  
ofta så vaga att det krävs en inspektion på platsen för att få fram alla de grund- 
uppgifter som behövs för att bedöma hur ett ärende korrekt skall handläggas.  
 
Ytterligare ett problem är att fastighetsägarna ofta inte vet vilka skyldigheter  
de har för att se till att deras hyresgäster har en godtagbar boendemiljö. Ofta  
måste avdelningen lägga mycket tid som ”medlare” i stället för att fastighets- 
ägare och klagande själva kan komma till rätta med problemen.  
 
Miljöavdelningen har arbetat fram nya rutiner innebärande två olika sorters  
blanketter som används vid handläggningen. En blankett för den som vill  
initiera ett klagomålsärende och en som skall sändas till fastighetsägare där  
klagomål inkommit.  
 
Miljöinspektör Jennie Saleskog föredrar ärendet, och förslag till beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna bilagda rutiner för hantering av klagomålsärenden.  
 
_____    
           



  10 november 2004  Sid. 15(40) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 6416/03 
 
 
 
 
 
 
 
 § 392 
 Förslag till rutin för utlämnande av registrerade personuppgifter enligt  
 26 § PUL  
 

Datainspektionen anmärkte efter tillsyn att miljö- och byggnadsnämnden  
saknade rutin för utlämnande av personuppgifter enligt personuppgiftslagen  
(PUL). 
 
Datainspektionen förutsatte att en sådan rutin snarast skulle utarbetas.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter utarbetat förslag till rutin, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att anta redovisat förslag till rutin för utlämnande av registrerade personupp- 
gifter enligt 26 § PUL.   
    

 _____ 
 



  10 november 2004  Sid. 16(40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 393 
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen.  
 
_____  
 



  10 november 2004  Sid. 17(40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 394 
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
_____ 
 

 Chatarina Holmberg (s) och Thomas Åberg (s) anmäler delikatessjäv i  
 denna paragraf.  
 



  10 november 2004  Sid. 18(40) 

  
 § 395 
 Meddelanden  
  

1. Kommunfullmäktige, beslut 23 september 2004, § 125; Detaljplan för  
 del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4 – antagande  

 

2. Kommunstyrelsen, beslut 5 oktober 2004, § 132; Yttrande till läns- 
 styrelsen om vattenområden för användning av vattenskoter  

 
3. Kommunstyrelsen, beslut 5 oktober 2004, § 133; Yttrande till miljö-

departementet, överklagande i fråga om detaljplan för gång- och cykel- 
väg för delen Dalbyvägen-Trantorp   

 
4. Kommunstyrelsen, beslut 5 oktober 2004, § 135; Yttrande över revi- 
 sionens granskning av kommunstyrelsens arbete med kvalitet   

 
5. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut 12 oktober 2004, § 121;  
 Statsbidrag för lokal och kommunal naturvård      

 

6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-09-17; Överklagande av miljö-  
och byggnadsnämndens beslut den 10 september 2003, att anta detalj- 
plan för fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun. Blekinge län 

 

7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-09-22; Bidrag till upprättande  
av vård- och underhållsprogram för kulturhistoriskt värdefulla bygg- 
nader inom Karlskronavarvet, Karlskrona kommun  

 

8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-09-30; Redovisning av erfaren- 
 heter från tillämpning av regelverket på byggområdet, länsstyrelsens till- 
 syn över kommunerna samt insatser för utveckling av samarbetet 

 

9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-09-30; Överklagande av miljö-  
och byggnadsnämndens beslut om bygglov för tillbyggnad av fritidshus, 
fastigheten Aspö 5:65 i Karlskrona kommun  

 

10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-10-04; Anmälan enligt 34 §  
 punkt 1 och 2, Avfallsförordningen  

 
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-10-04; Slutliga villkor för  
 Östra Stärkelsefabriken i Karlskrona kommun       

 

(forts.) 
 



  10 november 2004  Sid. 19(40) 

§ 395 (forts.) 
 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, skrivelse 2004-10-06; Byggnadsminnes- 
 förklaring av Medborgarhuset på fastigheten Medborgaren 8, Lyckeby,  

 i Karlskrona kommun      

 
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-10-11; Ansökan om strand-

skyddsdispens för uppförande av en gäststuga på fastigheten Hasslö  
 4:270 i Karlskrona kommun  

 
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-10-12; Överklagande av miljö-  
 och byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av enbostads- 
 hus på fastigheten Grönadal 14:23, Karlskrona kommun    

 
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, Meddelande 2004-10-14; Fråga om rivning  

och bygge av pir på fastigheterna Aspö 6:69 och Aspö 6:90 i Karlskrona 
kommun  

 

16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-10-18; Överklagande av miljö-  
och byggnadsnämndens beslut angående klagomål på störningar av buss- 
trafik på Konstnärsvägen i Spandelstorp i Karlskrona kommun       

 

17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-10-20; Detaljplan för del av 
fastigheterna Munspelet 2, 3 och Spandelstorp 5:4 i Karlskrona kommun   

 
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-10-21; Gravsättning av urna på  
 Aspö Kronkyrkogård, Karlskrona kommun  

 

19. Länsrätten i Blekinge län, rotel 2, DOM 2004-09-27; Överklagande av 
Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 7 maj 2004. Saken: Bygglov för 
tillbyggnad av försäljningslokal på fastigheten Västra Nättraby 9:43 i 
Karlskrona kommun 

 
20. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 11, DOM 2004-09-30; Över- 
 klagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 15 januari 2004,  

dnr 521-7933-03. Saken: Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för 
borttagande av stenmur (Sturkö-Bredavik 21:45) 

 

21. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 10, DOM 2004-10-11; Över- 
 klagande av Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut den 29 juni 2004,  

dnr 521-1948-04. Saken: Strandskydd; nu fråga om tomtplatsbestämning 
(Hasslö 5:215) 

 (forts.) 
 



  10 november 2004  Sid. 20(40) 

§ 395 (forts.) 
 
22. Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, protokoll 2004-10-20; Överklagan- 
 de av Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2004-09-06 i mål nr M 3694 

-04. Saken: Dispens från kommunal sophämtning, nu fråga om pröv-
ningstillstånd. Prövningstillstånd meddelas ej.  
  

23. Livsmedelsverket, Tillsynsavdelningen, skrivelse 2004-08-05; Begäran  
om yttrande. (Samhällsbyggnadsförvaltningens framställning om skriftlig 
tolkning av miljö- och byggnadsnämndens beslut § 270/04)     

        

24. Djurskyddsmyndigheten, beslut 2004-10-15; Dispensansökan från före- 
skrifter om hantering av vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning  
 

25. Djurskyddsmyndigheten, beslut 2004-10-19; Dispensansökan från före- 
skrifter om hantering av vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning  
 

26. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2004-10-21; Fråga om tillsyns- 
 ansvar för gasverkstomten i Karlskrona  

 

 _____  



  10 november 2004  Sid. 21(40) 

Fastighetsägaren 5379/03 

Akten 
 

 
 § 396 

 Olovligt byggande på fastigheten Agdatorp 1:5  
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 november 2003, § 335 att av 
fastighetsägaren till Agdatorp 1:5 ta ut byggnadsavgift med 15 120 kronor.  
Beslutet ställdes till byggherrarna som också gavs möjlighet att inkomma med 
förklaring samt gavs möjlighet till rättelse. Dessa överklagade beslutet till läns- 
styrelsen. Länsstyrelsen konstaterade att byggherrarna inte var ägare till fastig- 
heten vid tidpunkten för överträdelsen, varför beslutet upphävdes och ärendet  
visades åter till nämnden för ny handläggning. 
 
Därefter beslutade miljö- och byggnadsnämnden den 14 april 2004, § 167, att  
ta ut byggnadsavgift av xxxxxxxxxxxx i egenskap av fastighetsägare vid det  
tillfälle då den aktuella överträdelsen begicks. Detta beslut överklagades till 
länsstyrelsen. Beslutet upphävdes och ärendet visades åter till nämnden för ny 
handläggning. Anledningen var den formella brist i handläggningen som bestod  
i att fastighetsägaren inte fått tillfälle att yttra sig innan ärendet avgjordes av  
miljö- och byggnadsnämnden.  
 
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. Grundläggnings- 
arbete 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. Byggnadsavgiften ska bestämmas till fyra gånger 
bygglovavgiften för den aktuella åtgärden. Om skäl finns kan byggnadsavgiften 
bestämmas till ett lägre belopp, och i samband med de tidigare besluten har den  
satts till tre gånger bygglovavgiften, vilket innebär 3 x 5040 kronor = 15120 kronor. 
Avgiften skall enligt PBL 10 kap 9 § första stycket tas ut av den som när över- 
trädelsen begicks var ägare till den aktuella fastigheten.  
 
 (forts.) 
 
 



  10 november 2004  Sid. 22(40) 

§ 396 (forts.) 5379/03 
   
Fastighetsägaren har getts möjlighet att inkomma med en skriftlig förklaring  
och har utnyttjat detta. Förklaringen påverkar ej förvaltningens bedömning.   
 
Formellt sett har fastighetsägaren möjlighet att undvika påföljd genom att undan- 
röja de olovligt utförda åtgärderna före det datum då ärendet tas upp till behandling  
i miljö- och byggnadsnämnden. Fastighetsägaren har informerats om att frågan om 
uttagande av byggnadsavgift kommer att tas upp till behandling i miljö- och bygg-
nadsnämnden onsdagen den 10 november 2004. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § ta ut byggnadsavgift med 15 120  
kronor ( 3 x bygglovavgiften 5 040 kronor ) av xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, med 
adress xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, i hans egenskap av ägare till fastig- 
heten Agdatorp 1:5 vid det tillfälle då den aktuella överträdelsen begicks. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  10 november 2004  Sid. 23(40) 

Akten 3002/04 
 
 
 
 
 
 
 
 § 397 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheterna  
Aspö 3:22 och 3:32      
 
Ärendet utgår från dagordningen då arbetsutskottet den 3 november 2004,  
§ 380, beslutat återremittera detsamma till förvaltningen för ytterligare beredning.  
 
_____     
 



  10 november 2004  Sid. 24(40) 

Sökande  3789/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 398 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten  
 Aspö 6:45      

 
Handlingar: Ansökan (2004-09-10), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens 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, vatten- 
försörjning 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.  
 
Inom viss del av den föreslagna avstyckningen gäller strandskyddsförordnande  
enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§.  
 
Platsen utgörs av skogsbevuxen naturmark som är ganska kuperad med en hel  
del berg i dagen. Någon biltillfart finns inte, och inte heller i övrigt kan platsen  
anses naturlig att exploatera. 
 
Den föreslagna avstyckningen ligger i direkt anslutning till en mindre bebyg- 
elsegrupp, vars vattenförsörjning baseras på enskilda vattentäkter och enskilda 
avloppsanläggningar. Risken för problem med grundvattnet i dessa kustnära  
områden, såväl kvalitativt som kvantitativt, ökar för varje ny etablering som  
tillåts. I översiktsplanen för Aspö pekas ut ett antal områden där ny bostads- 
bebyggelse är tänkbar under vissa förutsättningar vad gäller lösning av VA- 
frågan. Den föreslagna platsen ingår inte i något av dessa områden. 
 
För att undvika att nya VA-problemområden tillskapas på Aspö, bör ny bebyg- 
gelse lokaliseras till områden där kommunalt spillvatten finns utbyggt. Miljö-
avdelningen avstyrker därför nybyggnation på den föreslagna platsen till dess  
att förutsättning för gemensam VA-försörjning föreligger. 
 
Med hänsyn till vad som sägs ovan bedömer förvaltningen att den föreslagna 
lokaliseringen är olämplig. 
(forts.) 
 



  10 november 2004  Sid. 25(40) 

§ 398 (forts.) 3789/04 
 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget men har ej  
utnyttjat detta.  
 
Planarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL  
kap 2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest  
lämpade. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  



  10 november 2004  Sid. 26(40) 

Sökande  3879/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 399 
 Förhandsbesked för nybyggnad av åtta enbostadshus på fastigheten  
 Aspö 6:54 
 
 Ärendet utgår från dagordningen då sökanden återkallat detsamma.  
 
 _____ 
 



  10 november 2004  Sid. 27(40) 

Sökande    3791/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 400 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
 Boken 12  
 

På sökandens begäran utgår ärendet från dagordningen. Sökanden vill  
avvakta med ansökan tills vidare.   
 
_____      

  



  10 november 2004  Sid. 28(40) 

Sökande   3417/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 401 
 Tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Dragsö 1:3, stuga nr 16  
 (Brändaholm)    
 

Handlingar: Ansökan och skrivelse (2004-08-13), ritning, situationsplan, karta, 
protokoll från Dragsö koloniförening (2004-08-13), ordningsföreskrifter och  
stadgar för Dragsö koloniförening, yttrande från Dragsö koloniförening (2004- 
10-13), yttrande från sökande (2004-11-05), samhällsbyggnadsförvaltningens  
yttrande, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att innan ärendet slutligen avgörs skall miljö- och byggnadsnämndens arbets- 
utskott företa syn på platsen.  
 
_____   
  



  10 november 2004  Sid. 29(40) 

Sökande   3922/04 
Akten 
 
 
 § 402 
 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gnetteryd 1:35,  
 1:26      

 
Handlingar: Ansökan (2004-09-17), ritning, situationsplan, karta, samhälls-
byggnadsförvaltningens 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, vatten- 
försörjning 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 båda 
fastigheterna gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13,  
14 och 16 §§.  
 
Fastigheten Gnetteryd 1:26 utgörs av en smal markremsa belägen mellan Krösna- 
banan och Nättrabyån. Den utgörs huvudsakligen av låglänt, vattensjuk mark i  
direkt anslutning till åkanten. Det kan inte bedömas vare sig lämpligt eller över-
huvudtaget möjligt att bygga ett hus på denna fastighet. 
Fastigheten Gnetteryd 1:35 ligger i orörd natur direkt intill Krösnabanan och sak- 
nar anslutning till annan bebyggelse. Den utgörs av blockig och starkt kuperad  
terräng, bevuxen med tät och snårig skogsvegetation. Marken bedöms vara svår  
att exploatera på ett naturligt sätt, och kan inte anses vara lämplig för bebyggelse.  
Ur miljösynpunkt har den bedömningen gjorts för båda fastigheterna, att det är 
olämpligt att anordna enskilda avloppsanläggningar, bland annat med tanke på  
läget i förhållande till Nättrabyån med omgivande våtmarker. 
 
Med hänvisning till ovan anförda föreslår förvaltningen att nämnden avslår fram-
ställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget men  
har ej utnyttjat detta.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna negativt förhandsbesked för båda fastigheterna, 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  
 

 



  10 november 2004  Sid. 30(40) 

Fastighetsägaren  1699/04 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 403 
Olovligt inredande av bostadslägenhet på fastigheten Gäddan 3   
 
Det har till samhällsbyggnadsförvaltningen inkommit 18 st likalydande skrivelser,  
i vilka framförs att i byggnaden på fastigheten Gäddan 3 har inretts en bostads- 
lägenhet. 
 
För inredande av bostad krävs bygglov enligt 8 kap 1 § punkterna 3 och 4 plan-  
och bygglagen (PBL). Något sådant bygglov för den aktuella byggnaden har inte 
beviljats av miljö- och byggnadsnämnden.  
 
När en åtgärd som kräver bygglov har utförts utan lov skall, enligt PBL 10 kap  
1 §, miljö- och byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir undanröjt  
eller på annat sätt ändrat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. 
 
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 förvalt-
ningsdomstol 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 byggnads-
nämnden. 
 
Yrkande 
Carl-Göran Svensson (m) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för 
komplettering med samtliga av miljö- och byggnadsnämnden tidigare beslut  
som fattats i ärendet. 
 
Propositioner och beslut   
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller åter- 
remitteras och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.   
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering med tidigare  
fattade beslut. 
 
_____  
 



  10 november 2004  Sid. 31(40) 

Sökande 4315/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 § 404 

Bygglov och bygganmälan för tillfällig åtgärd – ändrad användning från 
café/cafékök till restaurang/restaurangkök – samt förlängning av tidigare  
beviljat lov för tillfällig åtgärd för aktivitetscenter på fastigheten Gäddan 9   
    
Handlingar: Ansökan (2004-10-08), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens  
yttrande, bil. A. 
 
Bygglov för tillfällig åtgärd – ändrad användning till aktivitetscenter – har  
tidigare beviljats av miljö- och byggnadsnämnden i beslut den 13 mars 2002,  
§ 80, för en tid på tre år från beslutsdatum, det vill säga till den 13 mars 2005.  
Bygglov för tillfällig åtgärd – ändrad användning av visst utrymme till café/ 
cafékök – beviljades i beslut den 26 november 2003, § 929, delegation, med  
varaktighet till den 13 mars 2005.  
 
Denna ansökan gäller dels ändrad användning från café/cafékök till restaurang/ 
restaurangkök, dels förlängning av tidigare beviljat lov för tillfällig åtgärd för 
aktivitetscenter, allt med en varaktighet på tre år. 
 
Enligt gällande detaljplan får marken endast användas för industriändamål.  
De föreslagna åtgärderna strider mot gällande detaljplan. Enligt plan- och  
bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja  
bygglov för tillfällig åtgärd. 
 
Det får bedömas vara av vikt att möjligheten till en permanent lösning för den  
aktuella användningen snarast prövas genom detaljplaneläggning. Detta ska ske  
på sökandens bekostnad, och initieras genom att sökanden inkommer med en  
förfrågan om planläggning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tre år från beslutsdatum,  
samt uppmanar sökanden att snarast inkomma med förfrågan om planläggning. 
 
_____   



  10 november 2004  Sid. 32(40) 

Sökande  3909/04 
Akten 
 
 
 § 405 
 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
 Hasslö 1:81 
 

Handlingar: Ansökan (2004-09-16), ritning, situationsplan, karta, samhälls- 
byggnadsförvaltningens 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, vattenför- 
sörjning och avlopp. 
 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland  
annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.  
Platsen har ängskaraktär och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den  
bedöms inte inrymma några allmänna intressen. Anslutning ska göras till det 
kommunala VA-nätet och tillfartsväg finns. 
Förslaget får anses vara en lämplig komplettering av befintlig bebyggelse. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget men har  
ej utnyttjat detta.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor:  
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt  
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvalt- 
ningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,  
vilket ska ombesörjas av sökanden.  
_____ 

    
  Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut  
eftersom tillståndet annars upphör att gälla. 

 



  10 november 2004  Sid. 33(40) 

Sökande  3848/04 
Akten 
 
 
 
 
 
 
  § 406 

Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på  
fastigheten Mjövik 2:87   
 
Handlingar: Ansökan (2004-09-13), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvalt- 
ningens yttrande, bil A.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut den 9 december 1998, § 375,  
vilket förlängdes i beslut den 11 oktober 2000, § 341, respektive den 17 oktober  
2002, § 287.  
 
Vid de två första beslutstillfällena var platsen en del av stamfastigheten Mjövik  
2:2, 2:6. Därefter har en tomt för bostadsändamål avstyckats, med beteckningen  
Mjövik 2:87. 
 
Ansökan stämmer överens med tidigare fattade beslut, och de förutsättningar som  
låg till grund för tidigare beslut har inte förändrats. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor: 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att byggnadens utformning anpassas till byggnadstraditionen i trakten. 
 
_____  
 

  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 november 2004  Sid. 34(40) 

Sökande 4020/04 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket  
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten 
Akten 
 
  § 407 

Bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispens för nybyggnad av värme- 
stuga/ redskapsbod på fastigheten Sjunnamåla 1:32  
 
Handlingar: Ansökan (2004-09-22), ritning, situationsplan, karta, samhällsbygg-
nadsförvaltningens yttrande, bil A.  
 
Platsen är belägen på en skogsfastighet, där ekonomibyggnad för skogsbrukets  
behov inte kräver bygglov. Då den aktuella byggnaden förutom funktioner för 
skogsbrukets behov även ska inrymma enklare övernattningsmöjlighet, har bygg- 
lovplikt ansetts föreligga. 
 
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.  
 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14  
och 16 §§.  
 
Behovet av naturmark för det rörliga friluftslivet är väl tillgodosett i omgivningen.  
Med tanke på byggnadens enkla karaktär, och med en väl avvägd placering utan  
rätt att hävda tomt, bedöms förslaget inte hindra eller avhålla allmänheten från att  
fritt vistas vid eller passera stranden. Detta får anses utgöra särskilt skäl att medge 
undantag från strandskyddsförordnandet. 
 
Landskapsbild och naturvärden på platsen bedöms inte påverkas negativt av för- 
slaget. 
 
Då fasta hållpunkter som går att identifiera på karta saknas, kan byggnadens  
exakta läge inte bestämmas genom måttsatt situationsplan. Detta bör istället ske  
direkt på platsen, i samråd mellan sökanden och förvaltningen. Den bedömningen  
har gjorts, att byggnaden bör placeras ca 30 m från strandkanten. 
 
En enkel skogsväg för nödvändig tillfart kan anordnas. 
(forts.) 
 



  10 november 2004  Sid. 35(40) 

§ 407 (forts.) 4020/04 
   
Miljöavdelningen har bedömt att inget behov av vatten och avlopp föreligger,  
med tanke på byggnadens avsedda användning. 
 
Inga grannar har ansetts berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strand-
skyddsbestämmelserna varvid föreskrives:  
 
att byggnadens exakta placering ska bestämmas på platsen i samråd med bygg-
lovarkitekten 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att endast den yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk som tomt  
 
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 november 2004  Sid. 36(40) 

Sökande  3889/04 
Akten 
 
 
  § 408 
  Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Stora Kullen 14:9  
  och 14:50  
 

Handlingar: Ansökan (2004-09-15), ritning, situationsplan, karta, grannemed- 
givanden (4 st), 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, vattenför- 
sörjning och avlopp. 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat  
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.  
Platsen har ängskaraktär och utgör en lucka i befintlig bebyggelse. Den bedöms  
inte inrymma några allmänna intressen. Anslutning ska göras till det kommunala  
VA-nätet, och tillfartsväg finns. 
 
Förslaget får anses vara en lämplig komplettering av befintlig bebyggelse. 
Ursprunglig nybyggnadskarta visade att bostadshuset blev beläget över gränsen  
mellan Stora Kullen 14:50 och 14:9. Reviderad nybyggnadskarta har sedan läm- 
nats in där de båda fastigheterna har lagts samman. 
 
Berörda grannar har gett sitt medgivande. 
 
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 
 
att anslutning ska göras till det kommunala VA-nätet 
 
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 november 2004  Sid. 37(40) 

Sökande  3158/04 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Lantmäterimyndigheten  
Akten 
 
 
  § 409 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad på  
fastigheten Torhamns-Långören 1:15  
 
Handlingar: Ansökan (2004-08-03), ritning, fotografier, situationsplan,  
karta, grannemedgivande (1 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,  
bil A.  
   
Sökande avser att på rubricerad fastighet uppföra en komplementbyggnad  
med en byggnadsarea av 32 m2 och med en tänkt placering c:a 24 meter från 
strandlinjen. Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och för området gäller 
strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken 7 kap. 13,14 och 16 §§. 
  
Länsstyrelsen har genom beslut delegerat dispensbefogenheten till miljö- och 
byggnadsnämnden på för bostadsändamål ianspråktagen tomt som är mindre  
än 3000 m2. 
 
Tomtarealen för fastigheten Torhamns - Långören 1:15 är cirka 2726 m2, och  
den är i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål. Detta utgör ett särskilt  
skäl att medge undantag från strandskyddsbestämmelserna. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av komple-
mentbyggnad enligt gällande delegationsbestämmelser. 
 
_____ 
 
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen  
 



  10 november 2004  Sid. 38(40) 

Sökande 3374/04 
Lantmäterimyndigheten  
Akten 
 
 
 
 
 
 § 410 

Förhandsbesked för ändrad användning av uthus till fritidshus samt  
delning av fastigheten Utlängan 1:29  
 
Handlingar: Ansökan (2004-08-11), ritning, fotografier, situationsplan, karta, 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.  
  
Ansökan gäller att få dela fastigheten och bygga om det befintliga uthuset till  
fritidshus som blir ny huvudbyggnad på den avstyckade delen. 
 
Fastigheten är redan i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål. Förslaget  
kan inte anses påverka några allmänna intressen och de båda nybildade tomterna 
bedöms bli lämpliga för ändamålet. 
 
Avloppsfrågan går enligt miljöavdelningens bedömning att lösa inom fastig- 
heten. 
 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget men har ej  
utnyttjat detta. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att lämna positivt förhandsbesked för ändrad användning av uthuset till fritids- 
hus och delning av fastigheten. 
 
_____ 
 

  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 november 2004  Sid. 39(40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 411 
Informationer 
 
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om budgetuppföljning  
september 2004. Verksamheterna (totalt) beräknas visa en positiv avvikelse  
om +1,3 mkr jämfört med budget år 2004. Verksamheterna inom budget- 
ramansvaret beräknas totalt utvisa ett mindre underskott om -0,2 mkr jämfört  
med budget 2004. Bostadsanpassningsbidragen, som ingår i de så kallade 
transfereringsbidragen, utom nämndens ramansvar, kan komma att utvisa en  
positiv avvikelse om +1,5 mkr. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
_____      
    
  



  10 november 2004  Sid. 40(40) 

 
 
 
 
 
 
 
§ 412 
Övriga frågor 
 
Ordföranden erinrar om ombyggnadspriset som kommer att utdelas på nämndens 
sammanträde den 8 december. Förslag på objekt emotses senast den 22 november  
till juryn.  
 
Ordföranden ber nämndens ledamöter att reservera tid för att äta jultallrik till- 
sammans med förvaltningspersonalen direkt efter sammanträdet den 8 december.  
 
Carl-Göran Svensson (m) efterlyser ett anslag på Klaipedaplatsen beträffande 
födelsesignalen. Ordföranden tar med frågan till kommunledningsförvaltningen.    
 
Thomas Åberg (s) ställer fråga om villkoren för ombyggnadspriset. Förvaltnings- 
chefen besvarar.     
 
_____ 
   
   




