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Detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län (Bordlägges)
Program för del av Dragsö 1:1, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Wattrang 19, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplaneläggning för del av fastigheten Färmanstorp 4:1 och del av fastigheten
Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun
Detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 5:19, Karlskrona kommun
Detaljplan för del av fastigheten Västra Stensjö 1:17, Holmsjö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Upphävande av tomtindelning för fastigheten Aktern 16
Ansökan om avloppsanläggning med ansluten vattentoalett för fastigheten Hallarum 1:33
Inriktning på miljö- och hälsoskyddsarbetet år 2005
Remissvar; Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge
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Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet.
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Meddelanden
Bygglov för tillfällig åtgärd för café-byggnad på Fisktorget
Olovligt byggande på fastigheten Fridlevstad 5:9
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö (akt 147, fastighetstillhörighet ej utredd.
Tillbyggnad av förråd på fastigheten Karlskrona 6:50
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lilla Kullen 13:1 Utgår!
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torhamn 1:28
Ändrad användning av befintlig militärbarack på fastigheten Utklippan 1:1
Informationer
Övriga frågor

______________

12 januari 2005 Sid. 2(37)

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
12 januari 2005, kl. 08.30 – 14.00.
Beslutsammanträde kl. 13.30-14.00

Beslutande

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

Gerthie Olsson (s) ej § 25, p g a jäv
Magnus Manhammar (s), ordförande § 25
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s), jäv § 17
Gert Olsson (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) § 17
Per-Gunnar Holgersson (s) § 25
Tommy Rönn (v)

Närvarande ersättare

Chatarina Holmberg (s) ej §§ 17 och 25
Per-Gunnar Holgersson (s) ej § 25
Eva Öman (s)
Erik Gisslén (m)
Lars-Ove Carlsson (kd)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Hans Juhlin, planchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Malin Eriksson, planarkitekt
Marianne Örnblom, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Thomas Åberg

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 20 januari
2005, kl. 08.00.

12 januari 2005 Sid. 3(37)

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson §§ 9-24, 26-35

§§ 9 - 35

………………………………………
Magnus Manhammar § 25
Justerare

…………………………………….
Thomas Åberg

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 20 januari 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare
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Kommunala upppdrag
Berörd inrättning
Vald ledamot
Akten

206/05

§9
Val
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse efterträdare till Erik Karlsson (s)
som avgått i och med december månads utgång 2004.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fr o m den 1 januari 2005 utse:
§

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Ledamot i arbetsutskottet, Magnus Manhammar (s)

§

Kommunala handikapprådet
Ledamot Magnus Manhammar (s)

§

Allergikommittén
Ordförande Magnus Manhammar (s)

§

Juryn för miljöpriset
Ledamot och sammankallande Magnus Manhammar (s)

§

Folkhälsorådet
Representant Magnus Manhammar (s)
Ersättare, tillsättning avvaktas till vidare.

_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1181/03

§ 10
Detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2873/04

§ 11
Program för del av Dragsö 1:1, Karlskrona kommun, Blekinge län
Den norra delen av Dragsö utnyttjas som ett stadsnära friluftsområde. Inom området
finns en attraktiv och välbesökt camping med mark för tält- och husvagnsuppställning,
uthyrningsstugor, konferenslokal, restaurang, badplatser etc. Centralt i området finns
flera mindre, privatägda stugor på ofri grund (de så kallade masonitstugorna). En stor
del av området utgörs av obebyggt natur- och rekreationsområde. Behovet av att
genom detaljplan reglera förhållandena och samtidigt möjliggöra en utveckling av
Dragsö camping är stort. För Dragsö camping har en framtidsplan utarbetats där
ambitionen är att möjliggöra en utveckling och förstärka campingens och Karlskronas
konkurrenskraft som turistort.
Planprogrammets syfte är att utreda områdets lämplighet för föreslagna förändringar
samt att, utifrån miljökonsekvensbeskrivningen och övriga planeringsförutsättningar,
ge underlag för inriktningen av fortsatt detaljplanearbete. Genom programmet breddas
kommunens beslutsunderlag och berörda ges möjlighet till insyn och påverkan i ett
tidigt skede.
Området utgörs av den norra delen av Dragsö som är belägen drygt 2 km nordväst
om Trossö centrum. Området avgränsas av en småbåtshamn mot väster, naturområde
och Brändaholm kolonistugeområde mot söder. För övrigt avgränsas området av
vatten. Programområdet omfattar cirka 29 ha och marken ägs av Karlskrona kommun.
Marken inom campingområdet samt mark för enkla, privatägda stugor (de så kallade
masonitstugorna) upplåts genom arrendeavtal. Byggnader inom campingområdet
upplåts genom hyresavtal.
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta program för del av Dragsö 1:1 bli föremål för samråd.
_____
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Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

163/04

§ 12
Detaljplan för del av Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning fr om den 22 oktober t o m den
22 november 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 bostadsområde 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.
Planområdet 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 i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplanen för
del av Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona kommun.
_____
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Sökande
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1017/04

§ 13
Detaljplan för Wattrang 19, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 22 oktober t o m
den 22 november 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
byggnad i norra delen av fastigheten. Ingång till biografen sker från Ronnebygatan,
där befintlig byggnad bevaras. Bakom denna byggs en ny volym upp, med biografsalonger. 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 och är privatägd.
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplanen för
Wattrang 19, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad september 2004.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3639/04

§ 14
Detaljplaneläggning för del av fastigheten Färmanstorp 4:1 och del av
fastigheten Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona kommun
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om upprättande av
detaljplan för del av fastigheten Färmanstorp 4:1 och del av Skavkulla 1:2 i
Nättraby. Syftet med förslaget är nybyggnation av 12-14 friliggande villor.
Området är beläget i sydöstra Skavkulla cirka 1 km från Mjöviksvägen. Området
är inte tidigare planlagt och används idag som närströvområde. I väster gränsar
området till detaljplan som vann laga kraft 2003 och i söder 1965. Inom detaljplan
som vann laga kraft 2003 pågår byggnation av villor, detaljplanen anger 12 villatomter. Fastigheten i norr, Skavkulla 1:52, ägs av Fortifikationsverket och försvaret
har här en antennanläggning.
Enligt gällande översiktsplan för Karlskrona kommun, antagen av kommunfullmäktige i augusti 2002, ligger förslaget inte inom utvecklingsområde för bebyggelse.
Översiktsplanen anger möjliga utbyggnadsområden för bostäder främst inom
Mjöviksområdet. Det är stor efterfrågan på tomter inom Nättraby närområde. Inom
Skillingenäsområdet finns lediga tomter.
Skavkulla ligger i nära anslutning till område för riksintresse för naturvården. Länsstyrelsens yttrande vid upprättande av detaljplan som vann laga kraft under 2003
framhålls att hela områdets framtida användning borde belysas och konsekvenserna
redovisas. Vid ytterligare ny bebyggelse ska bedömning av konsekvenserna av de
sammantagna åtgärderna belysas som kan medföra påverkan på skyddade områden.
En översiktlig grönområdesplanering, som tillgodoser naturvårdens och friluftslivets
intressen och som anpassas efter områdets kulturvärden bör utföras. Enligt översiktsplanen antagen 2002, är det angeläget att en fördjupning upprättas för Nättraby och
eventuellt i samarbete med Ronneby kommun.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet, och förslag till beslut, bil A.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att ärendet
behandlas som planuppdrag enligt sökandens begäran.
(forts.)
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§ 14 (forts.)

3639/04

Ordföranden yrkar avslag till den borgerliga gruppens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att fördjupning för Skavkullaområdet upprättas innan detaljplan för del av Färmanstorp 4:1 och del av Skavkulla 1:2 påbörjas.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5198/04

§ 15
Detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 5:19, Karlskrona kommun
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om upprättande av ny
detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 5:19, Bergåsa Blomsterkiosk. Syftet
med planen är att göra verksamhetens användning planenlig. Permanent bygglov
kan inte ges enligt gällande detaljplan då nuvarande användning strider mot gällande
detaljplan, som för området anger allmän platsmark; parkmark. Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för tillfällig åtgärd den 11 februari 2004 med
varaktighet i 1 år. Förlängning av bygglov för tillfällig åtgärd bör sökas då bygglovet
går ut i februari 2005.
Med tanke på trafikmiljön bör i planarbetet även ingå att alternativa lägen studeras.
Föreslaget område är beläget öster om Bergåsa station vid kyrkogårdsmuren vid
korsningen Ekorrvägen – Krutviksvägen. Marken ägs av Karlskrona kommun.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen planuppdrag för del av fastigheten Karlskrona
5:19.
_____
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Sökande
Kommunfullmäktige (anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1639/03

§ 16
Detaljplan för del av fastigheten Västra Stensjö 1:17, Holmsjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd med enkelt planförfarande under tiden
29 november t o m den 20 december 2004.
Stensjö Konferens och Fritid ansöker om att upprätta ny plan för del av gällande
detaljplan för del av fastigheten Västra Stensjö 1:17. Verksamheten inom området
har inte utvecklats enligt avsikten i gällande detaljplan. Verksamheten har visat sig
vara alltför splittrad och krävande både ekonomiskt och arbetsmässigt. Syftet med
planförslaget är att möjliggöra avstyckning av området i enskilda tomter och att sälja
befintliga campingstugor som fritidshus. Det krävs en ny plan då gällande detaljplan
anger användningen Friluftsområde, N. Planförslaget medger även byggrätt för uppförande av ny byggnad, reception och kiosk för campingens verksamhet.
Planområdet är beläget invid sjön Alljungen i norra delen av Karlskrona kommun.
Avståndet till Karlskrona centrum är cirka 30 km. Planområdet omfattar cirka 6 ha.
Marken inom planområdet är privatägd.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan för del
av fastigheten Västra Stensjö 1:17, Holmsjö, Karlskrona kommun.
_____
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Lantmäterimyndigheten
Akten

711/03

§ 17
Upphävande av tomtindelning för fastigheten Aktern 16
Handlingar: Ansökan (2004-11-27), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil. A.
Lantmäterimyndigheten har inlämnat förslag till upphävande av tomtindelning för
fastigheten Aktern 16 till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning och antagande.
Lantmäterimyndigheten har tidigare (28 januari 2003) hemställt om miljö- och
byggnadsnämndens yttrande i exakt samma fråga. Miljö- och byggnadsnämnden
beslutade vid detta tillfälle vid sammanträde den 12 mars 2003, § 63 att avstyrka
upphävande av gällande tomtindelning för fastigheten Aktern 16.
Detta motiverades med att den föreslagna avstyckningen var så smal att den skulle
vara svår att utnyttja för en ändamålsenlig bebyggelse. Vidare sades att en ny byggnad enligt förslaget skulle ge en förtätning av bebyggelsen som på ett olämpligt sätt
skulle bryta det typiska, glesa bebyggelsemönstret i kvarteret, och som skulle kunna
medföra olägenheter för angränsande fastigheter.
Trots miljö- och byggnadsnämndens tidigare avstyrkande i frågan föreslår nu således
Lantmäterimyndigheten att tomtindelningen ska upphävas. Denna gång har till förslaget bifogats en bygglovritning som ytterligare illustrerar det olämpliga i att bebygga
platsen. Den smala tomten gör att garage får förläggas till källarutrymme och förhållandena med marknivåer blir även i övrigt sådana att tillgänglighet till byggnaden för
rörelsehindrade inte uppnås.
Ingenting har framkommit som ger anledning att ändra det ställningstagande som
gjordes, då ärendet tidigare behandlades av miljö- och byggnadsnämnden.
Med hänvisning till ovanstående bedöms den föreslagna avstyckningen inte vara
lämplig, varför gällande tomtindelning inte bör upphävas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå begäran om att anta förslaget till upphävande av gällande tomtindelning
för fastigheten Aktern 16.
_____
På grund av jäv deltar ej Katarina Möller (s) i beredning och beslut i detta ärende.
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Sökande
Akten

4065/04

§ 18
Ansökan om avloppsanläggning med ansluten vattentoalett för fastigheten
Hallarum 1:33
En ansökan om avloppsanläggning med ansluten vattentoalett avseende rubr.
fastighet har inkommit.
Tidigare beslut: 10 november 2004, § 390.
Fastigheten ligger i ett område med stort inslag av berg. Från tomten sluttar det
mot två grannfastigheter belägna cirka 75 – 100 meter väster om denna. Ett tidvis
vattenförande dike passerar tomten och leds vidare ned mot de nämnda grannfastigheterna. Området där infiltrationen är tänkt att placeras är sankt under delar
av året. Avståndet mellan planerad infiltration och befintlig vattentäkt är cirka 20
meter. Sondering eller provgrävning är inte utförd på platsen, men förvaltningen
uppskattar jordtäckets mäktighet till cirka 1 meter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande den 19 oktober 2004 föreslagit
nämnden att avslå framställningen då tillstånd till avloppsanläggning på angiven
plats skulle innebära stor risk för förorening av grundvattnet, i synnerhet om wc
anslutes. Detta kan även medföra hot mot både den egna vattentäkten och grannarnas nedströms belägna vattentäkter.
Arbetsutskottet har den 5 januari 2005 företagit syn på platsen och delar förvaltningens uppfattning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av miljöbalkens 26 kap 9 § avslå ansökan om avloppsanläggning med
ansluten vattentoalett på fastigheten Hallarum 1:33.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

5349/04

§ 19
Inriktning på miljö- och hälsoskyddsarbetet år 2005
Myndighetsutövningen samt det strategiska miljöarbetet skall hålla en hög kvalitet
i Karlskrona kommun. För att ge möjlighet till detta måste verksamheten styras på
ett sätt som riktar in åtgärderna mot de områden där de gör mest nytta. Därför är
verksamhetsplanen ett nödvändigt styrdokument. Eftersom resurser inte finns för
att klara av samtliga de uppgifter som egentligen skall uppfyllas enligt lagstiftningen
måste arbetsuppgifterna prioriteras. Kommunens invånare skall kunna känna sig
säkra på att livsmiljön är bra, både ute och inne, att djur inom kommunen behandlas
väl samt att mat man äter har en hög säkerhet.
Ett särskilt område som enligt verksamhetsplanen behöver förstärkas är tillsynen
av de djurhållande verksamheterna. Därför föreslås att en ny tjänst omfattande 75%
inrättas. Denna skall finansieras med avgifter.
Miljöchef Kenneth Gyllensting föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Nämnden enas om följande ändringar i förslaget:
Att-sats 1 bifalles
att-sats 2 utgår
Under avsnittet ”Nedprioritering av service” (sid. 5) skall punkt 7 utgå
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att att-sats 2 i beslutsförslaget utgår (inrättande av 75% tjänst)
att punkt 7 under ”Nedprioritering av service” (sid. 5) utgår
att i övrigt anta verksamhetsplanen för miljö- och hälsoskyddsarbetet för år 2005.
_____
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Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4502/04

§ 20
Remissvar; Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för
Blekinge
Länsstyrelsen bereder Karlskrona kommun tillfälle att yttra sig över förslag på
åtgärder för att uppnå miljömålen i Blekinge län. Länsstyrelsen avses ta beslut
under 2005 om åtgärder som rör det egna ansvarsområdet samt rekommenderar
övriga aktörer att verka enligt förslagen.
Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag att utarbeta ett svar för fastställande i kommunstyrelsen. Tekniska nämnden har i ett yttrande till miljöoch byggnadsnämnden beslutat att tillstyrka åtgärdsförslaget i sin helhet.
Karlskrona kommun har tidigare i kommunfullmäktige fattat beslut om grunddokument till de regionala miljömålen och då bland annat beslutat att för Karlskronas del föreslå en prioritering av målen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri
miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans, levande kust och skärgård
samt God bebyggd miljö.
De föreslagna åtgärderna sammanfaller till största delen med kommunens egna
prioriteringar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 23 december 2004, upprättat förslag till
yttrande, bil A.
Miljöchef Kenneth Gyllensting föredrar ärendet.
Yrkande
Den borgerliga gruppen yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet,
protokollsbilaga 1.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande och överlämna det
till kommunstyrelsen för slutgiltigt ställningstagande, samt
att godkänna att den borgerliga gruppens särskilda yttrande bifogas till protokollet.
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

178/05

§ 21
Ändring av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Den senaste ändringen av nämndens reglemente fastställdes av kommunfullmäktige
den 3 1 maj 2001, § 86. Ändringen föranleddes av en överföring av myndighetsansvaret för sotningsväsendet till Räddningstjänsten i Östra Blekinge.
Förslaget till reglemente innehåller dels en uppdatering av redan beslutade förändringar av nämndens ansvarsområde, dels ett förtydligande av den delegerade
beslutanderätten vad avser antagande av detaljplaner. Några smärre redaktionella
ändringar ingår också.
Ändringar §1:1
Kommunfullmäktige har den 26 augusti 1999 bemyndigat miljö- och byggnadsnämnden att ansvara för samt besluta i frågor rörande den kommunala tomtkön.
Detta ansvarsområde införs i reglementet.
Vidare har nämnden inte längre ansvaret för folkhälsofrågorna, vilka överförts till
idrotts- och fritidsnämnden. Detta ansvarsområde utgår i reglementet.
Förtydliganden §2:1
Nämnden har i gällande reglemente befogenhet att antaga, ändra och upphäva vissa
detaljplaner som inte reglerar exploateringsavtal. Avsikten med denna skrivning var
att fullmäktige skulle säkras möjligheten att vid samma tillfälle besluta om detaljplan
och exploateringsavtal. Det har emellertid framkommit att mark- och exploateringschefen har delegation att underteckna vissa mindre omfattande exploateringsavtal,
upp till en kostnad för kommunens åtagande som för närvarande är tre basbelopp.
Detaljplanerna som reglerar dessa exploateringsavtal måste idag beslutas av kommunfullmäktige, vilket inte varit avsikten i nämndens reglemente.
Förvaltningen föreslår en ändring som möjliggör för miljö- och byggnadsnämnden
att antaga, ändra och upphäva detaljplaner som inte reglerar exploateringsavtal som
skall beslutas av kommunfullmäktige, med de begränsningar i övrigt som tidigare
gällt i reglementet.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet och förslag till beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att fastställa bilagda förslag till reglemente för miljö- och byggnadsnämnden, daterat
den 16 december 2004.
_____
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Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

179/05

§ 22
Inriktning på internbudget år 2005
Kommunstyrelsens budgetberednings behandling och kommunfullmäktiges beslut
om budget för år 2005 innebär följande i förhållande till nämndens förslag.
Miljö- och byggnadsnämndens hemställan om utökad budgetram om 400 tkr för
åren 2005 och 2006 med anledning av ökad arbetsvolym i planarbetet medgavs inte.
Budgetberedningen uttryckte att man förväntade sig att tilläggsyrkandet klaras inom
nuvarande ram.
Nämndens begäran att, enligt planen, få disponera 70 tkr ur egna kapitalet för samverkansprojekt med högskolan godkändes.
I anslutning till kravet på administrativa besparingarna har nämnden ålagts att minska
kostnaderna med 121 tkr är 2005.
Budgetdirektiven ställde krav på att minska kostnaderna kommunbidraget till bostadsanpassningsbidragen med 1,0 mkr.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att arbeta med inriktning att uppnå redovisade ekonomiska målsättningar,
att uppmana förvaltningen att särskilt noga följa upp intäktsutvecklingen med anledning av de nya taxebeloppen.
_____
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Kommunfullmäktige(Ks 2004.423.109)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4790/04

§ 23
Motionssvar; Värdig entré för Karlskrona
Peter Glimvall (m) har i en motion föreslagit att en projektgrupp tillsätts i syfte
att utreda förutsättningarna för en säker, funktionell och värdig landentré till
Karlskrona. Trafikplatser och vägsträckor föreslås utformas och utsmyckas
inom ramen för ett tema. Två alternativa teman redovisas som båda innebär
att trafikanterna ska informeras om platser utanför Karlskrona.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i yttrande den 29 november 2004 lämnat
förslag till yttrande, bil. A.
Samhällsbyggnadsförvaltningen påtalar i sitt yttrande bland annat att Österleden
är 5,5 km lång, från Vedeby trafikplats vid E22 i norr till järnvägsstationen på
Trossö i söder. Österleden är mycket intressant och värdefull från reklamsynpunkt.
Av hänsyn till stadsbilden och trafiksäkerheten krävs att stor omsorg läggs på att
hitta lämpliga storlekar och placeringar av skyltar och eventuell konstnärlig utsmyckning.
Mellan E22 och Verkökrysset går Österleden genom ett verksamhetsområde som
bland annat inrymmer stadens stormarknader. Här är en tydlig konflikt mellan
företagens reklamintresse och trafiksäkerheten. Trafikbelastningen är hög och
vägstandarden behöver förbättras. Bilistens uppmärksamhet får inte riktas från
trafiken. Trafikskyltarna ska utöver att leda trafiken till de tunga målpunkterna i
Vedeby-Gullbernaområdet informera om att den historiska stadskärnan ligger
ytterligare fem km söderut Redan detta är en svår uppgift. Informationsplatser
om världsarvet bör finnas (och finns) innan man når fram till Österleden.
Förvaltningen föreslår att nämnden avslår motionen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att att-satsen att avstyrka motionen utgår och ersätts med:
att motionen skall anses besvarad.
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga alliansen för Karlskrona
yrkar att sista stycket i förvaltningens förslag ”Som framgår av redovisningen….”
utgår och ersätts med följande:
Motionen överlämnas för handläggning till samhällsbyggnadsförvaltningen
som arbetar med kvalitetsarbetet som syftar till att förbättra infartsledens
estetiska kvalitéer. Med det anser vi motionen besvarad.
(forts.)
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Ordföranden yrkar avslag till den borgerliga alliansens förslag och bifall till
att motionen skall anses besvarad.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om motionen skall anses besvarad
mot alliansens förslag och finner att nämnden beslutar att motionen skall anses
besvarad.
Votering begärs och verkställes. Följande voteringsproposition fastställes. Den
som bifaller ordförandens yrkande om att anse motionen besvarad röstar ja. Den
som bifaller alliansens yrkande röstar nej. Följande röstar ja: Magnus Manhammar
(s), Katarina Möller (s), Gert Olsson (s), Ulla Ohlsson (s), Thomas Åberg (s),
Tommy Rönn (v) och Gerthie Olsson (s). Röstar nej gör Carl-Göran Svensson (m),
Anna Ottosson (m), Margareta Rodin (fp), Eva Röder (fp), Henrik Reinholdsson
(kd) och Magnus Larsson ( c ). Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar nämnden
enligt ordförandens yrkande.
Således hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
_____
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§ 24
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 25
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
Gerthie Olsson (s) och Chatarina Holmberg (s) anmäler jäv i denna paragraf.
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§ 26
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 24-25 november 2004, § 157; Budget 2005
samt plan 2006-2007 för Karlskrona kommunkoncern
2. Kommunfullmäktige, beslut 24-25 november 2004, § 159; Kommunala
val
3. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut 9 november 2004, § 129;
Projekt stadsanalys
4. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut 9 november 2004, § 130;
Handelsutredning, beslutsförslag
5. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut 9 november 2004, § 131;
Projektmedel för planering av Pottholmen
6. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut 9 november 2004, § 138;
Bidrag till projekt ”Levandegörande av Lindholmen, Karlskronavarvet”
7. Länsstyrelsen Blekinge län, Yttrande 2004-11-12; Yttrande angående
fastighetsreglering berörande fastigheterna Skarnholm 1:2 och 1:9 i
Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-11-24; Tillstånd till utsläpp av
koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid. Anläggning:
Värmeverk Väster Udd
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-11-25; Beslut om prövning enligt
12 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) avseende detaljplan för Pottholmen
etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m fl, Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-11-29; Tillstånd till utsläpp av
koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid. Anläggning:
Panncentral Grenadjären
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-11-29; Tillstånd till utsläpp av
koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid. Anläggning:
Värmeverk Gullberna
(forts.)
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12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-11-29; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus och garage på fastigheten
Lyckeby 2:16 i Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-11-30; Tillstånd till utsläpp av
koldioxid enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid. Anläggning:
Panncentral Lallerstedt
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-12-01; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens delegationsbeslut angående undanröjande av
olägenhet från fladdermöss; Axel W Anderssons väg 15 A, Karlskrona
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-12-01; Förprövning enligt
djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) (Nybyggnad av slaktkycklingstall
på fastigheten Säby 12:1 i Ramdala socken)
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-12-02; Avlysning av vattenområde
för nyårsfyrverkeri. Område: Vattenområde norr om Stakholmen ut över
Borgmästarefjärden i Karlskrona med en bredd av 200 meter och en längd
av 400 meter.
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-12-10; Ansökan om strandskyddsdispens m m för nybyggnad av två bostadshus på fastigheten Jämjö-Torp
1:5 i Karlskrona kommun
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-12-13; Ansökan om dispens från
bestämmelser till skydd för landskapsbilden enligt 19 § naturvårdslagen i
dess lydelse före den 1 januari 1975, betr. fastigheten Torhamn Långören
1:15 i Karlskrona kommun
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-12-16; Beslut om statligt bidrag
till det lokala naturvårdsprojektet ”Strövstigar i skärgården – delprojekt
Inlängan”
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-12-20; Bildande av naturreservatet
Häljarum i Karlskrona kommun
21. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2004-12-13; Överklagande av Länsstyrelsen
i Blekinge län beslut den 27 augusti 2003. Saken: Bygglov för mast m m på
fastigheten Dragdö 1:21 i Karlskrona
(forts.)
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22. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2004-12-13; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 16 mars 2004. Saken: Bygglov
enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL. Gullberna 21 (M2 Måsskär)
23. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2004-12-13; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 9 juni 2004. Saken: Bygglov för
mast m m på fastigheten Komstorp 2:2 i Karlskrona
24. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2004-12-13; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 29 augusti 2003. Saken: Föreläggande
enligt plan- och bygglagen (1987:10) PBL. (Saleboda 1:161)
25. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2004-12-13; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 27 augusti 2003. Saken: Bygglov
för mast m m på fastigheten Stockebromåla 1:10 i Karlskrona
26. Länsrätten i Blekinge län DOM 200-12-13; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 24 november 2003. Saken: Bygglov
för mast m m på fastigheten Uttorp 4:2 i Karlskrona
27. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 11, DOM 2004-12-14; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 24 juni 2004,
dnr 541-587-04. Saken: tillstånd till täkt. (Saleboda 1:6)
28. Kammarrätten i Jönköping, DOM 2004-12-17; Överklagande av Länsrättens i Blekinge läns dom den 18 augusti 2004 i mål nr 153-04. Saken:
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus enligt plan och bygglagen.
(Äspenäs 7:3).
29. Regeringen, Miljödepartementet, regeringsbeslut 2004-12-02; 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
30. Regeringsrättens underrättelse, Mål nr 3264-03; Beslut att inte meddela
prövningstillstånd i mål om bygglov. (Aspö 1:72, Karlskrona kommun)
31. Skogsvårdsstyrelsen, södra Götaland, beslut 2004-10-22; Biotopskyddsområde på fastigheten Alnaryd 6:4 i Karlskrona kommun
(forts.)
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32. Tekniska nämnden, beslut 2004-12-14, § 106; Detaljplaneändring för
hamnområde på Verkö i samband med tillståndsprövning
33. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 6 december 2004; Budgetuppföljning november 2004
_____
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Sökande
Tekniska förvaltningen
Akten

5208/04

§ 27
Bygglov för tillfällig åtgärd för cafébyggnad på Fisktorget
Handlingar: Ansökan (2004-12-13), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade den 12 maj 2004, § 211 bygglov för tillfällig uppställning av en flyttbar cafépaviljong med iglooliknande utformning på
Fisktorget tom den 30 september 2004. Bygglovet förlängdes i beslut den 8 september 2004, § 319 att gälla tom den 31 december 2004, för öppethållande under
jul- och nyårsperioden. Paviljongen skulle enligt beslutet nedmonteras senast den
15 januari 2005.
Tiden är därefter relativt kort till påbörjande av montering inför sommarsäsongen,
och problem föreligger att finna förvaringsplats för den nedmonterade paviljongen.
Därför ansöks nu om att få ha paviljongen kvar på platsen tom sommarsäsongens slut.
Enligt gällande detaljplan utgörs marken av allmän platsmark som inte får bebyggas.
Den föreslagna bebyggelsen strider mot detaljplanen.
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd. Placering av 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 f ro m den 1 januari 2005 t o m den 30
september 2005 med villkor:
att byggnaden skall nedmonteras snarast efter det att bygglovet upphör att gälla,
dock senast den 15 oktober 2005.
_____
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Fastighetsägaren
Länsstyrelsen (ekonomiavdelningen)
Länsrätten
Akten

4313/04

§ 28
Olovligt byggande på fastigheten Fridlevstad 5:9
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
inkom till miljö- och byggnadsnämnden den 29 september 2004. Vid besök på
platsen den 4 oktober 2004. kunde konstateras att byggnadsarbetet var påbörjat,
trots att bygglov inte beviljats. Ett dubbelgarage var färdigställt och grundläggningsarbete för bostadshuset pågick, med färdigställda grundmurar för en stor
del av byggnaden.
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. Bygglov
har beviljats den 26 oktober 2004, § 988 delegation.
Enligt PBL 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en
åtgärd som kräver bygglov. Byggnadsavgiften ska bestämmas till ett belopp som
motsvarar fyra gånger bygglovavgiften. Ärendet skall vidare översändas till allmän
förvaltningsdomstol för uttagande av tilläggsavgift, enligt PBL 10 kap 7 och 8 §§.
Avgifterna kan dock nedsättas om överträdelsen är ringa respektive om det finns
särskilda skäl.
Fastighetsägaren inkom den 20 oktober 2004 med en skriftlig förklaring.
Av det som sägs i fastighetsägarens skrivelse framgår att missförstånd kan ha
uppstått vid kontakter med förvaltningen. Då det stått klart att bygglov måste
sökas har fastighetsägaren agerat för att detta snarast skulle ske. Detta gör att
överträdelsen kan anses vara ringa, varför förvaltningen föreslår att byggnadsavgiften nedsätts till en gång bygglovavgiften, 9 324 kronor.
Enligt 5 § skall avgifterna inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd
eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med miljö- och
byggnadsnämnden. Fastighetsägaren har meddelats att frågan om uttagande av
byggnadsavgift och översändande av ärendet till länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift kommer att tas upp till behandling i miljö- och byggnadsnämnden den 12 januari 2005.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4, 9 och 10 §§ ta ut byggnadsavgift
med 9 324 kronor ( 1 x bygglovavgiften 9 324 kronor ) av xxxxxxxxx och xxxxx
solidariskt, båda med adress xxxxxxxxxxxxxxx, i deras egenskap av ägare till fastigheten Fridlevstad 5:9, samt att översända ärendet till länsrätten för prövning av
uttagande av tilläggsavgift.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Berörd granne
Akten

3655/04

§ 29
Nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö (akt 147, fastighetstillhörighet
ej utredd) (Hasslö 9:42 enligt ansökan)
Handlingar: Ansökan (2004-09-01), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
granne (2004-10-27), yttrande från sökande (2004-11-12 och 2004-12-30), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten Hasslö 9:42 som uppgivits som fastighetsbeteckning i ansökan, och
som tillhör sökanden, är belägen ca 200 m nordväst om den aktuella platsen. Enligt
uppgift från Metria är markens fastighetstillhörighet inte utredd, och den benämns
hos Metria ”Hasslö akt 147”.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande
behov. Planering skall också främja en ändamålsenlig bebyggelsestruktur.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
Markområdet räknat från den aktuella platsen och söderut till Garpahamnen utgörs
av allemansrättsligt tillgänglig naturmark utan bostadsbebyggelse. Naturmarksområdet upplevs idag ha en naturlig avgränsning norrut mot befintlig bebyggelse, vars
struktur är sådan att husen ligger ganska glest.
Den markbit som föreslås bebyggas är endast 12-13 m bred, vilket med ett avstånd
på 4.5 m till vardera tomtgränsen inte skulle ge utrymme för en ändamålsenlig bebyggelse. Huset på grannfastigheten i norr är beläget i direkt anslutning till tomtgränsen, och överskrider enligt Metrias karta t o m gränsen, vilket ytterligare
förstärker det olämpliga i att bygga på platsen. En byggnad på platsen skulle också
helt bryta det glesa bebyggelsemönstret i omgivningen.
Marken får bedömas vara olämplig för det föreslagna ändamålet.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Från angränsande
granne i norr har en skrivelse inkommit, där grannen motsätter sig förslaget med
hänvisning till att det skulle bli alltför trångt mellan husen. Sökanden har tagit
del av synpunkterna, och vidhåller i en skrivelse sitt förslag.
(forts.)
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§ 29 (forts.)

3655/04

Med hänvisning till ovan anförda föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

3586/04

§ 30
Tillbyggnad av förråd på fastigheten Karlskrona 6:50
Handlingar: Ansökan (2004-08-26), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan om bygglov avser att bygga till en befintlig container, som användes
som förråd, med c:a 18 m2. Platsen är belägen utanför detaljplanelagt område,
omedelbart väster om stormarknadsområdet i Vedebylund.
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade tillfälligt bygglov på 10 år den 14 april
1999, § 118, för anläggande av golfträningsanläggning på rubricerad fastighet,
där denna byggnad är placerad.
Kommunens planavdelning har ett planuppdrag för utbyggnad av Järavägen till
rondellen Slottsbacken.
Den i ansökan planerade tillbyggnaden kommer i konflikt med genomförandet av
den planerade vägsträckningen för Järavägen.
Med hänvisning till ovan anförda föreslår förvaltningen att nämnden avslår framställningen. Sökande har givits möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget men
har ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd på fastigheten Karlskrona
6:50.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

4233/04

§ 31
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lilla Kullen
13:1
Ärendet utgår från dagordningen då sökanden återkallat detsamma.
_____
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Sökande
Berörda grannar
Akten

2851/04

§ 32
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Torhamn 1:28
Handlingar: Ansökan (2004-06-28), ritning, situationsplan, karta, yttranden från
grannar (2 st), (2004-08-30, 2004-11-15 och 2004-11-16), yttrande från sökande
(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.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen.
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse.
Platsen är belägen inom område som är av riksintresse för naturvården och friluftslivet, och som är utpekat som ekologiskt särskilt känsligt.
Den föreslagna byggnadsplatsen utgörs huvudsakligen av snårig buskvegetation.
Platsen ligger i direkt anslutning till en bebyggd tomt, och en befintlig väg kan
användas för tillfart. Miljöavdelningen har bedömt att avloppsfrågan kan lösas på
fastigheten.
Den föreslagna byggnadsplatsens läge får anses vara sådant, att någon påtaglig
skada på riksintressena inte kommer att uppstå. En byggnad på platsen, med
lämplig utformning, får bedömas vara en godtagbar komplettering.
Till ansökan har fogats en skiss på ett tvåvåningshus i liggande rundtimmer, med
utformning av ”alpstugetyp”. En sådan byggnad kan inte anses vara lämplig på
platsen, utan huset bör ges en utformning som stämmer bättre överens med det
traditionella sättet att bygga i trakten.
(forts.)

12 januari 2005 Sid. 34(37)

§ 32 (forts.)

2851/04

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Grannarna har
inkommit med skrivelser, där de motsätter sig förslaget. Sökanden har inkommit
med ett bemötande av skrivelserna som grannarna har fått ta del av, varefter de
har inkommit med nya yttranden där de fortfarande motsätter sig förslaget.
Det som grannarna framför, bedöms inte innehålla några sådana sakskäl som
enligt bedömningsgrunderna i plan- och bygglagen förhindrar den föreslagna
lokaliseringen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till
den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas
till byggnadstraditionen i trakten
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovansökan
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.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

3995/04

§ 33
Ändrad användning av befintlig militärbarack på fastigheten Utklippan 1:1
Handlingar: Ansökan (2004-09-21), ritning, situationsplan, yttrande från Räddningstjänsten Östra Blekinge (2004-10-26), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Ansökan om bygglov avser ändrad användning av befintlig militärbarack till
vandrarhem med 10 st tvåvåningssängar.
Byggnaden är belägen inom område som omfattas av strandskyddsförordnande
enligt miljöbalken 7 kap. 13,14 och 16 §§. Områdets tillgänglighet för allmänheten
och tillgången till stranden kommer inte att påverkas av den föreslagna ändrade
användningen av befintlig militärbarack.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till ovan anförda tillstyrka ansökan om bygglov med villkor:
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen skall föreligga före byggstart
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en
beskrivning av projektets art och omfattning, lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden
att vad räddningstjänsten Östra Blekinge i remissyttrande 2004-10-25 anför
beaktas
att vandrarhemmet enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmäls till miljö- och byggnadsnämndens miljöavdelning innan verksamheten
startar. Bedömning av lokalernas lämplighet för vandrarhemsverksamhet kommer att
göras i samband med att anmälan inkommer. Till anmälan skall bifogas ritningar och
ventilationsuppgifter
att dricksvatten som tillhandahålls följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om
dricksvatten, SLVFS 2001:30 Information om provtagning etc. skickas ut i samband
med handläggning av anmälan.
_____
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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§ 34
Informationer
Påminnes om inbjudan till föreläsning i Ronneby beträffande bostadsanpassningsbidrag. Föreläsningen äger rum den 28 januari.
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om en offentlig föreläsning
av Jan Ghel. Föreläsningen äger rum på eftermiddagen den 10 mars 2005. Lokal
meddelas senare.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____
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Övriga frågor
§ 35
Inga övriga frågor föreligger vid dagens sammanträde.
_____

9 februari 2005 Sid. 1(38)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 9 februari 2005
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61

Ändring av byggnadsplan för Fredriksdalsområdet, Nättraby (N8/1958), Karlskrona kommun
Detaljplan för fastigheten Gullbernahult 21, Måsskär, Gullberna Park, Karlskrona kommun
Detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Verkö, Södra Backe (Västra Backe)
Detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd) Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Ingenjören 4, Kasernområdet Blåport
Detaljplan för Fryshuset 7 m fl på Saltö
Motionssvar; Aktualisera gamla detaljplaner
Svar på medborgarförslag angående gällande detaljplan för en förlängning av Bengtsavägen
Pågående planer
Detaljplan för hamnområde på Verkö, del av fastigheten Verkö 3:25. Extraärende!
VA-utredning inom delar av Möcklö
Förslag till Allergikommitténs verksamhet för år 2005
Remissvar; Inrättande av kommunal barnombudsman
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Policy för krav på tillgänglighet vid inredande av vindslägenheter i flerbostadshus på Trossö
Uppsättande av förråd, bygglov och bygganmälan för tillfällig åtgärd i tre år på fastigheten
Binga 9:84
§ 62
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hasslö 6:100
§ 63
Olovligt byggande på fastigheten Långasjö 2:7
§ 64
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Lösen 1:38
§ 65
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Mölletorp 3:12
§ 66
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Mörtön 1:8
§ 67
Bygglov, bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på fastigheten
Saleboda 1:135
§ 68
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Sanda 2:21. Utgår!
§ 69
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Senoren 9:11
§ 70
Nybyggnad av flerbostadshus på del av fastigheten Sparre 7
§ 71
Informationer
§ 72
Övriga frågor
_____________
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
9 februari 2005, kl. 08.30 – 14.00.
Beslutsammanträde kl. 13.30-14.00

Beslutande

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

Gerthie Olsson (s)
Magnus Manhammar (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m), jäv § 66
Margareta Rodin (fp) till kl. 12.00
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Chatarina Holmberg (s) jäv § 44
Per-Gunnar Holgersson (s)
Tommy Rönn (v)
Jerry Hansson (fp) från kl. 12.00

Närvarande ersättare

Erik Gisslén (m)
Kristoffer Axelsson (m) till kl. 12.30
Jerry Hansson (fp) till kl. 12.00
Lars-Ove Carlsson (kd)

Tjänstemän

Kenneth Gyllensting, t f förvaltningschef
Hans Juhlin, planchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Malin Eriksson, planarkitekt
Marianne Örnblom, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Mats Cronmalm, byggnadsinspektör
Lise-Lotte Andersson, miljöinspektör
Evy Sareklint, miljöinspektör
Christer Fors, personalsekreterare
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Anna Ottosson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 16 februari
2005, kl. 08.00.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Anna Ottosson, §§ 43-65, 67-72

§§ 43 - 72

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 16 februari 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3721/04

§ 43
Ändring av byggnadsplan för Fredriksdalsområdet, Nättraby (N8/1958),
Karlskrona kommun
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd med enkelt planförfarande under
tiden 1 november till den 15 november 2004.
På grund av ändrade regler för förskola och stor inflyttning till Nättraby, finns
där behov av ytterligare lokaler för förskoleverksamhet. Folkparken som ligger
i samhällets västra del nyttjas sällan som sådan. Fastigheten består dels av skog
och dels av en grusplan på vilken finns en paviljong. Denna har sedan lång tid
nyttjats som samlingslokal för skilda grupper. Avsikten är nu att rusta upp befintlig paviljong och inrätta förskola på tomten. Lokalen kommer även fortsättningsvis att kunna användas som samlingslokal när förskolan är stängd.
Befintlig detaljplan (tidigare byggnadsplan) är fastställd 1958 och anger användningen Rf; område för folkpark, på fastigheten Fredriksdal 8:170 (tidigare 8:51
och 8:88). I byggnadsplanebestämmelserna till planen anges i §1 Mom.2a. ”Med
Rf betecknat område får användas endast för folkparksändamål och därmed samhörigt ändamål”.
Detaljplaneändringen består i ett tillägg till beteckningen Rf med S1, där S står för
skoländamål och 1:an specificerar förskoleändamål. Bestämmelser om mark som
ej får bebyggas (s.k. prickmark), område för ledningar (u-område) och byggnadshöjd ändras ej.
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplanetillägget för Fredriksdalsområdet, Nättraby (N8/1958), daterad
oktober 2004, ställs ut för allmän granskning.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

761/05

§ 44
Detaljplan för fastigheten Gullbernahult 21, Måsskär, Gullberna Park,
Karlskrona kommun
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om upprättande
av detaljplan för fastigheten Gullbernahult 21, Måsskär. För fastigheten gäller
detaljplan, som vann laga kraft 15 januari 1992.
Verksamheten i fastigheten strider delvis mot bestämmelserna i gällande detaljplan. Gällande detaljplan anger användningen K, kontor, även daghem, fritidshem
och annan social service efter särskild prövning. Nuvarande verksamhet i fastigheten är kontor och behandlingshem för människor med olika drogproblem. Behandlingshemmet har varit i drift sedan november 2003. Syftet med planförslaget
är att behandlingshemmet ska kunna fortsätta sin verksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov med mindre avvikelse för verksamheten den 12 november 2003. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen av intilliggande skola. Länsstyrelsen upphävde kommunens beslut om bygglov. Fastighetsägaren har överklagat Länsstyrelsens beslut och även Länsrättens i Blekinge
beslut. Motivering för avslag till verksamheten är att begreppet social service i
planbestämmelserna i detta sammanhang bör utgöra komplement till arbete och
boende i området. I planbestämmelserna har begreppet social service exemplifierats genom uppräknande av dag- och fritidshem.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen planuppdrag för fastigheten Gullbernahult
21 samt låta planen bli föremål för samråd.
_____
På grund av jäv deltar ej Chatarina Holmberg (s) i beredning och beslut i detta
ärende.
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Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1181/03

§ 45
Detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Tidigare beslut: 12 januari 2005, § 10 (Bordläggning).
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, dels privatägd.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Yrkande
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till planförslaget med motivering att husen bör
ligga närmare gatan.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag till planförslaget och finner att
nämnden beslutar bifalla framställningen.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan för
Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl, upprättad i september 2004 och
reviderad i december 2004.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 46
Detaljplan för Verkö, Södra Backe (Västra Backe)
Planarkitekt Kerstin Johansson informerar om detaljplan för Verkö, Södra Backe
(Västra Backe).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1442/04

§ 47
Detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd) Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning fr om den 22 november t o m
den 17 december 2004.
Kockums AB har ansökt om att låta upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten 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 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
återstående del av fastigheten Pollux 32 mot norr, kvarteret Hector mot söder
och kvarteret Ruuth mot väster. Planområdet omfattar cirka 0,3 hektar. Marken
inom planområdet ägs av Kockums AB.
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplanen för
del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad januari
2005.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2773/00

§ 48
Detaljplan för Ingenjören 4, Kasernområdet Blåport
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 oktober 2000, § 315, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra detaljplanen för Ingenjören 4.
Ett programsamråd genomfördes under tiden 9 mars 2001 till 9 april 2001. Ett
förslag till detaljplan utarbetades av samhällsbyggnadsförvaltningen, daterat 25
maj 2001. Förslaget har aldrig behandlats av miljö- och byggnadsnämnden.
Planprocessen har därefter inte förts vidare.
Underhand har Skanska Sverige AB framfört önskemål om att ändra användningssätt för den föreslagna bebyggelsen. Det förslag som diskuteras med samhällsbyggnadsförvaltningen är bostäder, skola och kontor. Arbete med att upprätta detaljplan
bör inledas med ett programsamråd.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som anförts avskriva ärendet.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3379/01

§ 49
Detaljplan för Fryshuset 7 m fl på Saltö
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 augusti 2001, § 313, att uppdra åt
samhällsbyggnadsförvaltningen att inleda programarbete för ändring av detaljplanen för Fryshuset 7 m fl på Saltö. Ett programsamråd genomfördes 8 april
2002 till 6 maj 2002. Miljö- och byggnadsnämnden informerades om detta den
13 juni 2002, § 180. Därefter har planärendet vilat. Den sökande har inte för avsikt
att arbeta vidare med projektet.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till vad som anförts avskriva ärendet.
_____
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Kommunfullmäktige (Ks 2004.399.214)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4689/04

§ 50
Motionssvar; Aktualisera gamla detaljplaner
Kristdemokraterna har i motion till kommunfullmäktige yrkat att fullmäktige beslutar att en detaljplan alltid ska tas upp för behandling i ansvarig nämnd när dess
genomförandetid/förnyelse gått ut. Miljö- och byggnadsnämnden har fått motionen
för yttrande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 19 januari 2005 lämnat förslag till yttrande,
bil A, enligt följande:
I samtliga detaljplaner skall anges en genomförandetid, det vill säga den tidsrymd
inom vilken planen är tänkt att genomföras. Avsikten är att detaljplaner skall vara
genomförandeinriktade. Den väsentligaste rättseffekten är, att markägarna under
genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter.
Genomförandetiden skall vara minst fem och högst femton år. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla tills den ersätts, ändras eller upphävs, vilket
innebär att byggrätten kvarstår och bygglov, rivningslov och marklov lämnas även
efter genomförandetidens slut. Kommunen kan efter genomförandetidens utgång
ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ekonomiskt garanterade.
Samma förfaranderegler gäller vare sig kommunen upprättar nya, ersätter eller upphäver detaljplaner. Att aktualisera varje plan efter genomförandetidens utgång är inte
rimligt. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser dock att övervägande om upphävande
av inaktuella planer i kommunen kan aktualiseras i samband med revidering av
översiktsplanen. Det finns t ex samhällen där äldre inaktuella planer lägger hinder
för utvecklingen.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet
Yrkande
Henrik Reinholdsson (kd) yrkar bifall till motionen.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Henrik Reinholdssons
(kd) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Således hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
_____
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Kommunfullmäktige (Ks 2004.445.214)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
§ 51
Svar på medborgarförslag angående gällande detaljplan för en förlängning
av Bengtsavägen
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att gällande detaljplan, för bland
annat Prästamarken ändras så att Bengtsaleden stryks och att det kommunala arbetet
istället inriktas på att förstärka och utveckla befintlig infrastruktur på Verköleden
och Österleden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 januari 2005 lämnat förslag till yttrande,
bil A och framhåller bland annat:
Detaljplanen för en förlängning av Bengtsavägen, som vann laga kraft 18 oktober
1973, sträcker sig från Knösövägen till Riksvägen. Avsnittet närmast Knösövägen
ligger mellan två detaljplanelagda villagrupper. I övrigt gränsar detaljplanen mot ett
kuperat, halvöppet jordbrukslandskap, som inte är detaljplanelagt. Från en punkt söder
om Rågvägens vändplats sammanfaller detaljplanen med befintlig sträckning av Riksvägen.
I gällande översiksplan, ÖP 2002, redovisas inte reservat för Bengtsavägen. Mellan
den detaljplanelagda men inte utbyggda delen av Bengtsavägen och länsväg 723
(mot Fäjö) redovisar ÖP 2002 ett utvecklingsområde för bostäder. Länsstyrelsen utreder för närvarande om ett område på 30 hektar, där utvecklingsområdet i ÖP ingår,
ska bli naturreservat. Med hänsyn till de höga naturvärdena är det knappast sannolikt
att det kommer att ske någon utbyggnad av staden mot sydöst. Något behov av att
ersätta befintlig detaljplan med en ny skulle då inte uppstå eftersom pågående markanvändning består. Översiktsplanen är således inte aktuell för detta område.
Sammanfattningsvis framförs att den detaljplanerade men inte utbyggda delen av
Bengtsavägen bedöms kunna kompenseras genom att den norra delen av Verkövägen och Österleden byggas ut för högre kapacitet. Lämpligheten av att upphäva
detaljplanen prövas i en detaljplaneprocess. Förfarandet avser att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda intressenter,
statliga och kommunala myndigheter, fastighetsägare, boende, allmänhet m fl. De
höga naturvärdena sydöst om Lyckeby medför att pågående markanvändning kommer
att bestå, vilket medför att gällande detaljplan inte behöver ersättas med en ny om den
upphävs.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att i huvudsaklig överensstämmelse med medborgarförslaget, i en detaljplan
pröva om det är lämpligt att upphäva gällande detaljplan för den ej utbyggda
delen av Bengtsvägen, samt att det kommunala arbetet inriktas på att förstärka och
utveckla befintlig infrastruktur på Verköleden och Österleden.
att motionen härmed skall anses besvarad.
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Fastighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 52
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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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5330/04

§ 53
Detaljplan för hamnområde på Verkö, del av fastigheten Verkö 3:25
I samband med att miljöbalken infördes 1999, beslutade regeringen att även
hamnar som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst 1 350
ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens nionde kapitel, miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. Enligt övergångsbestämmelserna ska en tillståndsansökan
inges till länsstyrelsen före 2005 års utgång.
I kommande utbyggnadsetapper kan hamnen på Verkö behöva nyttja området
söder om befintlig färjeterminal där gällande detaljplan anger industri. En förutsättning att tillstånd ska medges är att detaljplanen överensstämmer med sökt
verksamhet.
Tekniska nämnden hemställer hos miljö- och byggnadsnämnden att arbetet med
en ändring av detaljplanen för det aktuella området på Verkö påbörjas så att tillstånd enligt gällande miljöbalk kan meddelas för såväl nuvarande som framtida
hamnverksamhet.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för hamnområde på Verkö del av fastigheten Verkö 3:25.
_____
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Berörda fastighetsägare
Samhällsbyggnadsförvaltningen

197/05

§ 53
VA-utredning inom delar av Möcklö
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning har under oktober och november
2004 genomfört en utredning av vatten- och avloppsförhållandena inom delar av
området Möcklö. I det aktuella området finns 35 fastigheter. Av de 25 som inspekterats är 19 permanentbostäder och 6 fritidsbostäder. Utav dessa har 18 fastigheter
borrade brunnar och 2 har grävda. Det är sammanlagt 8 fastigheter som har nyare
avloppsanläggningar än -96. Dessa har inte inspekterats ute i fält, men får antas
fungera utan problem.
Efter inspektion kunde konstateras att det är 3 fastigheter vars avlopp är utan anmärkning. Det är 11 fastigheter vars avlopp är utan synlig anmärkning, men har
infiltrationsanläggningar som börjar bli gamla (äldre än cirka 15 år). Det är sammanlagt 11 fastigheter vars avlopp får anmärkningar. Anmärkningarna består av
avsaknad av tillräcklig slamavskiljning och infiltration (enbart stenkista), vatten i
inspektions/luftningsbrunnar osv.
I området finns planer på nybyggnation av för närvarande 4 fastigheter. En förutsättning ur VA-synpunkt för att detta ska komma till stånd är att dessa fastigheter
löser avloppsfrågan med ett gemensamt avloppsreningsverk, samt att ett ytterligare
antal befintliga avloppsanläggningar med brister ansluts till reningsverket. Ansökan
om tillstånd ang. reningsverk för 4 ej ännu byggda fastigheters och 3 befintliga
fastigheters avloppsanläggningar har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.
En gemensamhetslösning för alla fastigheter i området, vars avloppsanläggningar har
brister, vore att föredra. Detta är i vissa fall inte tekniskt möjligt på grund av för långa
avstånd, vilket ur ekonomisk synpunkt troligtvis skulle vara oskäligt. I de fall anslutning till reningsverket inte är möjligt kommer fastighetsägarna att behöva åtgärda
befintliga avloppsanläggningar på sina egna tomter.
Miljöinspektör Lise-Lotte Andersson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) yrkar att tiden förlängs till 30 maj 2005 med att inkomma
med förslag till lösningar för fastighetsägare vars avloppsanläggningar har brister.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på att-satserna 1 – 3 och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
(Forts.)

9 februari 2005 Sid. 16(38)

§ 53 (forts.)

197/05

Ordföranden ställer därefter proposition på att-sats 4 om utsträckning av tiden
enligt Carl-Göran Svenssons (m) yrkande och finner att nämnden bifaller det
reviderade förslaget.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
1.

att tillstyrka bilagda VA-utredning

2.

att i de fall avloppsanläggningen har brister ska fastighetsägaren i första hand
utreda möjligheten till gemensam lösning av avloppsfrågan t ex anslutning till
planerat avloppsreningsverk

3.

att i de fall gemensam lösning av avloppsfrågan inte är möjlig ska avloppsanläggningar med brister åtgärdas, vilket kan innebära såväl utbyte av slamavskiljare
som ombyggnad av infiltration
4. att de fastighetsägare vars avloppsanläggningar har brister till samhällsbyggnadsförvaltningen ska inkomma med förslag till lösning av avloppssituationen senast
den 30 maj 2005.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Allergikommittén
Samhällsbyggnadsförvaltningen

262/05

§ 55
Förslag till Allergikommitténs verksamhet för år 2005
Förslag till Allergikommitténs verksamhet under innevarande år omfattar olika
satsningar i form av utbildningar och utställningar samt en fortsatt utveckling av
projekt med inriktning mot inomhusmiljö och specialkosthantering.
Allergikommittén har vid möte den 20 januari 2005 sammanställt verksamhetsplan för år 2005.
Miljöinspektör Evy Sareklint föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna Allergikommitténs förslag till verksamhetsplan för år 2005.
_____
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Kommunledningsförvaltningen (Ks 2004.131)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4955/04

§ 56
Remissvar; Inrättande av kommunal barnombudsman
Vänsterpartiet har i en motion yrkat att en tjänst som kommunal barnombudsman
inrättas. Ombudsmannens uppgift skulle vara att bevaka barnperspektivet i olika
kommunala beslut, göra nedstamp i barnens verklighet samt att påpeka brister för
beslutsfattare och förvaltningschefer.
De samlade remissvaren från olika kommunala nämnder visar att många insatser
görs för våra barn. För att göra en bedömning om det trots detta finns behov av en
kommunal barnombudsman behövs en samlad bild av nuläget i vår kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 januari 2005 lämnat förslag till yttrande,
bil A. och anför bland annat:
Barnperspektivet uppmärksammas inom miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden både med koppling till lagstiftning och nämndens övriga ansvarsområden.
För att bedöma om det finns behov av ytterligare insatser inom miljö- och byggnadsnämnden och de övriga kommunala instansernas arbetsområden bör det ske en uppföljning av barnens situation i kommunen. Av remisshandlingarna framgår inte om
någon sådan uppföljning har utförts som underlag inför beslutet om tillsättande av
barnombudsman.
Om en uppföljning genomförs bör man utifrån resultat av denna göra en bedömning
om det finns behov av en kommunal barnombudsman. I uppföljningen bör lämpligen
barnen tillfrågas om sin situation och deras behov av att ha en barnombudsman.
Även organisationer som har kunskap om barns levnadsförhållande bör tillfrågas.
Visar uppföljningen att ytterligare insatser behöver göras för att tillvarata barnperspektivet kan flera aktörer samarbeta. Arbetet kan förslagsvis samordnas inom ramen
för rotelsamordnarnas arbetsuppgifter om detta är möjligt och vara ett alternativ till
att tillsätta en ny tjänst som barnombudsman. Arbetet kan också vara en del i Folkhälsorådets ansvarsområde med koppling till folkhälsomålen och satsningen på
”Hälsofrämjande skola”.
Miljöinspektör Evy Sareklint föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och överlämna detta till
kommunledningsförvaltningen.
_____
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§ 57
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

9 februari 2005 Sid. 20(38)

§ 58
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 59
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 16 december 2004, § 171; Nytt personalprogram 2005 för Karlskrona kommunkoncern
2. Kommunfullmäktige, beslut 16 december 2004, § 176; Budget- och
verksamhetsuppföljning oktober månad 2004
3. Kommunfullmäktige, beslut 16 december 2004, § 177; Revidering av
taxor för miljö- och byggnadsnämnden
4. Kommunfullmäktige, beslut 16 december 2004, § 180; Svar på motion
om marknadsföring av byggande och boende i hela Karlskrona kommun
5. Kommunstyrelsen, beslut 11 januari 2005, § 3; Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens jämställdhetsarbete
6. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-12-20; Anmälan enligt 34 § punkt
1 och 2 i Avfallsförordningen (Kinnarps i Blekinge AB)
7. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2004-12-21; Dispens från förbuden att
deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall (Affärsverken
Karlskrona AB)
8. Länsstyrelsen Blekinge län, SAMRÅDSYTTRANDE 2004-12-21; Samråd
avseende rivning av försvarsanläggningar, ammunitionsförråd i Karlskrona,
Karlshamns och Sölvesborgs m fl kommuner.
9. Länsstyrelsen Blekinge län, SAMRÅD 2004-12-29; Samråd avseende
avveckling av försvarsanläggningar på Sturkö och Tjurkö, Karlskrona
kommun
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2004-12-29; Anmälan enligt 34 §
punkt 1 Avfallsförordningen (Karlskrona kommun, Tekniska förvaltningen)
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-01-04; Fråga om upphävande
av strandskydd inom område med detaljplan för Norra Backe del av Verkö
3:1 Karlskrona
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-01-11; Överklagande av byggnadsnämndens beslut om byggnadsuppgift för nybyggnad av enbostadshus
m m, fastigheten Agdatorp 1:5 i Karlskrona kommun
(Forts.)

9 februari 2005 Sid. 22(38)

§ 59 (forts.)
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-01-11; Angående ansökan
om strandskyddsdispens för nybyggnad av serviceväg på fastigheten
Verkö 3:1 i Karlskrona kommun
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-01-12; Anmälan enligt 9:6
miljöbalken och 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet angående
test av alternativa fällningskemikalier på Koholmens avloppsreningsverk
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-01-12; Anmälan enligt 9:6
miljöbalken och 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet angående
byte av fällningskemikalie och polymer på Koholmens avloppsreningsverk
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-01-17; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad
av ett fritidshus, fastigheten Uttorp 3:41 i Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-01-20; Beslut om betydande
miljöpåverkan (Utsläpp av renat avloppsvatten efter behandling i Ramdala
avloppsreningsverk)
18. Länsstyrelsen Blekinge län, meddelande 2005-01-20; Avslutande av
ärende angående väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av stadsfarmen Lorentsberg på fastigheten Karlskrona 6:16, Karlskrona kommun
19. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-01-21; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 28 juni 2004. Saken: Bygglov för
nybyggnad av pumpstation på fastigheten Karlskrona 5:13
20. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-01-24; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut den 6 oktober 2004, dnr 3661/04. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m (Mo 1:210)
21. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-01-25; Överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge län beslut den 11 juni 2004. Saken: Bygglov för
förlängning av båtbrygga på fastigheten Sturkö-Bredavik 19:13 i
Karlskrona kommun
22. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 2005-01-07; Yttrande över
förslag till program för vårdplan – mark, Örlogshamnen Karlskrona
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

5370/04

§ 60
Policy för krav på tillgänglighet vid inredande av vindslägenheter i flerbostadshus på Trossö
Ansökan om att utföra ombyggnader av flerbostadshus där vind inredes har genom
tiden inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnadsnämnden
behandlade under våren 2004 ett ärende där sökanden önskade göra denna typ av
ombyggnader utan att uppfylla PBL kap 3 som ställer krav på tillgänglighet. Detta
ärendet återremitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen med uppdrag att ta fram
ett förslag till policybeslut för att hantera dessa frågor.
För att få en bakgrund och en kontroll av omfattningen och möjlighet för fastighetsägare att utföra denna typ av ombyggnader gjordes en utredning av bostadsbeståndet
på Trossö i flerbostadshus. Samråd har skett med Äldreförvaltningen, handikappsekreteraren, Räddningstjänsten, BAB-handläggarna på samhällsbyggnadsförvaltningen
samt Boverket.
I utredningen kan man dela in bostadsbeståndet i 4 kategorier där det är möjligt att
utföra ombyggnader av denna typen och där hissen inte går upp till vindsplanet.
Kategori 1: Flerbostadshus med hiss till våning under vind och med halvplan från
entré upp till hissen
Kategori 2: Flerbostadshus med 3 våningar eller mer utan hiss
Kategori 3: Flerbostadshus med 2 våningar under vind utan hiss
Kategori 4: Flerbostadshus med hiss från entrévåning till våning under vind
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 13 januari lämnat förslag till policy, bil A:
Kategori 1 och 4. Byggnation av bostäder på vind kan få utföras om tillgängligheten
löses med godkänd typ av trapphiss till halvplan och trapphiss till vind från plan under
vind. Hissen får ej inkräkta på breddmått när det gäller utrymning. Detta förslag innebär 100% tillgänglighet i dessa fastigheter.
Kategori 2 och 3. Byggnation av bostäder på vind får endast ske i begränsad omfattning, cirka 10% av lägenhetsytan i fastigheten eller max 40% av vindsplanets yta.
Bostäderna skall vara till för ungdomar och studeranden eller korttidsboende.
Utöver nämnda kriterier skall bedömningen av dessa ärenden göras enligt normala
rutiner t ex utformning, varsamhet, utrymningsvägar, brandskydd, parkering m m.
Byggnadsinspektör Mats Cronmalm föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa policy i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Policyn avser enbart Trossö.
_____
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Sökande
Akten

4251/04

§ 61
Uppsättande av förråd, bygglov och bygganmälan för tillfällig åtgärd i
tre år på fastigheten Binga 9:84
Handlingar: Ansökan (2004-10-05), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
Vägverket (2004-11-23), grannemedgivanden (2 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller ett förråd för bland annat gasverk och utrustning för fastighetsskötsel, för vilket det saknas lämpliga utrymmen i nuvarande produktionslokaler.
Verksamheten är under utbyggnad, och inom treårsperioden beräknas permanenta
utrymmen för dessa funktioner stå färdiga.
Förrådet blir i sin helhet beläget på mark som enligt gällande detaljplan 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.
Uppförande av en enkel förrådsbarrack får anses vara en sådan åtgärd som lätt
kan undanröjas efter bygglovtidens utgång.
Medgivanden finns såväl från berörda grannar som från Vägverket och VA-verket.
Sökanden erinras om skyldigheten att söka nödvändiga tillstånd vid förvaring av
brandfarliga varor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tre år från beslutsdatum
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.
_____
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Sökande
Akten

4799/04

§ 62
Nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hasslö 6:100
Handlingar: Ansökan (2004-11-12), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen är en del av en större, bebyggd tomt, 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.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att nybyggnadskarta ska inlämnas för godkännande före byggstart
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.
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Fastighetsägarna
Länsstyrelsen
Länsrätten
Akten

4343/04

§ 63
Olovligt byggande på fastigheten Långasjö 2:7
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten beviljades
av miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträde den 9 december 1998, § 374.
Byggnaden skulle enligt beslutet bland annat placeras så att den inte kom i konflikt
med möjligheten att utnyttja den gångväg som går i anslutning till sjön.
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten inkom till miljöoch byggnadsnämnden den 12 oktober 2001. Förhandsbeskedet hade då upphört att
gälla, varför en ny prövning av lokaliseringen i miljö- och byggnadsnämnden var
nödvändig. För att kunna handlägga ärendet vidare infordrade förvaltningen den 12
oktober 2001 per telefon en karta/situationsplan som visade byggnadens exakta läge.
Någon sådan karta/situationsplan har inte inlämnats av sökanden, som inte heller i
övrigt enligt våra noteringar har hört av sig i bygglovärendet. Ärendet har därefter
vilat i avvaktan på den infordrade kompletteringen.
Det har nu konstaterats att byggnaden har blivit uppförd utan att bygglov har beviljats. Den har inte placerats helt i enlighet med beslutet om förhandsbesked, utan
är belägen närmare stranden, på mark där strandskyddsförordnande gäller enligt
miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§. Någon strandskyddsdispens har inte
beviljats av miljö- och byggnadsnämnden.
När en åtgärd som kräver bygglov har utförts utan lov skall, enligt plan- och bygglagen (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. Efter besök på platsen har den bedömningen gjorts, att bygglov och strandskyddsdispens kan beviljas i efterhand. Den ändring av husets placering som gjorts
i förhållande till det lämnade förhandsbeskedet kan inte anses ge ökad inverkan på
allmänna intressen.
Enligt PBL 10 kap 4 § skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov. Ärendet skall vidare översändas till allmän förvaltningsdomstol för prövning av uttagande av tilläggsavgift, enligt PBL 10 kap 7 och 8 §§.
Enligt PBL 10 kap 9 och 10 §§ skall ägarna till fastigheten respektive byggnaden
som den olovliga åtgärden avsåg, svara solidariskt för byggnadsavgift och tilläggsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare. Avgifterna kan nedsättas om
överträdelsen är ringa respektive om det finns särskilda skäl.
(forts.)
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§ 63 (forts.)

4343/04

Fastighetsägarna inkom den 1 november 2004 med en skriftlig förklaring. Av
skrivelsen framgår att omständigheter har uppstått som fastighetsägaren inte har
kunnat råda över, och som haft betydelse för den uppkomna situationen. Detta
gör att överträdelsen kan anses vara ringa, varför förvaltningen föreslår att byggnadsavgiften nedsätts till en gång bygglovavgiften, 5 712 kronor.
Enligt 5 § skall avgifterna inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd
eller ingripande tas upp till överläggning vid sammanträde med miljö- och
byggnadsnämnden. Fastighetsägarna har meddelats att frågan om uttagande av
byggnadsavgift och översändande av ärendet till länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift kommer att tas upp till behandling i miljö- och byggnadsnämnden den 9 februari 2005.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4, 9 och 10 §§ ta ut byggnadsavgift
med 5 712 kronor ( 1 x bygglovavgiften 5 712 kronor ) av xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
och xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx solidariskt, i deras egenskap av ägare till fastigheten Långasjö 2:7, samt att översända ärendet till länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift. Med hänsyn till omständigheterna anser miljö- och byggnadsnämnden att det inträffade kan betraktas som en ordningsförseelse, varför
särskilda skäl föreligger att helt efterge tilläggsavgiften.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Berörd granne
Akten

4545/04

§ 64
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Lösen 1:38
Handlingar: Ansökan (2004-10-21), ritning, karta, yttrande från granne (2004-12-03),
yttrande från sökande (2004-12-30), 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.
De föreslagna byggnadsplatserna är belägna i utkanten av ett öppet ängsmarksområde.
Platsen ligger i anslutning till en mindre bebyggelsegrupp, belägen på andra sidan
Fäjövägen. Förslaget bedöms inte stå i konflikt med några allmänna intressen.
Anslutning till Fäjövägen bör ske via en gemensam utfart. Förberedelser pågår för utbyggnad av det kommunala VA-nätet, och det förutsätts att tomterna ansluts till detta.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Från en granne har en
skrivelse inkommit, där man motsätter sig förslaget. Sökanden har inkommit med ett
bemötande av de framförda synpunkterna.
Det som framförs av grannarna kan inte anses innehålla några sådana sakskäl som
påverkar bedömningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 723 ska föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

4415/04

§ 65
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Mölletorp 3:12
Handlingar: Ansökan (2004-10-13), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
Länsstyrelsens lantbruksenhet (2005-01-12), 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 skogsparti med en höjdrygg i
öster mot angränsande jordbruksmark. Platsen ligger i direkt anslutning till en bebyggd
fastighet i söder.
Enligt förslaget placeras bostadshuset uppe på höjdryggen. Detta gör att husets entré
inte får den tillgänglighet som krävs enligt PBL, varför en sådan placering inte kan
anses vara lämplig.
Länsstyrelsens lantbruksenhet har lämnat yttrande i ärendet. Lantbruksenheten
framhåller att marken öster om den avsedda tomtplatsen är primär jordbruksmark,
men motsätter sig inte att fastigheten bebyggs under förutsättning att höjdryggen
med angränsande trädridå i öster bibehålls som en skyddszon mellan bebyggelsen
och jordbruksmarken.
Ovanstående innebär att endast en placering av bostadshuset väster om höjdryggen
på den lägre delen av fastigheten kan accepteras, och att vegetationsridån i öster mot
jordbruksmarken skall bibehållas.
Ny utfart avses anordnas mot väg 725, och anslutning görs till det kommunala VAnätet.
(Forts.)
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§ 65 (forts.)

4415/04

Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej
utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att det som sägs i länsstyrelsens yttrande ska beaktas
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 725 ska föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

3698/04

§ 66
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Mörtön 1:8
Handlingar: Ansökan med bilaga (2004-09-03), ritning, situationsplan, karta,
yttrande från sökande (2005-02-02), 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 orörd natur i området kring Mörtsjön. Med hänsyn till natur- och
friluftsvärdena i området får det anses vara lämpligt att ny bebyggelse endast tillkommer i form av kompletteringar i anslutning till befintlig bebyggelse.
I den norra delen av den aktuella fastigheten finns en mindre torpbyggnad belägen.
Denna skulle kunna tas som utgångspunkt för en om- och tillbyggnad, alternativt
skulle en nybyggnad kunna placeras i anslutning till torpet, t ex väster om vägen.
Detta vore en väsentligt bättre markanvändning än en nyetablering mitt ute i orörd
naturmark.
Miljöavdelningen har gjort bedömningen att det är olämpligt att anordna en enskild
avloppsanläggning på den föreslagna platsen.
Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar ett negativt förhandsbesked. Sökanden
har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordföranden yrkar på återremiss av ärendet till förvaltningen för att ta upp en diskussion med sökanden beträffande placeringen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras
och finner att nämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.
_____
På grund av jäv deltar ej Anna Ottosson (m) i beredning och beslut i detta ärende.
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Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

16/05

§ 67
Bygglov, bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av
gäststuga på fastigheten Saleboda 1:135
Handlingar: Ansökan (2005-01-04), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller en gäststuga på en tomt vid Västersjöns strand, som är bebyggd
med ett större fritidshus. På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§.
Den aktuella tomten är i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål. Detta utgör
ett särskilt skäl att medge undantag från strandskyddsförordnandet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att som tomt får den avstyckade fastigheten tas i anspråk.
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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Sökande
Akten

4737/04

§ 68
Förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus på fastigheten
Sanda 2:21
Ärendet utgår från dagordningen då det återkallats av sökanden.
_____
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Sökande
Akten

4653/04

§ 69
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Senoren 9:11
Handlingar: Ansökan (2004-10-29), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
grannar (3 st), yttrande från sökande (2005-01-10), 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 om skydd
av riksintressen.
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse.
Platsen ligger inom område som är av riksintresse för friluftslivet.
De föreslagna byggnadsplatserna är belägna i utkanten av ett öppet ängsmarksområde. Platsen ligger i direkt anslutning till samlad bebyggelse, invid väg 740.
Den föreslagna byggnationen bedöms inte medföra någon påtaglig skada på riksintresset, eller i övrigt stå i konflikt med några allmänna intressen.
Två enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Miljöavdelningen har tillstyrkt ansökan under förutsättning att avloppsfrågan
löses genom ett minireningsverk med kapacitet för minst sex fastigheter.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Från tre grannar
har skrivelser inkommit, med synpunkter på förslaget. Sökanden har inkommit
med ett bemötande av de framförda synpunkterna.
(Forts.)
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§ 69 (forts.)

4653/04

Det som framförs av grannarna kan inte anses innehålla några sådana sakskäl
som påverkar bedömningen.
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 samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av minireningsverk med kapacitet för
minst sex fastigheter ska inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovansökan
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 740 ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet
enligt 19 § NVL skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____
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

9 februari 2005 Sid. 36(38)

Sökande
Akten

4989/04
§ 70
Nybyggnad av flerbostadshus på del av fastigheten Sparre 7
Handlingar: Ansökan (2004-11-26), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Nybyggnationen upptar en byggnadsyta på ca 830 m2 samt en källarvåning på ca
1100 m2 med garage och biutrymmen. Lägenhetsbruttoarean uppgår till ca 3800 m2
fördelat på 4-5 våningar. Huset inrymmer 28 bostadslägenheter. I garageanläggningen
finns 28 st bilplatser, och i källarplanet finns vidare bland annat 28 st lägenhetsförråd.
I förhållande till gällande detaljplan har de lägre byggnadsdelarna samt den kringbyggda gården placerats mot Östra Prinsgatan i stället för mot Sparregården som
anges i planen. Detta ger bättre solljusförhållanden till den gemensamma utemiljön
och till de större lägenhetsbalkongerna. Vidare tas större hänsyn vad gäller avstånd/
insynsproblem i förhållande till grannfastigheter.
Ovanstående har inneburit avvikelser från gällande detaljplan vad avser bestämmelserna om högsta tillåtna byggnadshöjd. Vidare görs ett marginellt prickmarksintrång
vid byggnadens nordvästra hörn. Avvikelserna bedöms stå i överensstämmelse med
detaljplanens syfte.
För att undvika en bred och kompakt gavelutformning har en visuell uppdelning
gjorts mellan 5- resp 4-våningsdelarna. Genom en kraftigt markerad indragning
av trapphuset mellan de olika husdelarna och en avvikande utformning av taklägenheterna på 5-våningsdelen, har intrycket av olika, lättare huskroppar sammanbundna med varandra åstadkommits.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig, och en kungörelse om ansökan
har varit införd i lokalpressen. Inga skrivelser har inkommit.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
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
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§ 71
Informationer
Personalsekreterare Christer Fors redogör för personalnyckeltal för
samhällsbyggnadsförvaltningen per den 30 november 2004.
Miljöchef Kenneth Gyllensting informerar om agendasamordningen i
kommunen. Informationen avser svar på fråga, ställd av Kurt Lindman (v).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____
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Övriga frågor
§ 72
Jerry Hansson (fp) emotser bättre kartmateriel i sammanträdeshandlingarna.
Han påpekar även att inbjudan till föreläsningar och dylikt delges nämndsledamöterna med fört kort varsel. När inbjudningarna kommer är ledamöterna
i regel redan uppbokade med andra möten.
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 9 mars 2005
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101

Detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port
Detaljplan för Flundran 3 m fl (Fryshuset) Saltö
Detaljplan för del av Lampan 2, 3 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Ändring av byggnadsplan del av Torhamn (J42/1965) (fastställd av Länsstyrelsen
1965.11.10), Karlskrona kommun
Fastighetsreglering berörande Ingenjören 4 och Karlskrona 5:24
Yttrande över nyetablering av tre vindkraftverk på fastigheterna Torstäva 10:2 och Torstäva
13:9
Inrättande av tjänst som miljöinspektör med särskild inriktning på miljötillsyn inom
lantbruket
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2004
Förslag till ändring av nämndens delegationsordning
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 14:23
Uppsättande av skylt på fastigheten Hogland 22
Nybyggnad av skola för grundskoleverksamhet samt tillbyggnad av skolmatsal med kök,
tillfällig åtgärd i fem år på fastigheten Ingenjören 4
Uppförande av uteservering (Sjökrog) – tillfällig åtgärd på Fisktorget (Karlskrona 4:5)
Påbyggnad med takkupor på kontorshus, Stumholmen 2:1 (Kustbevakningen)
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tjurkö 4:4
Informationer
Övriga frågor

____________________
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
9 mars 2005, kl. 08.30 – 12.15.
Beslutsammanträde kl. 11.30 – 12.15.
Ajournering 11.55 - 12.00.

Beslutande

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

Gerthie Olsson (s)
Magnus Manhammar (s)
Carl-Göran Svensson (m) jäv § 87
Katarina Möller (s)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Chatarina Holmberg (s)
Per-Gunnar Holgersson (s)
Erik Gisslén (m) § 87

Närvarande ersättare

Rolf Ferner (s)
Erik Gisslén (m) ej § 87
Kristoffer Axelsson (m)
Jerry Hansson (fp)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Hans Juhlin, planchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Malin Eriksson, planarkitekt
Marianne Örnblom, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Anders Klar, kommunekolog
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Margareta Rodin

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, tisdagen den 15 mars 2005,
kl. 07.30.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Margareta Rodin

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

15 mars 2005

§§ 82 – 101

anslagits på
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

898/05

§ 82
Detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port
Skanska Hus, Region Sydost ansöker om att detaljplanen för rubricerat område
ändras till kontor, bostäder, utbildning och kompletterande servicefunktioner.
Ändringen har inte stöd i gällande översiktsplan, ÖP 2002, som anger verksamhetsområde, kontor.
Programområdet omfattar utöver det gamla kasernområdet ett grönområde väster
om Ekorrvägen. Gällande detaljplaner anger allmänt ändamål respektive allmän
plats, park. Kasernområdet är 35 000 kvm stort och grönområdet 3 000 kvm stort.
Planarbetet ska ske med normalt förfarande och föregås av ett programskede.
Skanska Hus har genom Projektbyggaren, JA ARK och i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat ett förslag till program för detaljplan.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port, samt att genomföra programsamråd.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

86/05

§ 83
Detaljplan för Flundran 3 m fl (Fryshuset) på Saltö
Saltöhem AB ansöker om att detaljplanen för rubricerat område ändras till bostadsändamål. Ändringen har stöd i gällande översiktsplan, ÖP 2002.
Gällande detaljplan anger industri, i öster gränsar det aktuella området till hamn.
Planarbetet bör bedrivas utifrån förutsättningen att fiskehamnen på Saltö kan
ligga kvar med sin verksamhet, men i mindre omfattning än vad som planerades
på 1980-talet när den byggdes ut.
Planarbetet ska ske med normalt förfarande och föregås av ett programskede.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö.
_____

9 mars 2005 Sid. 6(26)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1866/04

§ 84
Detaljplan för del av Lampan 2, 3 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Planprogram för del av Lampan 2, 3 m fl har varit föremål för samråd under tiden
15 november t o m den 10 december 2004.
Planprogrammet med tillhörande konsekvensbeskrivning har till uppgift att utreda
områdets lämplighet för föreslagen bebyggelse samt att ge underlag för inriktningen
av fortsatt detaljplanearbete.
Under programsamrådet har ett flertal synpunkter inkommit. En stor del av synpunkterna behandlar problematiken kring områdets läge mellan trafikleder och
järnväg samt behovet av gång- och cykelförbindelser till viktiga målpunkter utanför området. Andra frågor som belyses är att människors hälsa och säkerhet måste
beaktas vid utformningen av såväl bostads- som handelsområdet samt om hela
området borde avsättas för handel och kontor. Enligt kommentarerna är det flera
frågeställningar som kommer att utredas vidare i fortsatt planarbete.
Det är av stor vikt att gena och säkra gång- och cykelvägar till andra bostadsområden och viktiga målpunkter som hållplatser, skolor, ridskola, köpcentra etc
anordnas.
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare beredning.
_____
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Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4879/04

§ 85
Ändring av byggnadsplan del av Torhamn (J42/1965) (fastställd av Länsstyrelsen 1965.11.10), Karlskrona kommun
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd med enkelt planförfarande under
tiden 1 februari t o m den 15 februari 2005.
Torhamns prästgård utgörs av fastigheten Torhamn 11:49. Även fastigheten
Torhamn 11:1 skifte 7 ingår i praktiken i prästgården, genom att de bägge
fastigheterna är omgärdade av ett och samma staket och planerade som en och
samma trädgård. Marken ligger centralt i Torhamn, tvärs över gatan från kyrkan.
Jämjö kyrkliga samfällighet avser försälja den förre detta prästgården.
Gällande detaljplan (tidigare byggnadsplan) är fastställd 1965 och anger användningen ”A; allmänt ändamål” på fastigheten Torhamn 11:49 och användningen
”Allmän plats, park” på fastigheten Torhamn 11:1, skifte 7.
Allmänplatsmark är behäftad med andra juridiska och ekonomiska egenskaper än
mark som inte är Allmän plats. När kyrkan nu avser sälja marken som bostad till
en privatperson måste därför planen ändras.
Detaljplaneändringen består i att fastigheterna Torhamn 11.49 och 11:1, skifte 7,
ges användningen BCS, vilket betyder Bostäder, Centrumändamål och Skola. Det
breda användningsområdet motiveras med att även den gamla planbestämmelsen
gav ett brett användningsområde.
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplaneändringen för del av Torhamn (J42/1965 ) (Torhamn 11:49 m fl) Torhamn,

Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad februari 2005.
_____
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Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen

144/05

§ 86
Fastighetsreglering berörande Ingenjören 4 och Karlskrona 5:24
Handlingar: Ansökan (2005-01-13), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Ansökan om fastighetsreglering har inkommit till lantmäterimyndigheten från
Karlskrona kommun. Den sökta regleringen, som strider mot gällande detaljplan,
innebär markbyte mellan fastigheterna Ingenjören 4 och Karlskrona 5:24. Lantmäterimyndigheten hemställer om miljö- och byggnadsnämndens yttrande över
huruvida regleringens avvikelse från gällande detaljplan kan betraktas som en
mindre avvikelse.
Den mark som föreslås överförd från Ingenjören 4 till Karlskrona 5:24 utgörs av
kvartersmark för allmänt ändamål som inte får bebyggas, prickmark. Den utgör
en marginell del av kvartersmarken, och detta kan anses utgöra en mindre avvikelse förenlig med planens syfte.
Marken som föreslås överförd från Karlskrona 5:24 till Ingenjören 4 utgörs enligt gällande detaljplan av allmän plats, park. Överföring av allmän platsmark
till kvartersmark kan anses som en mindre avvikelse endast om omfattningen är
helt marginell. Här gäller det den övervägande delen av det aktuella parkmarksområdet, och är av en sådan omfattning att det inte kan bedömas vara en mindre
avvikelse förenlig med planens syfte.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att tillstyrka överföring av mark från Ingenjören 4 till Karlskrona 5:24, då detta
kan anses utgöra en mindre avvikelse från gällande detaljplan, förenlig med
planens syfte, dels
att avstyrka överföring av mark från Karlskrona 5:24 till Ingenjören 4, då detta
inte kan anses utgöra en mindre avvikelse från gällande detaljplan, förenlig med
planens syfte.
_____
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Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1606/04

§ 87
Yttrande över nyetablering av tre vindkraftverk på fastigheterna Torstäva
10:2 och Torstäva 13:9
Länsstyrelsen har översänt ärende om tre vindkraftverk på Ramdalaslätten till
kommunen för yttrande. Vindkraftverken skall ha en uteffekt på 900 kW vardera.
Verken skall ha en maximal totalhöjd på 96 meter och en rotordiameter på 52
meter.
A.B. Vindkraft AB avser uppföra och driva en gruppstation för produktion av el
med vindkraft.
Detta projekt är en följd av den svenska satsningen på ett mångfacetterat energisystem med en ökande andel produktion av förnybar energi. Ett trettiotal lantbruksföretag i trakten har visat intresse att äga en gemensamhetsanläggning
bestående av ett vindkraftverk, för att på så vis tillgodose det egna behovet av elström. A.B. Vindkraft AB kommer att disponera två av gruppstationens tre vindkraftverk, och avser att erbjuda det ena till traktens privathushåll att ägas som
gemensamhetsanläggning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 15 februari 2005 lämnat förslag till yttrande,
bil A och framför bland annat följande synpunkter:
Kommunen har tidigare påpekat att man vill ha redovisat var kabelsträckningen
kommer att ske liksom anslutningspunkten för att kunna ta ställning till eventuella
risker med magnetfält, elektriska fält, om transformatorn påverkar landskapsbilden
eller framtida planläggning m m. Detta har företaget dock valt att inte redovisa varför
kommunen inte kan ta ställning i denna fråga. Detta torde inte påverka placeringen av
verken men kan komma att medföra onödiga kostnader vid den senare nedgrävningen
av kabeln och byggandet av transformatorn samt komplicera den framtida prövningen
av transformator och eventuella anslutningsvägar.
Störningar i form av buller, skugga m m håller sig inom de av myndigheterna uppställda riktvärdena för denna typ av verksamhet. Landskapsbilden är svår att ge en
objektiv bild av. Otvetydigt är att landskapsbilden kommer att förändras. Utsikt över
havet har man från E22 endast på två platser i kommunen vid Rosenholm samt här
vid Torstäva. Under en kort sträcka av E22 har man utsikt över havet och här bryts
inte siktlinjen av verken men de finns i synfältet. Man har också verken i synfältet
under en relativt kång körsträcka över Ramdalaslätten.
(forts.)
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§ 87 (forts.)

1606/04

Planmässigt finns det inget som skulle hindra en etablering av verken på föreslagen
plats. Den utbyggnad av E22 som diskuterats kommer inte att beröra denna del av
slätten. För att ta vara på utsikten över viken vid en eventuell ny sträckning av E22
har diskuterats en ny rastplats norr om den nuvarande rastplatsen. Denna skulle
också få verken i blickfånget.
Kunskaperna om vindkraftverks påverkan på bl a fågellivet är bristfällig men blir
bättre genom de undersökningar som genomförts vid andra vindkraftsparker. Varje
ny etablering bör bidra till denna kunskapsuppbyggnad. Därför bör det villkoras om
att kontrollprogrammet skall omfatta vissa för området relevanta fågelstudier. I detta
fall kan det exempelvis röra sig om rastande fågel.
Trots vissa troligen negativa konsekvenser för landskapsbilden anser samhällsbyggnadsförvaltningen att den ansökta etableringen bör beviljas då den aktivt medverkar
till en långsiktigt hållbar energiförsörjning.
Kommunekolog Anders klar föredrar ärendet.
Yrkande
Moderaterna, genom Anna Ottosson (m), yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till
protokollet, protokollsbilaga 1.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka placeringen av vindkraftverken,
att på grund av bristfällig information inte ta ställning till kabelsträckning eller
transformatorstation,
att yrka på villkor som bidrar till kunskapsuppbyggnad inom verksamhetsområdet,
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som eget yttrande i ärendet, samt
att godkänna att moderaternas särskilda yttrande bifogas till protokollet.
_____
På grund av jäv deltar ej Carl-Göran Svensson (m) i beredning och beslut i detta
ärende.
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Personalsekreteraren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1064/05 (022)

§ 88
Inrättande av tjänst som miljöinspektör med särskild inriktning på miljötillsyn inom lantbruket
Tillsynen av kommunens djurhållande verksamheter har varit eftersatt de senaste
åren. Ingen regelbunden tillsyn har genomförts, mycket beroende på att de ”akuta”
ärendena tagit oväntat mycket resurser i anspråk.
För att komma till rätta med problemet och få in samtliga tillsynsobjekt i en rullande lista behöver kontoret förstärkas med ytterligare en inspektör inom lantbruks/
djurskyddsområdet.
Den nuvarande inspektören har en specialinriktning på djurskyddslagen och dess
bestämmelser, och det vore önskvärt att bredda kompetensen till att även tillstörre
del innefatta miljöbalken. Inspektionerna genomförs givetvis individuellt, men vid
problem inom det område som den andra behärskar bättre kan stöd sökas.
Karlskrona kommuns inriktning är att tillsynen skall finansieras via avgifter.
Miljöchef Kenneth Gyllensting föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Sammanträdet ajourneras 11.55 – 12.00 för överläggningar.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för
ytterligare beredning.
Magnus Manhammar (s) och Kurt Lindman (v) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att inrätta en tjänst som miljöinspektör med inriktning på miljötillsyn av lantbruk.
_____
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 ) deltar ej i detta beslut.
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

773/05

§ 89
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2004
Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter har omfattat den egna politiska
organisationen, fysisk planering, bygglovshantering, miljö- och hälsoskyddsverksamhet, bostadsanpassningsbidrag, civilförsvarsplanering, kommunal
riskhantering, kommunal energirådgivning, förvaltningsledning/administration
inkl. tomtköhantering. På uppdrag från kommunstyrelsen har förvaltningen
administrerat kommunal borgenshantering.
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 + 0,7 mkr. Avvikelsen mot budgeten, som förutsatte
disposition av eget kapital om 70 tkr blir +0,8 mkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 21 februari 2005 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.
_____
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Revisorerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1068/05(003)

§ 90
Förslag till ändring av nämndens delegationsordning
Den senaste ändringen av nämndens delegationsordning skedde den 20 augusti
2003. Då beslutade nämnden medge arbetsutskottet rätt att besluta i ärenden som
rör ansökan om bygglov, rivningslov och marklov inom områden med detaljplan
eller områdesbestämmelser som inte är delegerade till tjänsteman.
Detta beslut införs härmed i nämndens delegationsordning. Övriga förändringar
hänför sig dels till förvaltningens nya organisation, dels till titelförändringar hos
delegaterna. Även justeringar med hänsyn till lagstiftningsförändringar har inarbetats. Förteckningen har redaktionellt omarbetats på så sätt att miljöbalken,
som tidigare ingick som bilaga, nu infogas i den alfabetiska ordningen för alla
berörda lagar.
Sammanfattningsvis har förslaget samma omfattning som gällande ordning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 21 februari 2005 lämnat förslag till
delegationsordning, bil A.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa bilagda förslag till delegationsordning.
_____
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§ 91
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 92
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 93
Meddelanden
1. Kommunstyrelsen, beslut 8 februari 2005, § 18; Yttrande över Tillsynsutredningens slutbetänkande, förslag om en tydligare och effektivare
offentlig tillsyn (SOU 2004:100)
2. Kommunstyrelsen, beslut 8 februari 2005, § 19; Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge
3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-01-12; Angående anmälan om
uppförande av vågbrytare, altan och staket inom strandskyddat område på
fastigheten Maren 1:1, Karlskrona kommun
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-01-20; Anmälan enligt 9 kap 6 §
miljöbalken och 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd angående ombyggnad av filtersteget på Koholmens avloppsreningsverk
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-01-20; Angående anmälan enligt 9
kap 6 § miljöbalken – utökat geografiskt upptagningsområde för Koholmens
avloppsreningsverk
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-01-25; Ansökan om tillstånd för
nybyggnad av förråd och en gäststuga på fastigheten Jämjö-Torp 1:58 i
Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-02-01; Anmälan enligt 34 § punkt
1 och 2 Avfallsförordningen (Egen transport av farligt avfall) Uddcomb
Engineering AB
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-02-01; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för om- och tillbyggnad av
enbostadshus på fastigheterna Rättvisan 5 och 6 i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-02-02; Överklagande av beslut
av Miljö- och byggnadsnämnden i Karlskrona kommun beslutade den 10
september 2004, genom delegation, att lämna bygglov för uppförande av
mobiltelefonimast med tillhörande teknikbodar på fastigheten Aspö 5:145
i Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-02-04; Angående tippning av
byggavfall vid Grönängsvägen på fastigheten Skillinge 14:1 i Karlskrona
kommun
(forts.)
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§ 93 (forts.)
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-02-10; Detaljplan för del av
fastigheten Västra Stensjö 1:17 i Holmsjö, Karlskrona kommun
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-02-14; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus med inglasat uterum på fastigheten Fuxian 6, Lyckeby,
Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-02-15; Tillstånd till ny täkt av
jord på fastigheten Kråkerum 3:19 i Karlskrona kommun
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-02-15; Beslut om betydande
miljöpåverkan (Hamnverksamheterna: Verkö djuphamn, Karlskrona
Handelshamn och Oljehamn)
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-02-16; Ansökan om strandskyddsdispens för uppställning av två bodar på fastigheterna Aspö 5:68
och 5:64, i Karlskrona kommun
16. Blekinge Tingsrätt, PROTOKOLL 2005-02-17; Överklagande av Lantmäterimyndighetens i Blekinge län beslut den 10 december 2004,
ärendenummer K04401,angående avstyckning från Karlskrona Västra
Nättraby 9:5 och fastighetsreglering berörande Karlskrona Fredriksdal 8:14
och Västra Nättraby 9:5 samt ledningsrättsåtgärd
17. Kammarrätten i Jönköping, avd 2, PROTOKOLL 2005-01-28; Överklagande av Länsrättens i Blekinge län beslut den 22 november 2004 i mål nr 102804. Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) fråga om
prövningstillstånd
18. Kammarrätten i Jönköping, avd. 2, PROTOKOLL 2005-02-11; Överklagande av Länsrättens i Blekinge län dom den 18 augusti 2004 i mål nr 183-04.
Saken: Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen; fråga om prövningstillstånd
19. Regeringsrättens underrättelse, Mål nr 7027-03, beslut 3 februari 2005;
Att ej meddela xxxxxxx xxxxxxxxx prövningstillstånd i mål om bygglov.
(Mastmakaren 2 i Karlskrona kommun)
20. Riksantikvarieämbetet, hemställan 2005-01-24; Förslag till utökning av
och skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Stora kruthuset på
Koholmen, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Sökande

2459/04

Akten

§ 94
Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grönadal 14:23
Handlingar: Ansökan (2004-06-01), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Vid sammanträde den 4 augusti 2004, § 272, beslöt miljö- och byggnadsnämnden
att avslå ansökan att få uppföra ett tvåvånings enbostadshus på fastigheten, med
hänvisning till att förslaget stred mot gällande detaljplan vad gäller högsta tillåtna
våningsantal.
Miljö- och byggnadsnämnden har senare gett planavdelningen i uppdrag att göra
en ändring av detaljplanen, med den innebörden att bestämmelsen om att byggnad
får uppföras med högst en våning ska upphöra att gälla.
Med anledning av detta, och med hänvisning till intentionerna i planuppdraget, har
miljö- och byggnadsnämnden möjlighet att upphäva sitt tidigare beslut och fatta ett
nytt beslut med utgångspunkt från de ändrade förutsättningarna, varvid avvikelse
från gällande detaljplan kan medges.
Som upplysning får nämnas att kravet i plan- och bygglagen på att bostäder ska
kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga inte bedöms vara tillgodosett i förslaget, på grund av att köket är placerat på andra våningen. Denna fråga
kommer att behandlas vid byggsamrådet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att upphäva beslut fattat vid sammanträde den 4 augusti 2004, § 272, samt
att medge avvikelse från gällande detaljplan och bevilja bygglov varvid föreskrives;
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en
beskrivning av projektets art och omfattning lämnas in till miljö- och
byggnadsnämnden
(forts.)
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§ 94 (forts.)

2459/04

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
Akten

5386/04

§ 95
Uppsättande av skylt på fastigheten Hogland 22
Handlingar: Ansökan (2004-12-30), ritning, yttrande från sökande (2005-02-25),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
En grundläggande princip för skyltar är att de ska placeras i direkt anslutning till
den butikslokal som inrymmer den aktuella verksamheten. Vidare ska de i första
hand upplysa om företagets namn och verksamhet, och reklam för särskilda produktmärken bör i huvudsak rymmas i skyltfönstren.
Enligt 3 kap plan- och bygglagen (PBL) ska skyltar bland annat placeras på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden, och bidra till att ge en god helhetsverkan. De föreslagna skyltarna är placerade vid våningen ovanför Första Resebyråns
lokaler, och innehåller enbart reklam för särskilda produktmärken. De får anses ha
en utformning som innebär en mindre god anpassning och hänsyn till byggnadens
karaktär och till stadsbilden, och medverkar inte till en god helhetsverkan.
Första Resebyrån är idag väl försedd med stora skyltar i anslutning till butikslokalen,
och annonserar sig genom dessa redan tydligt i omgivningen.
Med hänvisning till ovan anförda föreslår förvaltningen att nämnden avslår framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet
påverkar ej förvaltningens bedömning.
Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar bifall till
sökandens framställning d v s avslag till förvaltningens förslag.
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag om avslag mot den
borgerliga gruppens yrkande om bifall till ansökan och finner att nämnden beslutar
att avslå framställningen.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att avslå ansökan.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

375/05

§ 96
Nybyggnad av skola för grundskoleverksamhet samt tillbyggnad av skolmatsal med kök, tillfällig åtgärd i fem år på fastigheten Ingenjören 4
Handlingar: Ansökan (2005-01-31), ritning, situationsplan, grannemedgivande
(1 st), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller nybyggnad av skola för grundskoleverksamhet i privat regi, samt
tillbyggnad av skolmatsal med kök.
Enligt gällande detaljplan är byggnaderna belägna på mark avsedd för allmänt
ändamål. Här tillåts endast verksamheter med ett offentligt organ som huvudman,
såsom kommun, stat, landsting eller liknande. Den föreslagna användningen för
privat skolverksamhet strider således mot detaljplanen.
Bygglov för tillfällig åtgärd i tre år för ändrad användning av två befintliga byggnader, dels till grundskoleverksamhet i privat regi, dels till skolmatsal, beviljades
av miljö- och byggnadsnämnden den 21 augusti 2002. Detta var avsett som tillfälliga
lösningar i avvaktan på att en varaktig lösning på lokalbehovet söktes, vilket kunde
motivera att bygglov för tillfällig åtgärd beviljades.
Det aktuella förslaget är avsett som en permanent lösning på lokalbehovet. Möjligheten att lämna bygglov för tillfällig åtgärd enligt 8 kap 14 § plan- och bygglagen
(PBL) är inte avsedd att användas för att allmänt lämna lov för planstridiga åtgärder,
som är av mer eller mindre permanent natur. Enligt rättspraxis måste åtgärdens
provisoriska karaktär framstå som reell, och det är inte tillräckligt för att få lov för
tillfällig åtgärd att en byggnad är lätt demonterbar, om det samtidigt framgår att
behovet av byggnaden är av långsiktig karaktär.
Den föreslagna byggnationen bedöms inte uppfylla kraven enligt PBL 8 kap 14 §
för att bygglov för tillfällig åtgärd ska kunna lämnas. Åtgärderna bör föregås av
prövning genom detaljplaneläggning.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut men har ej utnyttjat detta.
Arbetsutskottet uttalar att de under vissa förutsättningar kan ställa sig positiva till
att bevilja tillfälligt lov i tre år och att ärendet återremitteras till förvaltningen för
ytterligare beredning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning.
_____
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Sökande
Tekniska förvaltningen
Akten

165/05

§ 97
Uppförande av uteservering (Sjökrog) – tillfällig åtgärd på Fisktorget
(Karlskrona 4:5)
Handlingar: Ansökan (2005-01-14), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Ansökan gäller permanent bygglov för Lisas Sjökrog på befintlig plats vid Fisktorget, alternativt bygglov för tillfällig åtgärd t o m den 31 december 2007.
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.
Förvaltningen föreslår nämnden att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd i ett år.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget men har ej utnyttjat
detta.
Yrkande
Kurt Lindman (v) yrkar att tillfälligt lov beviljas för en tid av två år.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Kurt Lindmans yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd för en tid av 1 år från beslutsdatum varvid
föreskrives:
att en godkänd brandskyddsdokumentation omgående inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen, dock senast före säsongstarten 2005.
_____
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Sökande
Akten

232/05

§ 98
Påbyggnad med takkupor på kontorshus, fastigheten Stumholmen 2:1
(Kustbevakningen)
Handlingar: Ansökan (2005-01-21), ritning, yttrande från sökande (2005-03-02),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller påbyggnad med tre stycken 11-12 m långa takkupor på före detta
Tunneboden på Stumholmen, sedan 1990 ombyggd för Kustbevakningen. Åtgärden
är avsedd att göra det möjligt att inreda mer kontorsutrymme på byggnadens nedre
vindsplan.
Byggnaden är byggnadsminnesförklarad.
I gällande områdesbestämmelser för Stumholmen har byggnaden beteckningen Q
(Kulturreservat), vilket bland annat innebär att åtgärder inte får vidtas i byggnadens
yttre som förvanskar dess ursprungliga karaktär.
Enligt 3 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL) får byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller
som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, inte förvanskas.
Den aktuella byggnaden får anses omfattas av denna bestämmelse, då den såväl
är byggnadsminnesförklarad som skyddad av områdesbestämmelser, och dessutom
ingår i ett särskilt värdefullt bebyggelseområde.
De stora och dominerande takuppbyggnaderna får anses vara främmande för byggnadens karaktär och bedöms innebära en förvanskning av byggnaden.
Med hänvisning till ovan anförda föreslår förvaltningen att nämnden avslår framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan med hänvisning till vad som sägs i PBL 3 kap 12 §.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

4472/04

§ 99
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tjurkö 4:4
Handlingar: Ansökan (2004-10-19), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____

9 mars 2005 Sid. 25(26)

§ 100
Informationer
•

Informeras om den planerade utvecklingsdagen för nämndens ledamöter.
Datum fastställes till den 22 april 2005, kl. 08.30-16.00. Dagen kommer
att behandla aktuella frågor inom nämndens ansvarsområde. Platsen blir
Rosenholm.

•

Kommunen har inbjudit till informationsträffar om pågående planer för
nya villatomter. Avsikten är att allmänheten ska få tillfälle att få svar på
frågor om bygglov, bygganmälan och annat om byggprocessen.
Jämjö
8 mars
Jändelskolan
kl. 18.30
Rödeby
9 mars
f d kommunalhuset kl.18.30
Nättraby
15 mars
Nättrabyskolan
kl. 18.30
Lyckeby
17 mars
Medborgarhuset kl. 18.30

•

”Stadsliv och stadsrum i Karlskrona” är ämnet för en föreläsning av arkitekt
Jan Ghel. Föreläsningen äger rum i af Chapmanskolans aula den 10 mars
2005, kl. 17.00.

•

En inbjudan till seminarium om ”Hållbart Byggande” föreligger. Plats och
tid: Landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona, torsdagen den 21 april 2005,
kl. 08.30-16.00. Arrangör är AB Miljöresurs Linné, Växjö.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____
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Övriga frågor
§ 101
Kurt Lindman (v) vill ha ett förtydligande beträffande dispens för krav på tillgänglighet vid inredande av vindslägenheter i flerbostadshus. Förvaltningschefen
och bygglovchefen besvarar frågan.
Carl-Göran Svensson (m) tar upp frågan om Jämjö Centrum. Studenter på Högskolan har fått ett uppdrag att komma med förslag till hur man kan utveckla
Jämjö centrum. Carl-Göran föreslår att arbetet redovisas som en utställning i
Jämjö, förslagsvis på Bibilioteket, Caféet m m. Förvaltningschefen åtar sig att
föra framställningen vidare.
_____

13 april 2005 Sid. 1(44)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 april 2005
§ 122
§ 123

Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, Karlskrona
Ändring av byggnadsplan för Fredriksdalsområdet, Nättraby (N8/1958) (fastställd av
Länsstyrelsen 1958.04.18), Karlskrona kommun
§ 124
Detaljplan för Gullbernahult 21, Måsskär, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 125
Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 m fl (norra Ringö), Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 126
Detaljplan för Pottholmen etapp 1. Komplettering av planunderlag. Direktiv för prövning av
ansökan om bygglov.
§ 127
Föreläggande med vite – angående ej utförd inkoppling på kommunalt spillvattennät för
fastigheten Aspö 4:77
§ 128
Budgetuppföljning februari 2005
§ 129
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 130
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 131
Meddelanden
§ 132
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:168
§ 133
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Aspö 4:249
§ 134
Förlängning av bygglov för uppsättande av bodar, tillfällig åtgärd, på fastigheten Aspö 5:68
§ 135
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bakareboda 1:121
§ 136
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bostorp 5:5
§ 137
Yttrande till Länsstyrelsen: Angående olovligt inredande av bostadslägenhet på fastigheten
Gäddan 3.(Lst dnr 403-184-05)
§ 138
Nybyggnad av kontorsbodar för marinaverksamhet, bygglov för tillfällig åtgärd, Norra kajen
§ 139
Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 1:130
§ 140
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 7:21
§ 141
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av skola för grundskoleverksamhet, samt
tillbyggnad av skolmatsal med kök, tillfällig åtgärd, på fastigheten Ingenjören 4
§ 142
Uppsättande av kontorspaviljong och tvättbarack. Bygglov för tillfällig åtgärd i tre år på
fastigheten Karlskrona 2:29
§ 143
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av servicebod och personalbyggnad för marina,
samt tillbyggnad av takkupor på befintlig lagerbyggnad på fastigheten Kölen 7 (f d
Hästövarvet)
§ 144
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av hallbyggnader för marina på fastigheten Kölen 7
och 11 (f d Hästövarvet)
§ 145
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lyckeby 4:35
§ 146
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Torhamns-Långören 1:9
§ 147
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 2:3
§ 148
Strandskyddsdispens för uppförande av altan/trädäck på fastigheten Maren 1:20
§ 149
Förlängning av bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Senoren 12:6
§ 150
Bygglov och bygganmälan för upptagande av takfönster på kontorshus på fastigheten
Stumholmen 2:1 (Kustbevakningen)
§ 151
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Torhamn 9:2
§ 152
Bygglov för nybyggnad av fackverkstorn på fastigheten Torhamn 9:8
§ 153
Informationer
§ 154
Övriga frågor
___________________

13 april 2005 Sid. 2(44)

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
13 april 2005, kl. 08.30 – 14.10
Beslutsammanträde kl. 13.00 – 14.10.
Ajournering 13.40 – 13.45.

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s)
Jerry Hansson (fp) till kl. 12.00
Lars-Ove Carlsson (kd) kl. 13.00-14.10

Närvarande ersättare

Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Kristoffer Axelsson (m) till kl. 12.00
Lars-Ove Carlsson (kd) 08.30-12.00
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Hans Juhlin, planchef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Malin Eriksson, planarkitekt
Marianne Örnblom, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Anna Olausson, vik. planarkitekt
Ann-Sofie Silverskär, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Bo Karlson, miljöinspektör
Lise-Lotte Andersson, miljöinspektör
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Eva Röder

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 21 april 2005,
kl. 17.00
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Magnus Manhammar

Justerare

…………………………………….
Eva Röder

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

22 april 2005

§§ 122 – 154

anslagits på
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

25/05

§ 122
Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, Karlskrona
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 december 2004, § 427 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Bastasjö.
Planarbetet skall ske med normalt förfarande och föregås av ett programskede.
Det finns ett stort behov att skapa attraktiva tomter för friliggande bostadsbebyggelse i Karlskrona kommun. Tomter med närhet till större natur- och skogsområden
är attraktiva för många. Syftet är att skapa cirka 110 nya tomter för naturnära
bostadsbebyggelse.
Gällande översiktsplan för Karlskrona kommun antagen 2002, anger utvecklingsområde för bostäder mellan Hässlegården och Bastasjön. Karlskrona kommun är
ägare till markområdet och infrastrukturen är väl utbyggd.
Planområdet ligger i Karlskronas norra del, mellan Hässlegården och Bastasjön.
Avstånd till centrum är cirka 8 km.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra programsamråd
för detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl.
_____
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Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3721/04

§ 123
Ändring av byggnadsplan för Fredriksdalsområdet, Nättraby (N8/1958)
(fastställd av Länsstyrelsen 1958.04.18), Karlskrona kommun
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 18 februari t o m den
11 mars 2004.
På grund av ändrade regler för förskola och stor inflyttning till Nättraby, finns
där behov av ytterligare lokaler för förskoleverksamhet. Folkparken som ligger i
samhällets västra del nyttjas sällan som sådan. Fastigheten består dels av skog och
dels av en grusplan på vilken finns en paviljong. Denna har sedan lång tid nyttjats
som samlingslokal för skilda grupper.
Avsikten är nu att rusta upp befintlig paviljong och inrätta förskola på tomten.
Lokalen kommer även fortsättningsvis att kunna användas som samlingslokal när
förskolan är stängd.
Detaljplaneändringen består i ett tillägg till beteckningen Rf ned S1, där S står för
skoländamål och 1 :an specificerar förskoleändamål. Bestämmelser om mark som
ej får bebyggas (s k prickmark), område för ledningar (u-område) och byggnadshöjd
ändras ej.
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplanetillägget för Fredriksdalsområdet, Nättraby (N8/1958), daterad oktober 2004.
_____

13 april 2005 Sid. 6(44)

Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 124
Detaljplan för Gullbernahult 21, Måsskär, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Detaljplan för Gullbernahult 21, Måsskär, har varit ute på samråd fr o m den
2 mars t o m den 23 mars 2005.
Syftet med planförslaget är att utöka användningsområdet för byggnaden då nuvarande vårdverksamhet inte ryms inom gällande detaljplan.
Planområdet är beläget i stadsdelen Gullberna utmed Kolonivägen. Avståndet till
Karlskrona centrum är cirka 4 km.
Planområdet omfattar cirka 950 kvadratmeter. För markägoförhållandena står
Fastighetsbolaget Gullberna KB, ägt av Karlskrona kommun.
Förslaget innebär att bestämmelserna för fastigheten Gullbernahult 21 utökas
och får även bestämmelser som medger vård, DK, vård, kontor även daghem,
fritidshem och annan social service efter särskild prövning. Gällande detaljplan
anger endast användningen K, kontor, även daghem, fritidshem och annan social
service efter särskild prövning. På andra våningsplanet i fastigheten bedriver
Karlskrona kommun ett behandlingshem för drogmissbrukare. Denna verksamhet
har pågått sedan november 2003 och planförslaget innebär att verksamheten ska
kunna fortgå. Första våningsplanet är uthyrt till kontor.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan för
fastigheten Gullbernahult 21, Måsskär, Karlskrona kommun.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1321/04

§ 125
Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 m fl (norra Ringö), Karlskrona kommun,
Blekinge län
Karlskrona kommun har en positiv befolkningsutveckling. I dagsläget råder brist på
kommunala tomter för enskilt byggande. Efterfrågan på tomter inom stadsbygden är
mycket stor. Den norra platån på Ringö anges som ett byggnadsområde för bostäder/
småhus i kommunens översiktsplan från 2002. Förslaget har även stöd i kommunens
bostadsförsörjningsprogram.
Projektet syftar till att skapa kommunala villatomter i en attraktiv miljö, nära havet
och relativt nära Karlskrona centrum. Bebyggelsen föreslås trafikmatas via en förlängning av Bokavägen som föreslås breddas och förses med gångbana. Befintliga,
privata bostadsfastigheter inordnas i den nya bebyggelsestrukturen.
Planområdet är beläget på norra Ringö cirka 7 km nordost om Karlskrona centrum.
Området begränsas av Ringövägen mot norr, privata bostadsfastigheter och Ringövägen mot väster, Verkövägen och järnvägen mot öster samt av naturområde mot
söder. Planområdet omfattar cirka 10,8 ha.
Större delen av planområdet ägs av Karlskrona kommun. Den norra delen av området utgörs av privatägda bostadsfastigheter.
Planarkitekt Malin Eriksson föredrar ärendet.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget om samråd.
Yrkande
Kurt Lindman (v) yrkar att planen kompletteras med en MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) innan samråd.
Carl-Göran Svensson (m) yrkar bifall till samråd.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering
Votering begärs och verkställes. Följande voteringsproposition uppställes: Den som
bifaller arbetsutskottets förslag om samråd röstar ja. Den som bifaller Kurt Lindmans
(v) yrkande om MKB innan samråd röstar nej.
(forts.)
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Följande röstar ja: Per-Gunnar Holgersson (s), Carl-Göran Svensson (m), Katarina
Möller (s), Gert Olsson (s), Ulla Ohlsson (s), Thomas Åberg (s), Anna Ottosson (m),
Lars-Ove Carlsson (kd), Eva Röder (fp), Henrik Reinholdsson (kd), Magnus Larsson
( c ) och Magnus Manhammar (s).
Röstar nej gör Kurt Lindman (v).
Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar nämnden enligt arbetsutskottets förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att låta detaljplan för del av Lyckeby 1:1 m fl (norra Ringö) bli föremål för samråd.

_____
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Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3373/02

§ 126
Detaljplan för Pottholmen etapp 1. Komplettering av planunderlag. Direktiv
för prövning av ansökan om bygglov.
Länsstyrelsen har den 25 november 2004 enligt 12 kap 1 § plan- och bygglagen
beslutat pröva kommunens beslut att anta detaljplanen för Pottholmen etapp 1.
Länsstyrelsen påminner om att man under planprocessens gång har påtalat behov
av undersökningar av markföroreningar inom planområdet för att klargöra behovet
av saneringsåtgärder innan planen antas.
Ärendet har underhand diskuterats med länsstyrelsen som lämnat kommentar daterad
28 februari 2005. Med hänvisning till nämnda kommentar från länsstyrelsen har förvaltningen lämnat förslag till beslut, bil A.
Planarkitekt Kerstin Johansson och miljöinspektör Bo Karlson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att underlaget till detaljplanen ska kompletteras i enlighet med länsstyrelsens
kommentar daterad den 28 februari 2005 när det gäller befintliga byggnader, d v s
området vid lokstallarna enligt följande:
1. Undersökningar av flyktiga ämnen i marken ska göras
2. Om undersökningen visar att det finns sådana ämnen behöver orsaken/källan
identifieras
3. Utifrån resultaten i 1 och 2 behöver kommunen redovisa vilka eventuella åtgärder som ska vidtas för att bebyggelsen inte ska bli olämplig med hänsyn till
människors hälsa och säkerhet.
att anta följande direktiv för prövning av ansökan om bygglov:
• Inom detaljplanens byggrätter för ny bebyggelse skall bebyggelsen utföras
gassäker.
Fastighetsägaren har enligt överenskommelse ansvar för undersökningar och åtgärder
enligt vad som framgår ovan.
_____
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Fastighetsägaren
Akten

902/04

§ 127
Föreläggande med vite – angående ej utförd inkoppling på kommunalt
spillvattennät för fastigheten Aspö 4:77
Miljönämnden beslutar den 30 mars 1994, § 48 att för VA-sanering inom området
Aspö skall gälla obligatorisk inkoppling på kommunens spillvattennät. Karlskrona
kommun 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 anslutningsavgift, men underlåtit att ansluta
fastigheten till ovan nämnda spillvattennät, vilket innebär att den äldre enskilda
avloppsanläggningen fortfarande utgör en risk för människors hälsa och miljön.
Den enskilda avloppsanläggning som finns på Aspö 4:77 består av tvåkammarbrunn och efterföljande rening i form av infiltrationsanläggning. Tillstånd att
anlägga avloppsanläggningen utfärdades 1989.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 16 mars 2005 yttrat sig i ärendet och lämnat förslag till beslut, bil A.
Förvaltningen anser att det får anses vara skäligt att uppfylla kravet på försiktighetsmått genom att ansluta avloppsanläggningen kommunalt. Den största kostnaden
i form av anslutningsavgift har redan erlagts och fastigheten ligger inom kommunalt
verksamhetsområde, vilket innebär att anslutningspunkten till spillvattennätet finns
placerad i fastighetens närhet. Kravet på anslutning får därmed anses vara miljömässigt motiverat utan att vara ekonomiskt orimligt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 april 2004, § 152, att förelägga
ägaren till fastigheten Aspö 4:77 att snarast, dock senast den 31 maj 2004 ansluta
fastighetens avloppsanläggning till det kommunala spillvattennätet. Fastighetsägaren överklagade beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ändrade det överklagade beslutet endast på så sätt att föreläggandet skulle iakttagas senast den 31
augusti 2004. Eftersom föreläggandet inte har följts inom utsatt tid och avloppsanläggningen ännu inte blivit inkopplad föreslår förvaltningen att detta föreläggande
ska förenas med vite.
Miljöinspektör Lise-Lotte Andersson föredrar ärendet.
(forts.)
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av Miljöbalken 26 kap 9 och 14 §§ med hänvisning till 2 kap 3 och
7 §§, alternativt 24 kap förelägga ägaren till fastigheten Aspö 4:77 att vid vite av
50 000 kronor snarast, dock senast den 31 maj 2005, 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
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 128
Budgetuppföljning februari 2005
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per februari 2005.
Förvaltningen meddelar att miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (totalt)
inte beräknas visa någon avvikelse jämfört med budget år 2005.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut per februari 2005 enligt bilagda handlingar.
_____
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§ 129
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 130
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 131
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut 15 februari 2005, § 16; Miljöoch byggnadsnämndens begäran om projektmedel till ”Nästa steg” planer
för nya småhusområden
2. Kommunstyrelsens allmänna utskott, beslut 22 mars 2005, § 45; Statsbidrag
för lokal och kommunal naturvård
3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-02-19; Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4 § miljöbalken avseende anläggning av vandrarhem
på Utklippan
4. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-02-21; Statsbidrag till kalkning av
sjöar och vattendrag under budgetåret 2005 i Karlskrona kommun
5. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-02-22; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus på del av fastigheten Uttorp 4:2 i Karlskrona kommun
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-02-28; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av
två enbostadshus på fastigheten Aspö 3:22 och 3:32 i Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-02-28; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut 2004-09-08 § 310 att
anta detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-03-02; Detaljplan för Norra Backe
på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-03-02; Detaljplan för del av
fastigheten Pollux 32 (Västerudd) i Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-03-07; Tillstånd till transport av
farligt avfall
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-03-07; Tillstånd till transport av
avfall
(forts.)
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12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-03-14; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för tillbyggnad av carport
på fastigheten Verkö 3:283, Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-03-15; Förprövning enligt djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) (Nyb av häststall, Kristianopel 2:9)
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-03-17; Undantag från beträdnadsförbud i fågelskyddsområden i Blekinges skärgård
15. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-02-23; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 28 juni 2004. Saken: Bygglov för nybyggnad
av miljöstation på fastigheten Långö 1:2 i Karlskrona
16. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-02-23; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 13 september 2004. Saken: Förhandsbesked
enligt plan- och bygglagen (1987:10) PBL, för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten Skillinge 14:1 i Karlskrona
17. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2005-03-10; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 11 januari 2005, dnr 403-7597-04. Saken:
Byggnadsavgift enligt plan- och bygglagen (1987:10,PBL) nu fråga om
avvisning av talan
18. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-03-10; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 9 december 2004, dnr 282-6875-04. Saken:
Omedelbart omhändertagande enligt djurskyddslagen (1988:534)
19. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-03-14; Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut den 1december 2004, dnr 4145/04. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m, BAB. (Annebo 7)
20. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-03-14; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 22 juni 2004. Saken: Bygglov för mast m m
på fastigheten Kuleryd 1:2 i Karlskrona kommun
21. Kammarrätten i Jönköping, PROTOKOLL 2005-03-18; Överklagande av
Länsrättens i Blekinge län dom den 1 februari 2005 i mål nr 1079-04. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m; fråga om prövningstillstånd (Gullbernahult 47) (Kammarrätten
meddelar ej prövningstillstånd)
(forts.)

13 april 2005 Sid. 17(44)

§ 131 (forts.)
22. Regeringen, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Regeringsbeslut 2005-03-03; Skrivelse med begäran om att fastigheten Västra
Nättraby 6:37 i Karlskrona kommun skall exproprieras
23. Livsmedelsverket, beslut 2005-02-19; Förordnande av provtagare

24. Jordbruksverket, beslut 2005-03-22; Behörighet för att använda bekämpningsmedel i stormskadad skog i södra Sverige
_____
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Sökande
Berörda grannar
Akten

4521/04

§ 132
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 4:168
Handlingar: Ansökan (2004-10-20), ritning, situationsplan, karta, yttranden från
grannar (2005-01-05 och 2005-01-07), 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.
Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, och marken upplevs i huvudsak
som privatiserad. Ett större uthus/ekonomibyggnad finns på platsen. Dess användningsområde är oklart, men det finns skäl anta att byggnaden i viss utsträckning
används för bostadsändamål.
Platsen rymmer inga allmänna intressen, tillfartsväg finns och anslutning till det kommunala VA-nätet kan göras. Nybyggnad av ett fritidshus på platsen får anses vara en
lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Två skrivelser har inkommit. Här framförs att man inte har något emot en nybyggnation av ett fritidshus
på platsen. Däremot framförs negativa synpunkter på att befintlig byggnad används
för bostadsändamål i nuvarande skick.
Som upplysning ska nämnas, att något bygglov för användning av befintlig byggnad
för bostadsändamål inte har beviljats av miljö- och byggnadsnämnden. En sådan
användning är således att betrakta som en olovlig åtgärd enligt plan- och bygglagen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på den föreslagna
platsen med villkor:
(forts.)
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att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

765/05

§ 133
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Aspö 4:249
Handlingar: Ansökan (2005-02-10), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Enligt översiktsplanen för Aspö är kompletteringar på stora tomter runt affären
möjliga. Platsen är en del av en större, bebyggd tomt strax norr om affären. Den
bedöms inte inrymma några allmänna intressen och får anses vara lämplig att dela.
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 ansökan men har ej utnyttjat
detta.
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.
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Sökande
Akten

1001/05

§ 134
Förlängning av bygglov för uppsättande av bodar, tillfällig åtgärd, på
fastigheten Aspö 5:68
Handlingar: Ansökan (2005-03-01), ritning, situationsplan, karta, strandskyddsdispens från Länsstyrelsen (2005-02-16), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och
16 §§. Strandskyddsdispens från länsstyrelsen föreligger.
Platsen ligger inom ett område där arbete med detaljplaneläggning pågår. Det kan
inte uteslutas att exploateringsarbeten kommer att påbörjas inom den period på två
år som ansökan gäller, varför det får anses vara lämpligt att endast bevilja bygglov
för ett år i taget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd för en tid av ett år från beslutsdatum.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Berörda grannar
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Akten

170/05

§ 135
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Bakareboda 1:121
Handlingar: Ansökan (2005-01-17), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
grannar (2 st), yttrande från sökande (2005-04-01), 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.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger på en avstyckad tomt som är bebyggd med
ett mindre fritidshus. Platsen ligger i anslutning till en annan bebyggd tomt. Marken
bedöms inte inrymma några särskilda allmänna intressen. Befintlig väg kan användas
för tillfart.
Med hänvisning till miljöavdelningens bedömning att det är olämpligt att anordna
enskild avloppsanläggning på fastigheten föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget
och har då bland annat framfört att avloppsfrågan är tänkt att lösas med ett småskaligt
reningsverk.
Miljöavdelningen har efter sökandens yttrande gjort bedömningen att det finns möjlighet att anordna enskild avloppsanläggning på fastigheten.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna med villkor:
(forts.)
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att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning skal inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovansökan
att den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

83/05

§ 136
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bostorp 5:5
Handlingar: Ansökan (2005-01-11), komplettering till ansökan (2005-02-24),
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.
Platsen ligger i utkanten av ett skogsparti, i anslutning till en bebyggd fastighet. Den
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas från väg 28. Miljöavdelningen har gjort bedömningen att enskild
avloppsanläggning går att anordna på fastigheten.
Platsen får anses vara lämpad för nybyggnad av ett bostadshus.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovansökan
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 28 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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Länsstyrelsen
Akten

1699/04

§ 137
Yttrande till Länsstyrelsen: Angående olovligt inredande av bostadslägenhet på
fastigheten Gäddan 3. (Lst dnr 403-184-05)
Länsstyrelsen har den 9 februari 2005 begärt yttrande från miljö- och byggnadsnämnden beträffande rubricerade.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet och förslag till yttrande, bil A:
Några nya sakuppgifter som föranleder miljö- och byggnadsnämnden att ändra
sin tidigare ståndpunkt i ärendet har inte framkommit.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 1 § punkt 3 krävs bygglov för att ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål
än det för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket bygglov senast har
lämnats. Lovplikten gäller således oavsett om några inredningsåtgärder behöver
vidtas eller ej, även själva användningen av lokalerna för ett nytt ändamål kräver
bygglov. Användning som bostad istället för kontor är ett sådant väsentligen annat
ändamål som avses i PBL.
Vad gäller bostadens storlek har försök gjorts på olika sätt att få fastighetsägarens
uppgift om detta, vilket framgår av skrivelserna i ärendet. Fastighetsägaren har dock
avstått ifrån att bidra med förtydligande i detta avseende. De uppgifter som funnits
att tillgå är de som framgått av mäklarbyrån Iwers försäljningsannons.
Det har inte bedömts vara rimligt att bevilja bygglov i efterhand för en bostad på
250 m2, med hänvisning till de bestämmelser som tillåter en sådan vaktmästarbostad som behövs för industriverksamheten. Fastighetsägaren har getts möjlighet
att söka bygglov i efterhand för en sådan bostad som han anser att detaljplanen
medger, för att få detta prövat, men har avstått ifrån att göra detta.
Det råder ingen tvekan om att det krävs bygglov för att ta lokaler i anspråk för
bostadsändamål, och lika klart är det att något bygglov för detta inte har beviljats
på fastigheten Gäddan 3. Den rättelse som miljö- och byggnadsnämnden anser ska
ske, är att användningen av lokalerna som bostad upphör, så länge inget bygglov
för ändrad användning till bostad har beviljats.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att överklagandet ska lämnas utan bifall.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till
Länsstyrelsen.
_____
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Sökande
Akten

1454/05

§ 138
Nybyggnad av kontorsbodar för marinaverksamhet, bygglov för tillfällig
åtgärd, Norra kajen
Handlingar: Ansökan (2005-04-04), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Byggnaderna blir belägna på mark som enligt gällande detaljplan endast får användas för hamntrafik och därmed samhörigt ändamål, och som 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.
Förvaltningen föreslår att bygglov beviljas för tillfällig åtgärd med en varaktighet
i ett år från beslutsdatum.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Sammanträdet ajourneras för diskussion i partigrupperna.
Yrkanden
Den socialdemokratiska gruppen tillsammans med den borgerliga gruppen yrkar
att bygglov beviljas för tillfällig åtgärd under tiden april t o m september 2005.
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden
beslutar enligt socialdemokraternas och den borgerliga gruppens yrkande om
tillfälligt bygglov under tiden april t o m september 2005.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd under tiden april t o m september 2005.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

100/05

§ 139
Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Hasslö 1:130
Handlingar: Ansökan (2005-01-12), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen ligger vid norra delen av Fiskaregårdsvägen. Marken utgörs huvudsakligen
av tät och snårig buskvegetation, och får anses sakna allmänt intresse. Tillfart går
att ordna och anslutning ska göras till det kommunala VA-nätet.
Förslaget får anses vara en lämplig komplettering av befintlig bebyggelse.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Inga skrivelser har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att nybyggnadskarta ska inlämnas för godkännande före byggstart
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 minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en beskrivning av projektets art och omfattning lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
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
Berörd granne
Akten

5385/04

§ 140
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 7:21
Handlingar: Ansökan (2004-12-30), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
granne (2005-01-31), yttrande från sökande (2005-02-23), 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 utgörs av en mindre 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 bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En skrivelse med
synpunkter har inkommit. Det som framförs i skrivelsen påverkar inte bedömningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

375/05

§ 141
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av skola för grundskoleverksamhet, samt tillbyggnad av skolmatsal med kök, tillfällig åtgärd, på
fastigheten Ingenjören 4
Handlingar: Ansökan (2005-01-31), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivande, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 9 mars 2005, § 96.
Ansökan gäller nybyggnad av skola för grundskoleverksamhet i privat regi, samt
tillbyggnad av skolmatsal med kök.
Enligt gällande detaljplan är byggnaderna belägna på mark avsedd för allmänt
ändamål. Här tillåts endast verksamheter med ett offentligt organ som huvudman,
såsom kommun, stat, landsting eller liknande. Den föreslagna användningen för
privat skolverksamhet strider således mot detaljplanen.
Bygglov för tillfällig åtgärd i tre år för ändrad användning av två befintliga byggnader dels till grundskoleverksamhet i privat regi, dels till skolmatsal, beviljades av
miljö- och byggnadsnämnden den 21 augusti 2002. Detta var avsett som tillfälliga
lösningar i avvaktan på att en varaktig lösning på lokalbehovet söktes, vilket kunde
motivera att bygglov för tillfällig åtgärd beviljades.
Det aktuella förslaget är avsett som en permanent lösning på lokalbehovet. Möjligheten att lämna bygglov för tillfällig åtgärd enligt 8 kap 14 § plan- och bygglagen
(PBL) är inte avsedd att användas för att allmänt lämna lov för planstridiga åtgärder,
som är av mer eller mindre permanent natur. Enligt rättspraxis måste åtgärdens
provisoriska karaktär framstå som reell, och det är inte tillräckligt för att få lov för
tillfällig åtgärd att en byggnad är lätt demonterbar, om det samtidigt framgår att
behovet av byggnaden är av långsiktig karaktär.
Den föreslagna byggnationen bedöms inte uppfylla kraven enligt PBL 8 kap 14 §
för att bygglov för tillfällig åtgärd ska kunna lämnas. Åtgärderna bör föregås av
prövning genom detaljplaneläggning.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Ingen skrivelse
har inkommit.
(forts.)

13 april 2005 Sid. 30(44)

§ 141 (forts.)

375/05

Vid sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden den 9 mars 2005, § 96 återremitterades ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. Berörda grannar
och hyresgäster har nu getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Några yttranden
har ej inkommit.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
Arbetsutskottet uttalar sig positiva till att lämna tillfälligt bygglov med en varaktighet av tre år.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till plan- och bygglagen 8 kap 14 § bevilja bygglov för tillfällig
åtgärd med en varaktighet av tre år varvid föreskrives:
att nybyggnadskarta med byggnaden inritad och huvudmått samt avstånd till fastighetsgräns utsatta, skall inlämnas för godkännande före byggstart
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.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

1045/05

§ 142
Uppsättande av kontorspaviljong och tvättbarack. Bygglov för tillfällig
åtgärd i tre år på fastigheten Karlskrona 2:29
Handlingar: Ansökan (2005-03-03), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Åtgärden är betingad av kravet på att motta personal hos Marinen som omgående
förflyttas från Stockholm till Karlskrona. Parallellt pågår projektering av en permanent lösning, som bland annat omfattar ombyggnad av Finska kyrkan på samma
fastighet.
De föreslagna byggnaderna uppfyller inte kraven på utformning enligt PBL 3 kap
1 §, varför permanent bygglov inte kan lämnas. Enligt plan- och bygglagen 8 kap
14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja bygglov för tillfällig
åtgärd.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tre år från beslutsdatum
varvid föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning ska göras till kommunalt VA
att nödvändiga tillstånd från de antikvariska myndigheterna ska föreligga före
byggstart, vilket ombesörjes av sökanden
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en beskrivning av projektets art och omfattning lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
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Sökande
Akten

12160/05

§ 143
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av servicebod och personalbyggnad för marina, samt tillbyggnad av takkupor på befintlig lagerbyggnad på
fastigheten Kölen 7 (f d Hästövarvet)
Handlingar: Ansökan (2005-03-11), ritning, situationsplan, grannemedgivande,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller komplementbyggnader till de hallbyggnader för marinaverksamhet
som behandlas i annat ärende.
Användningen överensstämmer i huvudsak med tidigare användning av området.
De föreslagna byggnaderna överensstämmer med gällande detaljplan, med undantag
för ett mindre prickmarksintrång för servicebyggnaden. Detta bedöms vara en mindre
avvikelse förenlig med detaljplanens syfte.
Medgivande från berörd granne föreligger.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medge mindre avvikelse från gällande detaljplan 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 kommunalt VA
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.

13 april 2005 Sid. 33(44)

Sökande
Akten

1258/05

§ 144
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av hallbyggnader för marina på
fastigheten Kölen 7 och 11 (f d Hästövarvet)
Handlingar: Ansökan (2005-03-11), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller tre byggnader för marinaverksamhet: marin utrustningshall, inomhusförvaring av båtar samt slipskjul. Utrustningshall och förvaringshall utgörs av
enkla hallkonstruktioner i plåt, medan slipskjulet är en tältdukskonstruktion. För
slipskjulet ansöks om bygglov för tillfällig åtgärd på 10 år, för plåthallarna ansöks
om permanent bygglov.
Användningen överensstämmer i huvudsak med tidigare användning av området,
och de föreslagna byggnaderna överensstämmer med gällande detaljplan.
Den föreslagna tältkonstruktionen bedöms inte uppfylla kraven på utformning enligt
PBL 3 kap 1 §, varför permanent bygglov för denna inte kan lämnas. Enligt planoch bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja
bygglov för tillfällig åtgärd.
Reviderade fasadritningar har inkommit.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för marin utrustningshall och hall för inomhus- förvaring av
båtar samt bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tio år för slipskjul
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.
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Sökande
Akten

5296/04
§ 145
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lyckeby
4:35
Handlingar: Ansökan (2004-12-20), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt
PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen ligger vid Knösövägen och marken utgörs av tät och snårig skogsvegetation.
Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
I södra delen av fastigheten har positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus lämnats den 13 oktober 2004. Den mellanliggande delen av fastigheten föreslås
lämnas obebyggd då den är sank och olämplig att bebygga.
Det kommunala VA-nätet finns 400 m norr om platsen. Man avser att gemensamt
svara för framdragning till de båda aktuella tomterna.
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
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Sökande
Akten

4848/04
§ 146
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten TorhamnsLångören 1:9
Handlingar: Ansökan (2004-11-16), ritning, karta, yttrande från grannar (200502-03 och 2005-02-07), yttrande från sökande (2005-04-08), 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.
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 §§.
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse
Platsen ligger inom område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård.
Ansökan gäller ett fritidshus på 130 m2, placerat på en ny avstyckning innanför
den befintliga bebyggelsen på fastigheten, som ligger i direkt anslutning till bygatan.
Den föreslagna avstyckningen utgörs av allemansrättsligt tillgänglig naturmark.
Enligt översiktsplanen för skärgården föreslås att viss utökning av bebyggelsen på
Långören kan ske söderut. Det får bedömas vara lämpligt att detta i så fall sker i
form av en viss förlängning av bebyggelsen som ligger i direkt anslutning till
bygatan, vilket är det dominerande och traditionella bebyggelsemönstret på ön. En
byggnad med placering och storlek enligt förslaget får anses vara olämplig, med
tanke på det stora kulturhistoriska värdet hos den befintliga bebyggelsekaraktären.
Även med tanke på övriga restriktioner enligt ovan, får det anses vara av intresse att
marken bevaras allemansrättsligt tillgänglig.
Miljöavdelningen har gjort bedömningen att enskild avloppsanläggning för den
föreslagna byggnaden inte kan anordnas på fastigheten.
Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovan anförda att nämnden avslår ansökan.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. Ett yttrande har
inkommit där sökanden reviderat byggnadsytan till 65 kvm och även pekat ut ett
alternativt område söderut för eventuell bebyggelse.
(forts.)
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§ 146 (forts.)

4848/04

Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag om avslag.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att ärendet
återremitteras till förvaltningen för att utreda eventuell möjlighet till byggnation i
det alternativa läget.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden beslutar
att återemittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för att pröva lämpligheten att bygga på det
alternativa området söderut.
_____
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Sökande
Akten

4549/04

§ 147
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 2:3
Handlingar: Ansökan (2004-10-25), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____
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Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

5051/04

§ 148
Strandskyddsdispens för uppförande av altan/trädäck på fastigheten
Maren 1:20
Handlingar: Ansökan (2004-12-01), ritning, situationsplan, karta, beslut från
Länsstyrelsen (2005-01-12), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
Ansökan gäller placering av friliggande altan/trädäck inom strandskyddsområde.
Anordningen är inte bygglovpliktig, men en dispens från strandskyddsförordnandet
krävs.
Altanen blir belägen på en tomt som i sin helhet är ianspråktagen för bostadsändamål. Detta bedöms vara ett särskilt skäl att medge undantag från strandskyddsförordnandet. Rätten att medge dispens är i ett sådant fall delegerad av länsstyrelsen
till miljö- och byggnadsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 § MB medge dispens från strandskyddsbestämmelserna,
varvid den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

4025/00

§ 149
Förlängning av bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten Senoren 12:6
Handlingar: Ansökan (2004-11-29), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat bygglov för nybyggnad av
enbostadshus:
7 februari 2001, § 83.
15 januari 2003, § 23 Förlängning av bygglov.
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 med hänvisning till ovan anförda lämna bygglov för nybyggnad av enbostadshus med villkor:
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetena påbörjas och
då de avslutats.
att villkor enligt tidigare lämnat bygglov den 7 februari 2001, § 83 skall gälla.
_____
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
Akten

1332/05

§ 150
Bygglov och bygganmälan för upptagande av takfönster på kontorshus på
fastigheten Stumholmen 2:1 (Kustbevakningen)
Handlingar: Ansökan (2005-03-23), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller upptagande av takfönster på f d Tunneboden på Stumholmen,
sedan 1990 ombyggd för Kustbevakningen. Takfönstren är infällda i takplanet
och regelbundet placerade i förhållande till de befintliga ljusinsläppen vid takfoten. Åtgärden är avsedd att göra det möjligt att inreda mer kontorsutrymme på
byggnadens nedre vindsplan.
Byggnaden är byggnadsminnesförklarad.
I gällande områdesbestämmelser för Stumholmen har byggnaden beteckningen Q
(Kulturreservat), vilket bland annat innebär att åtgärder inte får vidtas i byggnadens yttre som förvanskar dess ursprungliga karaktär.
Enligt 3 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL) får byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller
som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, inte förvanskas.
Förslaget bedöms uppfylla kraven i områdesbestämmelserna respektive 3 kap 12 §
PBL.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att nödvändiga tillstånd från de antikvariska myndigheterna ska föreligga före
byggstart, vilket ombesörjes 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
Akten

5072/04

§ 151
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten
Torhamn 9:2
Handlingar: Ansökan (2004-12-03), ritning, karta, situationsplan, yttrande från
sökande (2005-04-07), 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, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen.
Platsen ligger inom område som är av riksintresse för friluftslivet.
För större delen av de föreslagna tomterna gäller strandskyddsförordnande enligt
miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§.
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse.
Platsen utgörs av allemansrättsligt tillgänglig naturmark, och ligger i kanten av ett
skogsparti. De föreslagna fritidshusen kan inte ses som en naturlig komplettering
av bebyggelsegruppen längs väg 750. Med tanke på de ovannämnda restriktionerna
kan marken inte bedömas vara lämpad för bostadsbebyggelse, utan det får anses vara
av vikt att den lämnas allemansrättsligt tillgänglig.
Med hänvisning till ovan anförda föreslår förvaltningen att nämnden avslår framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget och har
inkommit med förslag på en alternativ placering.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för prövning av det alternativa förslaget.
_____

13 april 2005 Sid. 42(44)

Sökande
Akten

5341/04

§ 152
Bygglov för nybyggnad av fackverkstorn på fastigheten Torhamn 9:8
Handlingar: Ansökan (2004-12-22), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller ett 18 m högt fackverkstorn. Tornet föreslås placerat inom
område som är detaljplanelagt för bostadsändamål, mitt inne i tättbebyggt
område i närheten av Torhamns kyrka.
Förslaget strider mot gällande detaljplan, och kan inte heller anses uppfylla
kraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen (PBL) på lämplig placering och utformning med hänsyn till omgivningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan, med hänvisning till att förslaget strider mot gällande detaljplan
och mot bestämmelserna i 3 kap 1 § PBL om lämplig placering och utformning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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§ 153
Informationer
Ordföranden informerar om
•

ByggForum om Hållbart byggande den 21 april 2005, Landstinget Vämö

•

Studiedag på Rosenholm den 22 april 2005 för samhällsbyggnadsförvaltningens
personal och miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare

•

Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i juni är flyttat till torsdagen den 9 juni

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Övriga frågor
§ 154
Under sammanträdets gång framkom förslag på att göra studiebesök till Kalmar
för att se hur man löst frågan om att bygga bostäder på vatten, d v s husbåtar.
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 maj 2005
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166

Val av personlig ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Detaljplan för del av Aspö 6:54, Aspö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Gulin 1, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4, Västra Gärde II, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Södra Backe på Verkö, Karlskrona
Enskilda avlopp – Sammanställning av utförda inventeringar samt policy vid ansökan om nya
tillstånd
§ 167 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 168 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 169 Meddelanden
§ 170 Enkelt avhjälpta hinder
§ 171 Yttrande till Länsrätten; Angående förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på
fastigheten Aspö 3:22 och 3:32
§ 172 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Aspö 3:48. Utgår.
§ 173 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Emmeryd 8:7
§ 174 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gnetteryd 1:53
§ 175 Yttrande till Länsrätten; Angående olovligt inredande av bostadslägenhet på fastigheten
Gäddan 3
§ 176 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hålan 62:5
§ 177 Bygglov för uppställning av båtar, tillfällig åtgärd, på fastigheten Karlskrona 2:1
§ 178 Bygglov och bygganmälan för anordnande av flytbryggor, tillfällig åtgärd, på fastigheten
Karlskrona 2:1
§ 179 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av två sjövillor (husbåtar), tillfällig åtgärd, på
fastigheten Kölen 7
§ 180 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Långasjö 2:7
§ 181 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 2:3
§ 182 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Lösen
3:4, del av, (lotten A)
§ 183 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Lösen
3:4, del av (lotten B)
§ 184 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Möllehall 1:5
§ 185 Uppsättande av konstverk (Röd stuga), tillfällig åtgärd, Stakholmen
§ 186 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sturkö-Ryd 10:14
§ 187 Förhandsbesked för nybyggnad a fritidshus på fastigheten Sturkö-Ryd 62:4
§ 188 Strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten Ungskär 1:39
§ 189 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 1:18
§ 190 Yttrande till Länsrätten; Ang. förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Uttorp 4:2, del av, (östra tomten)
§ 191 Yttrande till Länsrätten; Ang. förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Uttorp 4:2, del av, (västra tomten)
§ 192 Förhandsbesked för nybyggnad av tre parhus på fastigheten Verstorp 2:51 – 2:55
§ 193 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tjurkö 4:4
§ 194 Informationer
§ 195 Övriga frågor
___________________
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
11 maj 2005, kl. 08.30 – 14.10
Beslutsammanträde kl. 13.00 – 14.10
Ajournering kl. 13.10 – 13.15

Beslutande

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

Gerthie Olsson (s), jäv § 171
Magnus Manhammar (s), ordf. § 171
Carl-Göran Svensson (m)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp) till kl. 12.00
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson ( c ) till kl. 09.40
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Chatarina Holmberg (s)
Per-Gunnar Holgersson (s) jäv § 168
Jerry Hansson (fp) från kl. 13.00
Erik Gisslén (m) från kl. 09.40
Eva Öman (s), § 171

Närvarande ersättare

Eva Öman (s) ej § 171
Rolf Ferner (s)
Erik Gisslén (m) till kl. 09.40
Jerry Hansson (fp) till kl. 12.00
Lars-Ove Carlsson (kd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Hans Juhlin, planchef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Marianne Örnblom, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Bo Karlson, miljöinspektör
Lise-Lotte Andersson, miljöinspektör
Gunhild Stoltz, lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Henrik Reinholdsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, måndagen den 23 maj 2005,
kl. 07.30
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson, §§ 160-170, 172-195

§§ 160 – 195
Omedelbar justering
§§ 171, 175, 190, 191

……………………………………..
Magnus Manhammar, § 171
Justerare

…………………………………….
Henrik Reinholdsson

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 23 maj 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare
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Cecilia Åkesson
Kommunala uppdrag (KLF)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2081/05

§ 160
Val av personlig ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Till ny ersättare i arbetsutskottet efter Chatarina Åkesson (f d Olsson) ( c ) föreslås
Cecilia Åkesson ( c ).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att som personlig ersättare i arbetsutskottet, utse Cecilia Åkesson ( c ).
Ersättare för Magnus Larsson (c).
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5326/04

§ 161
Detaljplan för del av Aspö 6:54, Aspö, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om detaljplan
för rubricerat område. Ansökan gäller nybyggnad av åtta enbostadshus. Det
aktuella markområdet utgörs av allemansrättsligt tillgänglig naturmark med
skogsvegetation. Enligt översiktsplanen för Aspö ingår en stor del av fastigheten i område där kompletteringsbebyggelse inom VA-saneringsområde har
ansetts vara tänkbar.
Den föreslagna bostadsbebyggelsen ligger utanför strandskyddsområde. Inom
strandskyddsområdet har illustrerats en möjlighet att anlägga en gemensam
brygga med båtuppläggningsplatser.
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Aspö 6:54.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2738/04

§ 162
Detaljplan för Gulin 1, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Planen syftar till att skydda kulturhistoriskt intressant bebyggelse i sydöstra delen
av kvarteret samt att skapa nya byggrätter inom övriga delar av kvarteret. Gällande
detaljplan medger en användning för bilservice inom hela kvarteret med q-bestämmelse för byggnaderna i kvarterets södra del. Förslaget till detaljplan innebär rivningsförbud för magasinsbyggnaderna i sydöstra delen av kvarteret. Inom övriga
delar av kvarteret föreslås en ändring till bostads- och centrumändamål. Kommunen ser på sikt att befintlig bensinstation inom kvarteret flyttas till annat läge
utanför centrum.
Planområdet är beläget på Trossös nordöstra del inom kvarteret Gulin och gränsar
i söder till Spårgatan, i väster till Norra Smedjegatan och i öster till Arvid Nilssongatan samt i norr till Skeppsbrokajen. Planområdet omfattar cirka 1,8 ha.
Fastigheten är privatägd. Planen omfattar även gatumark som ägs av Karlskrona
kommun.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta detaljplan för Gulin 1 på Trossö bli föremål för samråd.
_____

11 maj 2005 Sid. 7 (44)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

7559/03

§ 163
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden gav den 10 december 2003 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för en stadsmarina
vid Skeppsbrokajen. Planeringen syftar till att skapa byggrätter för handel och
kontor med maritim anknytning. Detaljplanearbetet inleds med ett programskede
bland annat för att utreda stadsmarinans utformning och gestaltning.
Programområdet är beläget på nordöstra Trossö och omfattar del av Skeppsbrokajen avgränsat av Skeppsbrokajens vägområde i söder, Österleden i väster samt
vattenområde i norr och öster. Kajområdet omfattar cirka 1,5 ha. Marken ägs av
Karlskrona kommun.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra programsamråd.
_____

11 maj 2005 Sid. 8 (44)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1719/05

§ 164
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4, Västra Gärde II, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 december 2004 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram detaljplaner för nya bostadsområden, enligt
en lista där särskild vikt läggs vid att hitta naturnära lägen och att en variation av
upplåtelseformer säkerställs. Lokaliseringen kommer dessutom att ta hänsyn till
var intresset finns, befintlig infrastruktur och service liksom rekreationsmöjligheter.
Listan anger bland annat Västra Gärde II, norr om Västra Gärde I (Palettvägen).
Planärendet kommer att bedrivas med normalt förfarande och inledas med ett programskede för att klarlägga omfattningen av exploateringen.
Föreslaget område är beläget mellan Spandelstorp och Hässlegården, intill Stålvägen. Marken ägs av Karlskrona kommun och är idag skogsbevuxen.
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.
Sammanträdet ajourneras för överläggning i partigrupperna.
Nämnden enas om att förslaget kompletteras med tydliga avgränsningar för planområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra programsamråd.

_____

11 maj 2005 Sid. 9 (44)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

7472/03

§ 165
Detaljplan för Södra Backe på Verkö, Karlskrona
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 21 augusti 2002, § 221, att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Västra
(Södra ) Backe.
Planarbetet ska ske med normalt förfarande och föregås av ett programskede.
Avsikten är att, efter programsamrådet, upprätta två detaljplaner, en för förskola/skola och en för bostäder.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra programsamråd.
_____

11 maj 2005 Sid. 10 (44)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 166
Enskilda avlopp – Sammanställning av utförda inventeringar samt policy
vid ansökan om nya tillstånd
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste månaderna arbetat med att
sammanställa inventeringar av enskilda avlopp och har som avsikt att i samband
med detta föreslå åtgärder för befintliga, samt policy för nya enskilda avlopp.
Detta arbete är tänkt att vara ett informationsmaterial som kan användas som
underlag vid diskussion. Sammanställningen är fortfarande under utredning och
kan komma att ändras eller kompletteras med vissa delar innan förslag till beslut
lämnas. Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar att återkomma med beslutsförslag vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 9 juni 2005.
Miljöinspektörerna Lise-Lotte Andersson och Bo Karlson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

11 maj 2005 Sid. 11 (44)

§ 167
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

11 maj 2005 Sid. 12 (44)

§ 168
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
På grund av jäv deltar ej Per-Gunnar Holgersson (s) i beredning och beslut i
detta ärende.

11 maj 2005 Sid. 13 (44)

§ 169
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 3 mars 2005, § 1; Avsägelser av kommunala
uppdrag
2. Kommunfullmäktige, beslut 31 mars 2005, § 26; Kommunala val
3. Kommunfullmäktige, beslut 31 mars 2005, § 30; Bokslut för Karlskrona
kommunkoncern den 31 december 2004
4. Kommunfullmäktige, beslut 31 mars 2005, § 31; Jämställdhetsprogram år
2005 för Karlskrona kommunkoncern
5. Kommunfullmäktige, beslut 31 mars 2005, § 32; Vänortsavtal och samarbetsavtal för åren 2005-2007 mellan Karlskrona kommun och Liepaja distrikt
6. Kommunfullmäktige, beslut 31 mars 2005, § 33; Program för samarbete
mellan Karlskrona kommun och Klaipeda stad för åren 2005-2008
7. Kommunfullmäktige, beslut 31 mars 2005, § 34; Program för samarbete
mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad för åren 2004-2006
8. Kommunfullmäktige, beslut 31 mars 2005, § 35; Ändring av reglemente
för miljö- och byggnadsnämnden
9. Kommunfullmäktige, beslut 31 mars 2005, § 36; Näringspolitiskt program
för åren 2005-2007
10. Kommunstyrelsen, beslut 15 mars 2005, § 37; Genomförandeplan
personalprogram
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-03-08; Ansökan om strandskyddsdispens m m för befintlig altan/trädäck för uteservering i anslutning till sjöboden och sommarcaféet ”Tärnan” på samfälligheten Långören S:3 i
Karlskrona kommun
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-04-05; Ang. anmälan om uppförd
altan inom strandskyddsområde på fastigheten Långören S:3 i Karlskrona
kommun
(forts.)

11 maj 2005 Sid. 14 (44)

§ 169 (forts.)
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-04-11; Ansökan om strandskyddsdispens för uppställning av en kontors- och lektionssalspaviljong m m för
Sjöstridsskolan på Söderstierna, ÖHK Karlskrona, Karlskrona kommun
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-04-13; Angående anmälan om
samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om anläggande av flytbrygga m m
på fastigheten Fäjö 1:12 i Karlskrona kommun
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-04-14; Beslut om betydande miljöpåverkan avseende Banverkets projekt ”Förstudie Emmaboda-Karlskrona”
16. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-04-14; Yttrande avseende Banverkets projekt ”Förstudie Emmaboda-Karlskrona”
17. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-04-26; Dispens från strandskyddsbestämmelserna för åtgärder i samband med elektrifiering av Blekinge kustbana
18. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-04-14; Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämnden beslut den 1 december 2004. Saken: Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m (BAB)
(Östra Rödeby 2:126)
19. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-04-14; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 2 februari 2005. Saken: Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m
(Hjulhammar 20)
20. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-04-19; Ansökan om tilläggsavgift
enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL (Fridlevstad 5:9)
21. Regeringen, Utbildnings- och kulturdepartementet, Regeringsbeslut 200503-23; Fastställande av skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet
Kurrholmens fästningstorn, Karlskrona kommun, Blekinge län
22. Regeringen, Utbildnings- och kulturdepartementet, Regeringsbeslut 200503-23; Fastställande av skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet
Godnatts fästningstorn, Karlskrona kommun, Blekinge län
(forts.)

11 maj 2005 Sid. 15 (44)

§ 169 (forts.)
23. Jordbruksverket, beslut 2004-11-25; Godkännande av förbränningsanläggning med låg kapacitet på jordbruksföretag (Persmåla 1:12)
24. Samhällsbyggnadsförvaltningen, skrivelse 11 april 2005; Budgetuppföljning mars 2005
25. Skrivelse från tre personer den 21 april 2005; Gällande myndighetsbehandlingen
av bygglovsärendet på fastigheten Agdatorp 1:10, Nättraby
26. Skrivelse till Ines Uusman (kopia till Gerthie Olsson) den 14 april 2005;
Betr. Boverktjänstemans m fl agerande – Överklagande
av beslut att anta detaljplan för Norra Backe på Verkö
_____

11 maj 2005 Sid. 16 (44)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

1728/05

§ 170
Enkelt avhjälpta hinder
Enligt lagstiftningen skall enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade till år 2010,
vilket bland annat kommer att ställa krav på anordnande av ramper på affärsgatorna i centrum. För att detta ska kunna utföras på ett ur stadsmiljösynpunkt
acceptabelt sätt krävs samordning av ramperna och en enhetlighet i deras utformning. Detta förutsätter att en inventering av befintliga förhållanden görs,
och att en policy för dessa frågor tas fram.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att göra en inventering samt ta
fram ett förslag till policy vad gäller enkelt avhjälpta hinder på berörda delar
av Ronnebygatan, Borgmästaregatan och Hantverkaregatan.
_____

11 maj 2005 Sid. 17 (44)

Länsrätten
Akten

3002/04

§ 171
Yttrande till Länsrätten; Angående förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus på fastigheten Aspö 3:22 och 3:32 (Mål nr 320-05, rotel nr 1)
Länsrätten i Blekinge län har den 5 april 2005 anmodat miljö- och byggnadsnämnden att avge yttrande i rubricerade mål.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 25 april 2005 lämnat förslag till yttrande, bil A:
Några nya sakuppgifter som kan påverka bedömningen av ärendet har inte
framförts i överklagandeskrivelsen.
Den föreslagna placeringen inne i ett större område med orörd naturmark,
tillsammans med de allmänna intressen inom området som framgår av länsstyrelsens beslut, gör att lokaliseringen får anses vara olämplig.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att överklagandet ska lämnas utan bifall.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m), Erik Gisslén (m), Eva Röder (fp),
Jerry Hansson (fp) och Henrik Reinholdsson (kd) vidhåller sitt tidigare ställningstagande i ärendet enligt den reservation som lämnades när ärendet behandlades av
miljö- och byggnadsnämnden, protokollsbilaga 1.
Kurt Lindman (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran Svenssons (m) med flera yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Reservation
Den borgerliga gruppen bestående av Carl-Göran Svensson (m), Anna Ottosson (m),
Erik Gisslén (m), Eva Röder (fp), Jerry Hansson (fp) och Henrik Reinholdsson (kd)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att ta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända till
Länsrätten.
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
På grund av jäv deltar ej Gerthie Olsson (s) i beredning och beslut i detta ärende.

11 maj 2005 Sid. 18 (44)

Sökande
Akten

4597/04

§ 172
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Aspö 3:48
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

11 maj 2005 Sid. 19 (44)

Sökande
Berörda grannar
Akten

437/05

§ 173
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Emmeryd 8:7
Handlingar: Ansökan (2005-02-03), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
grannar (2005-04-04), yttrande från sökande (2005-04-25), 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 med trädvegetation i fonden, och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några sådana naturvärden
eller andra allmänna intressen, att en byggnation på platsen skulle var olämplig.
Infart kan anordnas och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En skrivelse med
synpunkter har inkommit. Det som framförs påverkar inte bedömningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 maj 2005 Sid. 20 (44)

Sökande
Akten

266/05

§ 174
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Gnetteryd
1:53
Handlingar: Ansökan (2005-01-24), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
(PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas
om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
På fastigheten har tidigare funnits ett bostadshus och en mindre ekonomibyggnad.
Bostadshuset är nedbrunnet och ekonomibyggnaden riven. Platsen upplevs i
huvudsak som privatiserad, och bedöms inte inrymma några allmänna intressen.
Tillfartsväg finns.
Enligt miljöavdelningens bedömning är det under vissa förutsättningar möjligt att
anordna avloppsanläggning på fastigheten.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning 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.

11 maj 2005 Sid. 21 (44)

Länsrätten
Akten

1699/04

§ 175
Yttrande till Länsrätten; Angående olovligt inredande av bostadslägenhet på
fastigheten Gäddan 3
(Mål nr 102-05, rotel nr 2)
Länsrätten i Blekinge län har den 16 mars 2005 begärt yttrande från miljö- och
byggnadsnämnden beträffande rubricerade.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 22 april 2005 lämnat förslag till yttrande,
bil A:
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 1 § punkt 3 krävs bygglov för att ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål
än det för vilket byggnaden senast har använts eller för vilket bygglov senast har
lämnats. Lovplikten gäller således oavsett om några inredningsåtgärder behöver
vidtas eller ej, även själva användningen av lokalerna för ett nytt ändamål kräver
bygglov. Användning som bostad istället för kontor är ett sådant väsentligen annat
ändamål som avses i PBL.
Vad gäller bostadens storlek har försök gjorts på olika sätt att få fastighetsägarens
uppgift om detta, vilket framgår av skrivelserna i ärendet. Fastighetsägaren har
dock avstått ifrån att bidra med förtydligande i detta avseende. De uppgifter som
funnits att tillgå är de som framgått av mäklarbyrån Iwers försäljningsannons.
Fastighetsägaren har getts möjlighet att söka bygglov i efterhand för en sådan
bostad som han anser att detaljplanen medger, för att få detta prövat, men har
avstått ifrån att göra detta.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att rättelse ska ske på så sätt, att användningen
av lokalerna som bostad upphör, så länge inget bygglov för ändrad användning till
bostad har beviljats.
Det råder ingen tvekan om att det krävs bygglov för att ta lokaler i anspråk för
bostadsändamål, och lika klart är det att något bygglov för detta inte har beviljats
på fastigheten Gäddan 3.
Några nya sakuppgifter som föranleder miljö- och byggnadsnämnden att ändra sin
tidigare ståndpunkt i ärendet har inte framkommit i fastighetsägarens yttrande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända till
Länsrätten.
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

11 maj 2005 Sid. 22 (44)

Sökande
Akten

753/05

§ 176
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hålan 62:5
Handlingar: Ansökan (2005-02-09), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i direkt anslutning till befintlig, sammanhållen bebyggelse. Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning endast om åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om
den tillkommande bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som
måste lösas i ett större sammanhang.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, och så att
de inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
På större delen av platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB)
7 kap 13, 14 och 16 §§.
Bygglov har tidigare lämnats för två bostadshus i direkt anslutning till den nu
aktuella platsen. Länsstyrelsen har också lämnat strandskyddsdispens för dessa två
hus. Marken saknar naturvärde och är inte heller på annat sätt av allmänt intresse.
Befintlig tillfartsväg kan användas och anslutning görs till det kommunala VAnätet. Ett hus på platsen får bedömas vara en lämplig komplettering.
Innan bygglov kan beviljas måste Vägverket godkänna att befintlig utfart mot väg
738 utnyttjas.
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 ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
(forts.)

11 maj 2005 Sid. 23 (44)

§ 176 (forts.)

753/05

att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från Vägverket att använda befintlig utfart mot väg 738 ska föreligga
i samband med bygglovansökan, vilket ska ombesörjas av sökanden
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.

11 maj 2005 Sid. 24 (44)

Sökande
Akten

1566/05

§ 177
Bygglov för uppställning av båtar, tillfällig åtgärd, på fastigheten
Karlskrona 2:1
Handlingar: Ansökan med bilaga (2005-04-11), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller tillfällig uppställningsplats för båtar som är till försäljning eller
uthyrning. Det aktuella företaget har sin försäljningslokal på Blåportsgatan. I
avvaktan på större lokaler med bättre lokalisering behövs denna båtuppställningsplats under en övergångsperiod.
Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden möjlighet att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tre år från beslutsdatum med villkor:
att tillstånd från Räddningstjänsten Östra Blekinge ska föreligga innan uppställningsplatsen tas i bruk.
_____

11 maj 2005 Sid. 25 (44)

Sökande
Akten

1470/05

§ 178
Bygglov och bygganmälan för anordnande av flytbryggor, tillfällig åtgärd,
på fastigheten Karlskrona 2:1
Handlingar: Ansökan (2005-04-05), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Ansökan gäller anordnande av flytbryggor för utökning av gästhamnen.
Bryggorna blir belägna på vattenområde som enligt gällande detaljplan har
beteckningen V, vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas.
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 i tre år från beslutsdatum.
_____

11 maj 2005 Sid. 26 (44)

Sökande
Akten

1211/05

§ 179
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av två sjövillor (husbåtar),
tillfällig åtgärd, på fastigheten Kölen 7
Handlingar: Ansökan (2005-03-11), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller två husbåtar, placerade i befintlig småbåtshamn vid f. d.
båtvarvet på Hästö. Enligt gällande detaljplan blir husbåtarna belägna på
område avsett för industriändamål.
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 sammanlagda tiden
får dock inte överstiga tjugo år.
Placering av husbåtar får anses vara en sådan tillfällig åtgärd som lätt kan återställas då bygglovet upphör att gälla.
Kungörelse om ansökan har varit införd i lokalpressen den 8 april 2005, samt
har från samma datum varit anslagen på kommunens anslagstavla.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tio år varvid föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning ska göras till kommunalt VA
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

11 maj 2005 Sid. 27 (44)

Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

5242/01

§ 180
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Långasjö 2:7
Handlingar: Ansökan (2001-10-12), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på platsen beviljades
av miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträde den 9 december 1998, § 374.
Detta har upphört att gälla. Ansökan om bygglov inkom till miljö- och byggnadsnämnden den 12 oktober 2001. Komplettering av ärendet infordrades, och i avvaktan på detta har ärendet därefter vilat.
Byggnaden är redan uppförd utan att bygglov beviljats. Frågan om olovligt byggande är behandlad av miljö- och byggnadsnämnden i särskild ordning.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§. Byggnaden är belägen på en höjd som avskiljer den från stranden, och
det finns gott om mer attraktiva platser att vistas på för allmänheten invid sjön.
Detta får anses utgöra särskilda skäl att medge undantag från strandskyddsförordnandet.
Den bedömningen har gjorts, att bygglov och strandskyddsdispens för den uppförda
byggnaden kan beviljas i efterhand.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medge med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna med villkor:
att endast den yta som markerats med rött på den till ärendet hörande situationsplanen får tas i anspråk som tomt.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 maj 2005 Sid. 28 (44)

Sökande
Akten

4549/04
§ 181
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 2:3
Handlingar: Ansökan (2004-10-25), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 13 april 2005, § 147.
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 aktuella platsen ligger i utkanten av ett skogsområde, uppe på en höjd med
relativt stor nivåskillnad till Fäjövägen. Ett uppdrag finns att ta fram detaljplan för
bostadsbebyggelse på angränsande fastighet Lösen 2:1. En utredning om bildande
av naturreservat i området pågår också.
Det bedöms inte vara möjligt att anordna tillfart från Fäjövägen med godtagbara
lutningsförhållanden på ett naturligt sätt, med tanke på topografin och landskapsbilden. Lämplig tillfartsväg till Lösen 2:3 måste ses i ett större sammanhang, i
samband med eventuell exploatering av angränsande fastighet. Denna fråga vilar
för närvarande, bland annat med tanke på utredande av naturreservatsbildningen.
Med hänvisning till dessa omständigheter kan Lösen 2:3 inte bedömas vara lämpad
för bostadsändamål.
Med hänvisning till ovan anförda föreslår förvaltningen att nämnden avslår framställningen. Sökandena har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget men
har ej utnyttjat detta.
Arbetsutskottet har den 4 maj 2005 företagit syn på platsen och delar förvaltningens
uppfattning.
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
att uttala att man kan ställa sig positiv till lokaliseringen om tillfartsfrågan kan lösas
i samband med en eventuell kommande planläggning av angränsande område.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 maj 2005 Sid. 29 (44)

Sökande
Akten

439/05

§ 182
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage
på fastigheten Lösen 3:4, del av, (lotten A)
Handlingar: Ansökan (2005-02-03), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen utgörs av naturmark, och utgör en lucka mellan befintliga bostadshus. Den
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Befintlig väg kan användas för tillfart, och VA-frågan kan lösas genom anslutning
till det kommunala VA-nätet, som avses byggas ut i området.
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga synpunkter har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att anslutning ska göras till kommunalt VA
att nybyggnadskarta ska inlämnas för godkännande före byggstart
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.

11 maj 2005 Sid. 30 (44)

Sökande
Berörd granne
Akten

440/05

§ 183
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Lösen 3:4, del av, (lotten B)
Handlingar: Ansökan (2005-02-03), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
granne (2005-03-29), yttrande från sökande (2005-04-13), 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 utmed Fäjövägen och består av en gräsbevuxen yta med en liten
björkdunge. Den utgör en lucka mellan befintliga bostadshus och bedöms inte
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. VA-frågan
kan lösas genom anslutning till det kommunala VA-nätet, som avses byggas ut i
området. En nödvändig förutsättning är att Vägverket lämnar sitt medgivande till
att anordna ny utfart till Fäjövägen.
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ett yttrande med
synpunkter har inkommit, vilket sökanden getts möjlighet att bemöta. Det som
framförs i grannens skrivelse påverkar inte bedömningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att anslutning ska göras till kommunalt VA
att nybyggnadskarta ska inlämnas för godkännande före byggstart
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
(forts.)

11 maj 2005 Sid. 31 (44)

§ 183 (forts.)

440/05

att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot Fäjövägen 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

11 maj 2005 Sid. 32 (44)

Sökande
Akten

196/05

§ 184
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Möllehall 1:5
Handlingar: Ansökan (2005-01-18), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2005-04-25), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Fastigheten ligger inom ett område som i den översiktliga planeringen är utpekat
som ekologiskt särskilt känsligt.
Det aktuella markområdet är bebyggt med ett enbostadshus samt ett par större
växthus, och upplevs i huvudsak som privatiserat.
Miljöavdelningen har bedömt att förhållandena är sådana, att det är olämpligt att
anordna ytterligare enskilda avloppsanläggningar i området. Ytterligare bebyggelse här bör inte få komma till förrän kommunalt avloppsnät eller likvärdig avloppslösning finns utbyggt.
Förvaltningen föreslår nämnden att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning
till att det inte är lämpligt att anordna enskild avloppsanläggning på fastigheten.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar
ej förvaltningens bedömning.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) yrkar på positivt förhandsbesked under förutsättning att
avloppsfrågan löses.
Kurt Lindman (v) yrkar att positivt förhandsbesked lämnas om sökanden kan
presentera en godtagbar VA-lösning.
(forts.)

11 maj 2005 Sid. 33 (44)

§ 184 (forts.)

196/05

Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av VA-frågan.
_____

11 maj 2005 Sid. 34 (44)

Sökande
Akten

1525/05

§ 185
Uppsättande av konstverk (Röd stuga), tillfällig åtgärd, Stakholmen
Handlingar: Ansökan (2005-04-07), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller byggnation av en ljud- och skulpturinstallation på Stakholmen.
Denna får till det yttre gestalten av en röd stuga på ca 30 m2. Installationen ingår
i utställningen ”Safe” som ska pågå i olika delar av Karlskrona under sommaren.
Utställningen ska uppmärksamma 10-årsjubiléet för Karlskrona konsthalls verksamhet i Båtsmanskasernen.
Enligt gällande detaljplan blir stugan placerad på allmän plats parkmark, som inte
får bebyggas.
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 från 15 maj 2005 till och
med 15 september 2005.
_____

11 maj 2005 Sid. 35 (44)

Sökande
Akten

132/05

§ 186
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten SturköRyd 10:14
Handlingar: Ansökan (2005-01-13), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Platsen är en lucka i befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas från befintlig väg, och miljöavdelningen har bedömt att enskild
avloppsanläggning går att anordna på fastigheten.
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning 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.

11 maj 2005 Sid. 36 (44)

Sökande
Akten

1144/05

§ 187
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten SturköRyd 62:4
Handlingar: Ansökan (2005-03-11), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2005-04-28), svar från miljöinspektör Bo Karlson (2005-05-03), 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 delvis förslyad mark av ängskaraktär, och ligger inne i ett relativt
tätbebyggt område. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen.
Miljöavdelningen har gjort den bedömningen, att det är olämpligt att anordna
ytterligare enskilda avloppsanläggningar mitt inne i det tätbebyggda området.
Ytterligare bebyggelse här bör inte få komma till förrän kommunalt avloppsnät
eller likvärdig avloppslösning finns utbyggt.
Förvaltningen föreslår nämnden att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning
till att det inte är lämpligt att anordna enskild avloppsanläggning på fastigheten.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) yrkar att ärendet återremitteras för utredning av VAfrågan.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras
och finner att nämnden beslutar återremittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av VA-frågan.
_____

11 maj 2005 Sid. 37 (44)

Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

1003/05

§ 188
Strandskyddsdispens för uppförande av komplementbyggnad på fastigheten Ungskär 1:39
Handlingar: Ansökan (2005-03-01), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse och för området gäller
strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken 7 kap. 13, 14 och 16§§.
Sökande avser att på rubricerad fastighet uppföra ett mindre förråd med en
byggnadsarea av 20 m2 och med en tänkt placering i anslutning till bostadshuset. Byggnaden är inte bygglovpliktig, men en dispens från strandskyddsförordnandet krävs.
Länsstyrelsen har genom beslut delegerat dispensbefogenheten till miljö- och
byggnadsnämnden på för bostadsändamål ianspråktagen tomt mindre än 3000 m2.
Tomtarealen för fastigheten Ungskär 1:39 är c:a 951 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 med hänvisning till ovan anförda lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av förråd enligt gällande delegationsbestämmelser.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

5365/04

§ 189
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Uttorp 1:18
Handlingar: Ansökan (2004-12-28), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2005-05-03), skrivelse från Connys Gräv & Schakt (2005-05-03),
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.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs om skydd av riksintressen i miljöbalken (MB) kap 3 samt kapitel 4. Platsen är belägen inom område som är av
riksintresse för friluftslivet. Enligt MB 4 kap 4 § ligger platsen också inom det kustoch skärgårdsområde där fritidshus endast får komma till i form av kompletteringar
av befintlig bebyggelse.
Den föreslagna byggnadsplatsen är belägen inne i ett naturmarksområde som är
tillgängligt för allmänheten. Platsen saknar helt anknytning till befintlig bebyggelse,
och det får anses vara av betydelse att det rörliga friluftslivets intressen i området
bevaras opåverkade.
Med hänsyn till riksintresset för friluftslivet och vad som sägs i MB kap 4 om
tillkomsten av fritidshusbebyggelse i området, får det bedömas vara av vikt att
marken bevaras allemansrättsligt tillgänglig.
Med hänvisning till vad som sägs ovan bedöms den föreslagna lokaliseringen vara
olämplig.
Med hänvisning till ovan anförda föreslår förvaltningen att nämnden lämnar negativt
förhandsbesked. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked, med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade,
samt vad som sägs i MB kap 3 och 4 om skydd för riksintressen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Länsrätten
Akten

3078/04

§ 190
Yttrande till Länsrätten; Ang. förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Uttorp 4:2, del av (östra tomten)
(Mål nr 253-05, rotel nr 4)
Länsrätten har den 16 mars 2005 begärt yttrande från miljö- och byggnadsnämnden
beträffande rubricerade.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 25 april 2005 lämnat förslag till yttrade, bil
A:
Några nya sakuppgifter som kan påverka bedömningen av ärendet har inte framförts i överklagandeskrivelsen.
Den föreslagna placeringen som skär av allmänhetens fria passage vidare ut i
naturmarksområdet, tillsammans med de allmänna intressen inom området som
framgår av länsstyrelsens beslut, gör att lokaliseringen får anses vara olämplig.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att överklagandet ska lämnas utan bifall.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända till
Länsrätten.
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
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Länsrätten
Akten

3077/04

§ 191
Yttrande till Länsrätten; Ang. förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Uttorp 4:2, del av (västra tomten)
(Mål nr 252-05, rotel nr 4)
Länsrätten i Blekinge län har den 16 mars 2005 begärt yttrande från miljö- och
byggnadsnämnden beträffande rubricerade.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 25 april 2004 lämnat förslag till yttrande,
bil A:
Några nya sakuppgifter som kan påverka bedömningen av ärendet har inte framförts
i överklagandeskrivelsen.
Den föreslagna placeringen som skär av allmänhetens fria passage vidare ut i
naturmarksområdet, tillsammans med de allmänna intressen inom området som
framgår av länsstyrelsens beslut, gör att lokaliseringen får anses vara olämplig.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att överklagandet ska lämnas utan bifall.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända till
Länsrätten.
_______
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
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Sökande
Akten

1004/05

§ 192
Förhandsbesked för nybyggnad av tre parhus på fastigheten Verstorp
2:51 – 2:55
Handlingar: Ansökan (2005-03-01), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller att få lägga samman fem avstyckade tomter till en större fastighet, och bebygga den nybildade fastigheten med tre parhus med vardera 180 m2
byggnadsyta. Upplåtelseformen ska vara bostadsrätt.
Enligt gällande detaljplan är största byggnadsarea per fastighet 160 m2. Förslaget
kommer att strida mot denna planbestämmelse, då den sammanlagda byggnadsytan på den nya fastigheten skulle bli 540 m2. Ett planenligt byggande på de fem
nuvarande fastigheterna skulle dock tillåta en byggnadsyta på 800 m2 på samma
markyta.
Detaljplanens intention är att det kan vara lämpligt att bygga parhus inom det
aktuella byggnadskvarteret. Planbestämmelserna är dock utformade så att varje
parhus måste ha en egen avstyckning.
Förslaget strider mot gällande detaljplan, men det får bedömas helt överensstämma med planens syfte. Den färdiga byggnationen enligt förslaget kommer
i praktiken inte att skilja sig från ett planenligt byggande.
Inga grannar har ansetts vara berörda.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked till att bygga tre parhus om vardera 180 m2
på den föreslagna 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.
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Sökande
Akten

4472/04

§ 193
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Tjurkö 4:4
Handlingar: Ansökan (2004-10-19), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A, arbetsutskottets protokoll 4 maj 2005, § 157.
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 vattenförsörjning
och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen.
Platsen ligger inom område som är av riksintresse för kulturminnesvården.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i utkanten av ett större, orört naturområde
öster om väg 709. Marken är stenig med mycket berg i dagen, och en kraftig stenmur bildar gräns mot vägen. Platsen ligger ungefär mitt på en lång sträcka, som helt
saknar bostadsbebyggelse på denna sida av vägen. Den föreslagna byggnaden kan
inte ses som en naturlig komplettering, och området kan inte anses vara lämpat för
bostadsbebyggelse.
Miljöavdelningen har gjort bedömningen att det är olämpligt att anordna en enskild avloppsanläggning på platsen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att
nämnden avslår framställningen. Sökande har getts möjlighet att yttra sig över
beslutsförslaget men har ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 4 maj 2005 företagit syn
på platsen. Arbetsutskottet delar förvaltningens uppfattning om att området inte
anses lämpat för bostadsbebyggelse.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta
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.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

11 maj 2005 Sid. 43 (44)

§ 194
Informationer
Seminarium benämnt ”STADSLIV och attraktivitet i Karlskrona” genomförs
den 25 maj 2005, kl. 08.30 – 12.00 i Erenswärdska gymnasiets aula. Miljöoch byggnadsnämndens ledamöter och ersättare inbjudes till seminariet.
Dag för nästa sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden är ändrat till
torsdagen den 9 juni.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____

11 maj 2005 Sid. 44 (44)

Övriga frågor
§ 195
Ordföranden har fått ett påpekande ang. spårvagnsstallarna i Karlskrona.
Förvaltningschefen tar frågan med till förvaltningen.
_____

9 juni 2005 Sid. 1(41)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 9 juni 2005
§ 214

Aspö 5:68 m fl (Aspö Mad samt området kring färjeläget), Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 215
Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 216
Detaljplan för Flundran 3 m fl, Saltö, Karlskrona
§ 217
Planändring till bostäder på fastigheten Gäddan 3, Saltö, Karlskrona. Utgår!
§ 218
Begäran om planuppdrag för Karlskrona 4:20, Trossö, Karlskrona kommun
§ 219
Fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun, Trummenäsområdet
§ 220
Pågående planer
§ 221
Enskilda avlopp – Sammanställning av utförda inventeringar samt förslag till policy vid
ansökan om nya tillstånd
§ 222
Ansökan om tillverkning av kroppkakor inför Senorens kulturdag den 30 juli 2005
§ 223
Miljöpris 2005
§ 224
Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2005
§ 225
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 226
Delegeringsbeslut fattat av ordföranden
§ 227
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 228
Meddelanden
§ 229
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:28, tomt C
§ 230
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 24:1 (Maden)
§ 231
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Boråkra 12:1
§ 232
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kristianopels-Bredavik 1:5
§ 233
Bygglov för uppsättande av skylt på fastigheten Hogland 22
§ 234
Strandskyddsdispens för åtgärder i samband med elektrifiering av Blekinge kustbana,
Silletorpsån
§ 235
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 2:1 och 3:2
§ 236
Förhandsbesked för nybyggnad av behandlingslokal/enbostadshus på fastigheten Lösen 4:22
§ 237
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 5:1
§ 238
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Möcklö 3:9
§ 239
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Sandhamn 3:4
§ 240
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 9:6,
del av
§ 241
Bygglov för anordnande av upplag på fastigheten Stora Vörta 1:74
§ 242
Bygglov för uppsättande av skyltar på fastigheten Wachtmeister 57
§ 243
Informationer
§ 244
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Sextanten 19
§ 245
Övriga frågor
___________
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, torsdagen den
9 juni 2005, kl. 08.30 – 14.15
Beslutsammanträde kl. 13.45 – 14.15

Beslutande

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

Gerthie Olsson (s)
Magnus Manhammar (s)
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson ( c )

Tjänstgörande ersättare

Chatarina Holmberg (s)
Per-Gunnar Holgersson (s) § 221
Erik Gisslén (m)
Jerry Hansson (fp)
Tommy Rönn (v), ej § 221 (p g a jäv)

Närvarande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s), §§ 214 – 220, 222 - 245
Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Lars-Ove Carlsson (kd)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Hans Juhlin, planchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Marianne Örnblom, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Viktoria Nordholm, planhandläggare
Ida Marttila, praktikant
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Bo Karlson, miljöinspektör
Lise-Lotte Andersson, miljöinspektör
Elisabeth Moberg-Karlsson, miljöinspektör
Stefan Thuresson, miljöinspektör
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Magnus Larsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, torsdagen den 16 juni 2005,
kl. 11.45.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Magnus Larsson

§§ 214 – 245
§ 216 Omedelbart justerad

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 16 juni 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare

9 juni 2005 Sid. 4(41)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4401/01

§ 214
Aspö 5:68 m fl (Aspö Mad samt området kring färjeläget), Karlskrona
kommun, Blekinge län
Planprogram avs. rubr. har varit föremål för programsamråd under tiden 14 april
2003 t o m den 12 maj 2003.
Med bakgrund av att det finns önskemål om små bostäder i markplan, lämpliga
för äldre människor vilka inte längre orkar eller klarar av att bo i villa, fick samhällsbyggnadsförvaltningen 2001 i uppdrag att inleda detaljplanearbetet för Aspö
Mad, på ett område som tidigare varit militärförläggning. I planuppdraget ingår
även färjeläget, vilket är i behov av en tydligare utformning. Ett programförslag
var ute på samråd under 2003. Efter omarbetning och vidareutveckling av detta
presenteras ett förslag till detaljplan för samråd.
Planområdet är beläget nordväst om färjeläget på norra Aspö. Området begränsas
av havet mot nordost och öster, befintliga bostadsfastigheter mot söder, Bergsjövägen mot sydväst och naturområde samt befintlig bostadsfastighet mot norr.
Planområdet omfattar vägen söderut fram till korsningen mot Bergsjövägen.
Större delen av marken inom området ägs av Karlskrona kommun. Inom områdets
norra del finns ett par privata fastigheter. Området öster om Madviksvägen utgörs
av en samfällighet.
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att låta det omarbetade detaljplaneförslaget för Aspö 5:68 m fl (Aspö Mad samt området kring färjeläget) bli
föremål för samråd.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

25/05

§ 215
Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Planprogram för detaljplan Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl har varit föremål
för samråd under tiden 22 april t o m den 13 maj 2005.
Det finns ett stort behov av att skapa attraktiva tomter för friliggande bostadsbebyggelse i Karlskrona kommun. Tomter med närhet till större natur- och skogsområden är attraktiva för många. Syftet är att skapa cirka 110 nya tomter för
naturnära bostadsbebyggelse. Ett planprogram har varit föremål för samråd
under våren 2005. Det har därefter vidareutvecklats efter inkomna synpunkter.
Bastasjö ligger i Karlskronas norra del, mellan Hässlegården och Bastasjön.
Avstånd till centrum är cirka 8 km. Området gränsar i norr mot Bastasjö friluftsområde, som sträcker sig vidare norrut mot Mörtsjöåsen.
Planområdet avgränsas i söder av Kryddgatan, i norr av en stenmur, i väster
vid vägen mot Bastasjö Gård och i öster cirka 75 – 100 meter väster om vägen
mot Bastasjö friluftsområde.
Marken inom planområdet ägs av Karlskrona kommun.
Planarkitekt Marianne Örnblom föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta detaljplanen för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, daterad maj 2005,
bli föremål för samråd, samt
att komplettering införs i genomförandebeskrivningen med att pröva möjligheten
att göra en del av parkmarken till gemensamhetsanläggning.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

86/05

§ 216
Detaljplan för Flundran 3 m fl, Saltö, Karlskrona
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 mars 2005 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö.
Saltöhem AB har genom SYD ARK Arkitekter AB och i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat ett förslag till program för detaljplan.
Programmet syftar till att ge förutsättningar för att uppföra ny bostadsbebyggelse.
Programområdet omfattar utöver den gamla fryshustomten ett par mindre angränsande områden.
Planarbetet bör bedrivas utifrån förutsättningen att fiskehamnen på Saltö kan
ligga kvar med sin verksamhet, men i mindre omfattning än vad som planerades
på 1980-talet när den byggdes ut. Ett antal miljöfaktorer har noterats och en
konsekvensbeskrivning har upprättats som tydliggör hur godtagbara lösningar på
tänkbara konflikter kan lösas. Planförslagets miljöpåverkan bedöms inte vara
betydande, varför någon miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap
inte avses upprättas.
Planarbetet ska ske med normalt förfarande och föregås av ett programskede.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra programsamråd.
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.

9 juni 2005 Sid. 7(41)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1119/05

§ 217
Planändring till bostäder på fastigheten Gäddan 3, Saltö, Karlskrona
kommun
Ärendet utgår från dagordningen då sökanden återkallat detsamma.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

892/05

§ 218
Begäran om planuppdrag för Karlskrona 4:20, Trossö, Karlskrona
kommun
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om upprättande av
ny detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 4:20 på Trossö. Området är beläget inom varvsområdet vid Björkholmen mellan varvsmuren och fängelsemuren.
Syftet med planförslaget är att användningen för befintliga flerfamiljshus ändras
till bostadsändamål. Gällande detaljplan anger industri. Bostäder får dock inredas
för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.
Föreslaget område ligger inom Karlskrona världsarv.
Ägare till fastigheten är Kockums AB.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för del av fastigheten Karlskrona 4:20 på Trossö, Karlskrona kommun.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3523/00

§ 219
Fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun, Trummenäsområdet
Trummenäsområdet har under de senaste 50 åren omvandlats från jordbruksbygd
till ett delvis hårdexploaterat område för permanent- och fritidsbebyggelse. Ett
förslag till fördjupning av översiktsplanen för Trummenäsområdet togs fram i
början av 1990-talet, men blev aldrig antagen. År 2000 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återuppta arbetet. Framför allt har den stora frågan
varit hur områdets vatten- och avloppsförsörjning ska hanteras.
En framtida utveckling av området kräver långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar. Den nuvarande dricksvattenförsörjningen är enskilda eller gemensamma
brunnar, men en kommunal vattenledning är planerad från Lösen till Trummenäs.
Avloppshanteringen är delvis enskilda eller gemensamma anläggningar, oftast
enbart dimensionerade för fritidsboende. Det har medfört att området utvecklats
till ett VA-problemområde. Under senare tid har dock sanering av flera enskilda
anläggningar skett genom att hushåll anslutits till ett lokalt kretsloppsanpassat
reningsverk i området. Ytterligare sanering återstår inom delar av området.
Syftet med en fördjupning av översiktsplanen för Trummenäsområdet är att belysa
förutsättningarna för att utveckla området, framför allt mot bakgrund av vattenoch avloppsförsörjningen. Det råder ett stort tryck på att utveckla Trummenäsområdet, både vad gäller omvandling av befintlig fritidshusbebyggelse till permanentboende som nyexploatering. Med en sådan utveckling följer krav på vissa
servicefunktioner som infrastruktur, dagis och skola etc. Inom området finns även
höga värden för växt- och djurlivet, friluftslivet och kulturmiljön som ska vägas
samman i planeringen. En fördjupning av översiktsplanen gör det möjligt att ta
ett helhetsgrepp för Trummenäsområdet och förenklar den efterföljande detaljplaneringen av området.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att låta fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet bli föremål för samråd.

_____

9 juni 2005 Sid. 10(41)

Fasighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 220
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

9 juni 2005 Sid. 11(41)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2093/05

§ 221
Enskilda avlopp – Sammanställning av utförda inventeringar samt förslag till
policy vid ansökan om nya tillstånd
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste månaderna arbetat med att
sammanställa inventeringar av enskilda avlopp och har som avsikt att i samband
med detta föreslå åtgärder för befintliga, samt policy för nya enskilda avlopp.
Sammanställningen är fortfarande under utredning.
Beslut kommer att fattas vid nämndens augustisammanträde.
Miljöinspektörerna Lise-Lotte Andersson och Bo Karlson informerar om olika
alternativ till VA-lösningar.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
På grund av jäv deltar ej Tommy Rönn (v) i beredning och beslut i detta ärende.

9 juni 2005 Sid. 12(41)

Sökande
Akten

1721/05

§ 222
Ansökan om tillverkning av kroppkakor inför Senorens kulturdag den
30 juli 2005
Senorens samhälls- och bygdeförening har ansökt om att få bereda och tillaga
kroppkakor i privata kök för servering och försäljning under kulturdagen på
Senoren den 30 juli 2005.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 maj 2005 lämnat förslag till beslut,
bil A.
Miljöchef Kenneth Gyllensting, miljöinspektörerna Elisabeth Moberg-Karlsson
och Stefan Turesson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att mot bakgrund av den nya lagstiftning för tillfällig hantering i privat bostad,
EG:s förordning nr 852/2004, gällande fr o m den 1 januari 2006, lämna ett
§ 16-tillstånd under förutsättning:
att de kompletteringar som föreningen angett i svar på begäran om komplettering
följs,
att Statens livsmedelsverks föreskrifter beträffande hantering och personalhygien
följs i relevanta delar, där särskild uppmärksamhet ägnas åt:
•
inga andra än utövaren får vistas i köket under tiden då kroppkakorna tillverkas, ej heller några husdjur får vistas i köket under den tiden
•
toaletten rengöres före verksamheten startar,
•
noggrann handhygien hålles såväl vid toalettbesök som mellan de olika
momenten i beredningen
•
både bänkar och utrustning diskas och rengöres mellan de olika hanteringsmomenten och extra noggrant efter potatisskalningen,
att kroppkakorna bereds och tillverkas i anslutning till serveringen d v s under
samma dag, (potatisen kan skalas dagen innan om den kan kylförvaras)
att de olika momenten i tillverkningen såsom potatisskalning, beredning av
potatissmet samt tärning och kryddning av fläsk utföres var för sig och vid ett
tillfälle (ej göra några kroppkakor i sänder) för att eliminera risken för korskontaminering, d v s att bakterier från råvaror inte får smitta den färdiga varan
(forts.)
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§ 222 (forts.)

1721/05

att tillräcklig utrustning finns för att säkerställa varmhållningstemperaturen
+ 60 grader C, både under transport och under servering samt
att föreningen inkommer med en namnlista samt adresser till de kök där
kroppkakorna skall beredas och kokas.
För att öka möjligheten att säkra hanteringen bifogas relevanta delar i Statens
livsmedelsverks föreskrifter gällande hantering och personalhygien, se bilagor
1-2.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

9 juni 2005 Sid. 14(41)

Pristagaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2529/05

§ 223
Miljöpris 2005
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse miljöpristagare 2005.
1:e v ordförande Magnus Manhammar (s) redogör för juryns motivering, bil A,
att utse Nils-Erik Bondesson till pristagare av Karlskrona kommuns miljöpris
2005.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med juryns förslag tilldela Nils-Erik Bondesson 2005 års miljöpris.
_____

9 juni 2005 Sid. 15(41)

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomerna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2077/05

§ 224
Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2005
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar delårsbokslut och budgetuppföljning
per april 2005.
Förvaltningen meddelar att miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (totalt)
inte beräknas visa någon avvikelse jämfört med budget år 2005.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning med resultatprognos per
30 april 2005 enligt bilagda handlingar,
att uppdra åt förvaltningens verksamhetsansvariga att noga följa utvecklingen
av intäktsnivån.
_____

9 juni 2005 Sid. 16(41)

§ 225
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

9 juni 2005 Sid. 17(41)

§ 226
Delegeringsbeslut fattat av ordföranden
Handlingar: Förteckning över fattat beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

9 juni 2005 Sid. 18(41)

§ 227
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

9 juni 2005 Sid. 19(41)

§ 228
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 28 april 2005, § 53; Detaljplan för Säby 4:14
(del 3) Karlskrona kommun – antagande
2. Kommunstyrelsen, beslut 10 maj 2005, § 78; Ombudgetering år 2005 samt
direktiv för treårsbudget 2006-2008
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-04-04; Interiör ombyggnad av
Nordenskjöldska gårdens gatuhus på fastigheten Bonde 14 i Karlskrona,
Karlskrona kommun
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-09; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för nybyggnad av carport
på fastigheten Skavkulla 1:37, Karlskrona kommun
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-10; Förprövning enligt djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) Askunga 4:1
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-11; Anmälan enligt 34 § punkt
1 Avfallsförordningen
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-12; Beslut om statligt bidrag till
det lokala naturvårdsprojektet ”Lyckåleden”
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-12; Beslut om statligt bidrag till
det lokala naturvårdsprojektet ”Stadsleden”
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-12; Beslut om statligt bidrag till
det lokala naturvårdsprojektet ”Strövstigar i skärgården – delprojekt Stenshamn –
Utlängan”
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-13; Strandskyddsdispens för
anslutningsväg till hamnplan på fastigheten Skillinge 14:1 (tidigare Grönadal
14:1) i Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-16; Beslut om statligt bidrag till
det lokala naturvårdsprojektet ”Natur- och kulturmiljö längs den enskilda vägen
K 14”
(forts.)
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§ 228 (forts.)
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-16; Beslut om statligt bidrag
till det lokala naturvårdsprojektet Förstudie – ”Upprensning av Silletorpsån,
Kassabron-Stenshaga”
13. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2005-05-02; Överklagande av Länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 2 februari 2005, dnr 403-7593-04. Saken: Bygglov för
mobiltelefonmast på fastigheten Aspö 5:145
14. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 1, protokoll 2005-04-22; Överklagande
av Länsrättens i Blekinge län DOM den 25 januari 2005, i mål nr 769-04.
Saken: Prövningstillstånd i mål om bygglov enligt plan- och bygglagen
(1987:10 för förlängning av befintlig båtbrygga på fastigheten SturköBredavik 19:13 i Karlskrona kommun
15. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 3, protokoll 2005-04-29; Överklagande
av Länsrättens i Blekinge län dom den 14 april 2005 i mål nr 1356-04. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m; nu fråga om prövningstillstånd
16. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 1, protokoll 2005-04-29; Överklagande
av Länsrättens i Blekinge län dom den 13 december 2004 i mål nr 1208-04.
Saken: Prövningstillstånd i mål om bygglov.
17. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 1, protokoll 2005-04-29; Överklagande
av Länsrättens i Blekinge län dom den 13 december 2004 i mål nr 979-03.
Saken: Prövningstillstånd i bygglov
18. Regeringen, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, regeringsbeslut
2005-04-28; Överklagande i fråga om detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny
förskola), Karlskrona kommun
19. Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse till Kommunstyrelsen den 23 maj
2005; Revidering av Översiktsplan för Karlskrona kommun
20. Anonym skrivelse till Kurt Lindman 2005-05-10.
_____

9 juni 2005 Sid. 21(41)

Sökande
Akten

3507/05

§ 229
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:28,
tomt C
Handlingar: Ansökan (2004-06-28), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Byggnaden föreslås placerad mitt ute på det stora, öppna Madenområdet, helt utan
anknytning till befintlig bebyggelse. Som tillfart föreslås en förlängning av den väg
som leder fram till den tidigare beviljade maskinhallen, belägen i utkanten av
området.
Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig komplettering av befintlig bebyggelse. Frågan om ytterligare bebyggelse och lämplig
trafikföring på Maden måste studeras på ett planmässigt sätt, och ses i ett större
sammanhang, som omfattar hela Madenområdet med kringliggande bebyggelse.
Detta sammantaget gör att lämpligheten med ytterligare bebyggelse inom området
endast kan avgöras med prövning genom detaljplaneläggning, som omfattar hela
Madenområdet.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. 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 kap 5 om kravet på detaljplaneläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

9 juni 2005 Sid. 22(41)

Sökande
Akten

130/05

§ 230
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 24:1
(Maden)
Handlingar: Ansökan (2005-01-13), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2005-05-26), 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.
Byggnaden föreslås placerad en bit ut på det öppna Madenområdet, mitt för den
tidigare beviljade maskinhallen, och befintlig tillfartsväg till hallen avses användas.
Den föreslagna byggnaden kan inte anses vara en naturlig komplettering, och placeringen nära maskinhallen bedöms inte vara lämplig med tanke på de störningar
som kan uppkomma från denna verksamhet. Den befintliga grusvägen har låg
standard, och det kan inte anses vara lämpligt att belasta den ytterligare utan att
detta föregås av en utredning i frågan.
Med hänsyn till vad som anförts bedöms den föreslagna lokaliseringen vara olämplig och förvaltningen föreslår att nämnden avslår framställningen. Sökanden har
getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. En skrivelse har inkommit med
ett förslag till alternativ placering längre österut på Maden, med en längre tillfartsväg som ansluter till Hornuddsvägen. Inte heller detta alternativ kan anses vara en
naturlig komplettering.
Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas vara en enkel, naturlig komplettering av befintlig bebyggelse. Frågan om ytterligare bebyggelse och lämplig
trafikföring på Maden måste studeras på ett planmässigt sätt, och ses i ett större
sammanhang, som omfattar hela Madenområdet med kringliggande bebyggelse.
(forts.)
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§ 230 (forts.)

130/05

Detta sammantaget gör att lämpligheten med ytterligare bebyggelse inom området
endast kan avgöras med prövning genom detaljplaneläggning, som omfattar hela
Madenområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked, med hänvisning till vad som sägs i plan- och
bygglagen kap 5 om kravet på detaljplaneläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

9 juni 2005 Sid. 24(41)

Sökande
Berörda grannar
Akten

1524/05

§ 231
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage på
fastigheten Boråkra 12:1
Handlingar: Ansökan (2005-04-07), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
grannar (2005-05-17), 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.
Platsen är belägen i anslutning till väg 679, i utkanten av ett hagmarksparti, och med
en befintlig bebyggelsegrupp på andra sidan vägen. Den bedöms inte inrymma några
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Anslutning görs till det kommunala VA-nätet.
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Två grannar har inkommit med synpunkter.
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 sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 679 ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
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Sökande
Akten

1220/05

§ 232
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Kristianopels-Bredavik 1:5
Handlingar: Ansökan (2005-03-15), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2005-05-31), 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 §§.
Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd
av riksintressen och ekologiskt känsliga områden. Platsen ligger inom ett område
som är av riksintresse för naturvården, och som är särskilt känsligt ur ekologisk
synpunkt.
Den föreslagna byggnadsplatsen är en del av en betesäng som ingår i ett vackert,
strandnära landskap, vilket innehåller de typiska naturvärden som omfattas av
riksintresset.
Den föreslagna byggnaden blir belägen vid den ena kanten av den öppna ängen,
och har vare sig stöd i landskapet eller anknytning till befintlig bebyggelse. Den kan
inte anses vara en naturlig komplettering, utan skulle utgöra ett främmande inslag i
landskapet.
Med hänvisning till vad som sägs ovan bedöms den föreslagna lokaliseringen vara
olämplig och förvaltningen föreslår att nämnden avslår framställningen. Sökanden
har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning. Nämnden delar förvaltningens uppfattning men är beredd
att ta upp en diskussion med sökanden om en annan placering.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för att ta upp en diskussion med sökanden
om annan placering.
_____
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Sökande
Akten

2169/05

§ 233
Bygglov för uppsättande av skylt på fastigheten Hogland 22
Handlingar: Ansökan (2005-05-20), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Vid sammanträde den 9 mars 2005, § 95, avslog miljö- och byggnadsnämnden
en ansökan om att få sätta upp tre skyltar i närheten av Första Resebyråns lokaler.
Härvid hänvisades bland annat till att skyltar ska placeras i direkt anslutning till
den aktuella butikslokalen och i första hand upplysa om företagets namn och
verksamhet.
Denna ansökan omfattar endast en skylt, vilken gäller Stena Line. Enligt uppgift
från sökanden ska Stena Line ha en egen avdelning i resebutiken med särskilt
utbildad personal, vilket får anses ge en speciell anknytning till företaget.
När förslaget reducerats till en skylt kan denna vidare få en placering som på ett
acceptabelt sätt kan anses ansluta till den aktuella butikslokalen. Den ensamma
skylten får inte heller samma negativa påverkan på byggnad, stadsbild och helhetsintryck som det tidigare förslaget.
Sammantaget kan detta förslag på ett godtagbart sätt bedömas uppfylla de grundläggande principerna för placering av skyltar.
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.
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Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

899/05

§ 234
Strandskyddsdispens för åtgärder i samband med elektrifiering av
Blekinge kustbana, Silletorpsån
Handlingar: Ansökan (2005-02-21), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Banverket ansöker om dispens från strandskyddsförordnandet inom de strandskyddsområden i Karlskrona kommun där Blekinge kustbana passerar.
Enligt beslut fattat av länsstyrelsen den 26 april 2005 krävs inte strandskyddsdispens inom de områden som endast berörs av anläggande av kontaktledningsstolpar samt röjning och avverkning för att tillgodose elsäkerheten. Däremot
krävs dispens för vissa områden på platser där spårsänkning ska ske.
På en sträcka längs Danmarksfjärden vid Rosenholm ska spårsänkning ske.
Detta medför tillfälligt nyttjande av mark under byggtiden för uppläggning av
massor och annat material. En sådan yta ligger inom Silletorpsåns strandskyddsområde, där miljö- och byggnadsnämnden har delegation att besluta om strandskyddsdispens.
Området ligger väster om Silletorpsån och norr om kustbanan, och är betecknat
med N på inlämnad karta. Strandskyddsområdet är här helt inringat av järnväg
och vägar. Tillsammans med det betydande samhällsintresse som elektrifieringen
av järnvägen utgör, får detta anses utgöra särskilt skäl att medge dispens från
strandskyddsbestämmelserna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 § MB medge dispens från strandskyddsbestämmelserna.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

9 juni 2005 Sid. 28(41)

Sökande
Berörda grannar
Akten

1344/05

§ 235
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 2:1
och 3:2
Handlingar: Ansökan (2005-03-29), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
grannar (2005-05-19), 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.
En oanvänd torpbyggnad är belägen på platsen, som ligger i anslutning till en mindre
bebyggelsegrupp. Platsen bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas via befintlig väg. Miljöavdelningen har bedömt att enskild avloppsanläggning går att anordna i form av gemensam anläggning tillsammans med
grannfastigheten.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Yttrande har inkommit
från en granne. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas till
byggnadstraditionen i trakten
att ritningar med förslag till anordnande av gemensam avloppsanläggning tillsammans med grannfastigheten 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
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Sökande
Akten

4585/04

§ 236
Förhandsbesked för nybyggnad av behandlingslokal/enbostadshus på
fastigheten Lösen 4:22
Handlingar: Ansökan (2004-10-27), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
granne (2005-01-07), yttranden från sökande (2005-02-17 och 2005-05-30),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att innan ärendet slutligen avgöres skall arbetsutskottet företa syn på platsen.
_____

9 juni 2005 Sid. 30(41)

Sökande
Akten

1833/05

§ 237
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 5:1
Handlingar: Ansökan (2005-05-02), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen är belägen i anslutning till samlad bebyggelse. Den bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas från befintlig väg. Det förutsättes att anslutning kan göras till
kommunalt VA-nät.
Två enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig 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 två enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
_____
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.

9 juni 2005 Sid. 31(41)

Sökande
Akten

1248/05

§ 238
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Möcklö 3:9
Handlingar: Ansökan med motivering (2005-03-17), ritning, situationsplan, karta,
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den aktuella fastigheten är belägen inne i en grupp med samlad bebyggelse. Den
är bebyggd med en mindre stuga, och är i sin helhet privatiserad. Infart finns från
befintlig väg.
Ansökan gäller att få uppföra ett enbostadshus med tillhörande garage på fastigheten. Den lilla stugan och ett par mindre uthus avses bevaras. Den föreslagna
bebyggelsen ryms väl på tomten, som är på ca 3000 m2.
Miljöavdelningen har bedömt att avloppsanläggning kan anordnas på fastigheten,
under förutsättning att längre gående rening än slamavskiljning sker innan spillvattnet infiltreras.
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovansökan
att avloppsanläggningen ska ha ett sådant utförande att längre gående rening än
slamavskiljning sker innan spillvattnet infiltreras.
_____
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.

9 juni 2005 Sid. 32(41)

Sökande
Akten

1417/05

§ 239
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Sandhamn 3:4
Handlingar: Ansökan (2005-03-31), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. På platsen gäller
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§.
Platsen är belägen i anslutning till väg 762, som leder ner till Sandhamns hamn. Den
ligger i utkanten av ett hagmarksparti i anslutning till befintlig bebyggelse som också
avskiljer platsen från stranden, och den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Anslutning görs till det kommunala VA-nätet.
Ett bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En granne uttalar sig
positiv till den planerade byggnationen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden.
(forts.)
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§ 239 (forts.)

1417/05

att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 762 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.

9 juni 2005 Sid. 34(41)

Sökande
Berörd granne
Akten

358/05

§ 240
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Senoren 9:6, del av
Handlingar: Ansökan (2005-01-28), ritning, situationsplan, karta, grannemedgivande (1 st), yttrande från granne (2005-05-18), 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.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse.
Platsen är belägen i ena hörnet av ett hagmarksparti i anslutning till väg och befintlig
bebyggelse, som också avskiljer platsen från stranden. Den bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Avloppsfrågan löses genom en gemensam anläggning tillsammans med stamfastigheten.
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 synpunkter. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen
(forts.)
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§ 240 (forts.)

358/05

att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att godkänt förslag till anordnande av avloppsanläggning ska föreligga före byggstart
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden
att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet enligt
19 § NVL skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

9 juni 2005 Sid. 36(41)

Sökande
Berörd granne
Akten

1425/05

§ 241
Bygglov för anordnande av upplag på fastigheten Stora Vörta 1:74
Handlingar: Ansökan (2005-03-31), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
granne (2005-05-30), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller anordnande av upplag för jord och schaktmassor.
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.
Enligt PBL kap 3 ska anläggningar placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, samt så att
de inte medför betydande olägenheter för omgivningen.
Upplaget föreslås placerat på mark som ger intryck av att ha använts för upplag i
mindre skala. Platsen bedöms inte inrymma några naturvärden eller andra allmänna
intressen. Befintlig ekonomibyggnad samt omgivande terräng ger ett relativt skyddat
läge, vilket gör att upplaget inte kommer att annonsera sig påtagligt i det omgivande
landskapet.
Platsen bedöms vara lämplig för den föreslagna anläggningen.
En anmälan om miljöfarlig verksamhet för anläggningen behandlas parallellt av
miljöavdelningen. Gemensamt utskick har gjorts för att ge berörda grannar möjlighet
att yttra sig i ärendena. En granne har yttrat sig. Yttrandet påverkar ej förvaltningens
bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov med villkor:
att tillstånd från miljöavdelningen vad gäller miljöfarlig verksamhet ska föreligga
innan anläggningen tas i bruk
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en 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
Akten

1487/05

§ 242
Bygglov för uppsättande av skyltar på fastigheten Wachtmeister 57
Handlingar: Ansökan (2005-04-06), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Ansökan gäller två fasadskyltar, en mot Borgmästaregatan över butiken Indiskas
skyltfönster och en mot Arklimästaregatan vid Systembolagets lokaler, samt sex
stycken plastdekalskyltar som också placeras på fasaden mot Systembolagets
lokaler. Skyltarna avser butiken Cubus, som är belägen mitt inne i Wachtmeister
galleria.
Plastdekalskyltarna är redan sedan länge uppsatta, och frågan om olovlig åtgärd
behandlas i ett särskilt ärende.
En exakt likadan ansökan vad gäller de två fasadskyltarna har tidigare behandlats
av miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden avslog ansökan vid sammanträde den
13 oktober 2004. Förutsättningarna har inte förändrats sedan detta beslut togs.
--En grundläggande princip för skyltar är att de ska placeras i direkt anslutning till
den butikslokal som inrymmer den aktuella verksamheten. För Wachtmeister Galleria
förekommer skyltar på gatufasad endast för sådana butikslokaler som har skyltfönster
och /eller entré mot gatan. Övriga butiker belägna inne i Gallerian annonseras på en
gemensam skylt vid Gallerians huvudentré.
Den aktuella försäljningslokalen är belägen mitt inne i Gallerian, utan anknytning till
skyltarnas placering.
Skyltning för en enstaka butik i ett helt annat läge än i anslutning till butikens försäljningslokal skulle enbart ha en vilseledande effekt, och bedöms inte vara lämpligt.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget men har
ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

9 juni 2005 Sid. 38(41)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2006/05

§ 243
Informationer
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund informerar om att revidering av
Översiktsplan för Karlskrona kommun lämnats till kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att inhämta länsstyrelsens synpunkter inför en aktualisering av kommunens översiktsplan,
samt att ta upp överläggningar med Ronneby kommun om en gemensam
fördjupning av översiktsplanen för området mellan städerna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

9 juni 2005 Sid. 39(41)

Sökande
Berörd granne
Akten

5274/04

§ 244
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Sextanten 19
Handlingar: Ansökan (2004-12-16), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
granne (2005-03-29), yttrande från sökande (2005-05-18), reviderad ritning som
godkänts av berörd granne (2005-06-09), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Tidigare beslut: 1 juni 2005, § 206 (au)
Ansökan om bygglov avser att bygga på bostadshuset, som idag är ett tvåvåningshus, med en våning samt anlägga en takterrass.
Enligt gällande detaljplan för denna del av Hästö är det endast tillåtet med tvåvåningshus.
Den föreslagna byggnadsåtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att den inte kan anses vara en mindre avvikelse som kan medges av
miljö och byggnadsnämnden.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan, och där har ett
yttrande inkommit från ägaren till fastigheten Sextanten 9.
Förvaltningen föreslår att nämnden avslår framställningen. Sökanden har getts
möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens
bedömning.
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har den 1 juni företagit syn på platsen
och kan tänka sig positiva till framställningen om sökanden kan revidera förslaget
så att berörd granne ej har något att erinra.
Reviderad ritning som godkänts av berörd granne har inkommit den 9 juni 2005.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att medge mindre avvikelse från gällande detaljplan samt bevilja bygglov enligt det
reviderade förslaget med villkor:
(forts.)
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§ 244 (forts.)

5274/04

att utvändig färgsättning skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas
och då det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

9 juni 2005 Sid. 41(41)

Övriga frågor
§ 245
Förvaltningschefen Claes-Åke Kindlund fick i uppdrag vid nämndens sammanträde den 11 maj 2005 att klargöra förhållandena vid spårvagnsstallarna i Karlskrona.
Det konstateras att det för närvarande ej är befogat att vidtaga några åtgärder.
Sammanträdesdagarna för arbetsutskott och nämnd i augusti är framflyttade en
vecka. Nytt datum för arbetsutskottet är den 10 augusti och nämndsammanträdet
den 17 augusti.
Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och semester.
1:e v ordf Magnus Manhammar önskar också ordföranden en trevlig sommar och
semester.
_____

17 augusti 2005 Sid. 1(42)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 17 augusti 2005
§ 259
§ 260
§ 261
§ 262
§ 263
§ 264
§ 265
§ 266
§ 267
§ 268
§ 269
§ 270
§ 271
§ 272
§ 273
§ 274
§ 275
§ 276
§ 277
§ 278
§ 279
§ 280
§ 281
§ 282
§ 283
§ 284
§ 285
§ 286
§ 287
§ 288
§ 289

Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl i Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Kristianopel 10:43
Ändring av detaljplan för Hästö 2:2, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 m fl (norra Ringö), Karlskrona kommun, Blekinge län
Ändring av detaljplan för del av Skillinge 2:4 m fl samt utvidgning av detaljplan för
Skillingenäs, Nättraby, Karlskrona kommun
Enskilda avlopp – Sammanställning av utförda inventeringar samt förslag till policy vid
ansökan om nya tillstånd
Svar på motion angående ljusdesign
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Meddelanden
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:42, lott nr 4 och 7
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:42, lott nr 6
Bygglov för nybyggnad av tre fritidshus på fastigheten Aspö 5:69. Utgår.
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:70
Olovligt byggande på fastigheten Aspö 31:1 (lott 3). Utgår.
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Björkenäs 17:3
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Boken 12. Utgår.
Olovlig fasadändring på fastigheten Karlskrona 4:54 (Lokstallarna)
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 2:21
Förhandsbesked för nybyggnad av behandlingslokal/enbostadshus på fastigheten Lösen 4:22
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Orranäs 4:15
Bygglov och bygganmälan för inglasade balkonger på flerbostadshus, fastigheten Rügen 53
Förhandsbesked för avstyckning, Storseglet 24
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sturkö-Ryd 62:4
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ungskär 1:9
Olovligt uppsatta skyltar på fastigheten Wachtmeister 57. Avskrives.
Informationer
Förslag till besparing inom området Bostadsanpassningsbidrag
Övriga frågor

________
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
17 augusti 2005, kl. 08.30 – 12.00.
Beslutsammanträde kl. 11.30 – 12.00

Beslutande

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

Gerthie Olsson (s)
Magnus Manhammar (s)
Carl-Göran Svensson (m)
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

Chatarina Holmberg (s)

Närvarande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s)
Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Erik Gisslén (m)
Jerry Hansson (fp)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Cecilia Åkesson (c)

Tjänstemän

Kenneth Gyllensting, t f förvaltningschef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Anna Olausson, planarkitekt
Victoria Nordholm, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Ida Marttila, praktikant
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Bo Karlson, miljöinspektör
Lise-Lotte Andersson, miljöinspektör
Håkan Aronsson, bostadsanpassningshandläggare
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Kurt Lindman

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 24 augusti 2005,
kl. 08.00.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Kurt Lindman

§§ 259 – 289

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 24 augusti 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2873/04

§ 259
Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl i Karlskrona kommun, Blekinge län
Planprogram avseende rubricerade har varit föremål för samråd under tiden 17
januari t o m den 11 februari 2005.
Dragsö utnyttjas som ett stadsnära friluftsområde. Inom området finns en attraktiv
och välbesökt camping med mark för tält- och husvagnsuppställning, uthyrningsstugor, serviceanläggningar, konferenslokal, restaurang etc. Centralt i området
finns flera mindre, privatägda stugor på ofri grund, de så kallade masonitstugorna.
En stor del av området utgörs av obebyggt natur- och rekreationsområde. Inom
planområdet finns tre allmänna badplatser.
För Dragsö camping har en framtidsplan utarbetats där ambitionen är att möjliggöra en utveckling och förstärka campingens och Karlskronas konkurrenskraft
som turistort.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Dragsö camping, att reglera
förhållandena för camping- och masonitstugeområdet samt att säkerställa mark för
natur- och rekreation.
Planområdet utgörs av den norra delen av Dragsö som är belägen cirka 2 km nordväst om Trossö centrum. Området avgränsas av en småbåtshamn och vattenområde
mot väster, vattenområde mot norr och öster samt av Brändaholm kolonistugeområde mot söder. Planområdet omfattar drygt 41 ha.
Marken inom planområdet ägs av Karlskrona kommun. Marken inom campingområdet samt för enkla, privatägda stugor (masonitstugorna) upplåts genom arrendeavtal. Byggnader inom campingområdet upplåts genom hyresavtal.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Yrkande
Kurt Lindman (v) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet, protokollsbilaga 1.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta detaljplanen för del av Dragsö 1:1 m fl, Karlskrona kommun, bli föremål
för samråd,
att godkänna att Kurt Lindmans (v) särskilda yttrande bifogas till protokollet.
_____

17 augusti 2005 Sid. 5(42)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2815/04

§ 260
Detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Kristianopel 10:43
En förfrågan om planläggning för bostäder av Hälleviksäng 1:14 och Hälleviksäng 2:1 i Kristianopel inkom den 24 juni 2004. Efter ett samrådsförfarande med
länsstyrelsen ersattes den tidigare inlämnade illustrationsplanen den 18 mars
2005 av en ny, som endast omfattar Hälleviksäng 1:14. Förslaget innebär att den
nuvarande inhägnade delen av Mastens festplats omvandlas till ett bostadsområde
som ansluter till befintlig bostadsbebyggelse.
Planarbetet skall ske med normalt förfarande och föregås av ett programskede.
Planarbetet bör bedrivas utifrån förutsättningen att anslutning sker till det kommunala nätet för vatten och avlopp varför befintligt reningsverk på Kristianopel 10:43
ingår i programområdet. Befintligt reningsverk har otillräcklig kapacitet.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för Hälleviksäng 1:14 och Kristianopel 10:43 samt att genomföra programsamråd,
samt
att komplettera checklistan före utskicket.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2935/05

§ 261
Ändring av detaljplan för Hästö 2:2, Karlskrona kommun, Blekinge län
En ansökan om ändring av detaljplan för rubricerad fastighet har inkommit.
Fastigheten är belägen på Herrgårdsvägen 1, Hästö.
Gällande detaljplan från 1966 anger allmänt ändamål, park. Fastigheten är ianspråktagen som tomtmark och bebyggd med ett bostadshus från tidigt 1900-tal.
Nuvarande ägare har just förvärvat fastigheten och har önskemål om att göra
förändringar som fordrar att detaljplanen ändras till kvartersmark, bostadsändamål.
Planpraktikant Ida Marttila föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
och genomföra samråd.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4515/04

§ 262
Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten bygga ut Järavägen från Vedebyskolans bollplan i norr och till rondellen vid Slottsbackens köpcentrum i söder.
Trafiken har kraftigt ökat i Vedebyområdet i samband med stormarknadsetableringar. Järavägen, som idag är en återvändsgata, byggs ut för att minska trafikbelastningen på kringliggande gator främst på Lyckebyvägen med bostadsfastigheter och Vedebyskolans tillfart. Vägen planeras att gå utmed östra kanten av den
nedlagda Gullbernadeponien. I den MKB som upprättats med anledning av
planförslaget redovisas tre alternativa vägsträckningar i anslutning till deponin.
Ett nytt verksamhetsområde för handel och kontor föreslås söder om Vedeby skola
och daghemmet.
Planområdet är beläget norr om Amiralens köpcentrum, mellan Lyckebyvägen i
norr och rondellen vid Stationsvägen, Slottsbackens köpcenter.
Marken ägs av Karlskrona kommun.
Förvaltningen föreslår att alternativ 3 går ut på samråd. Förslaget innebär intrång i
naturområdet, delar av höjdpartiet sprängs bort och del av stenmuren försvinner.
Naturvärdena bedöms inte vara av så stort värde att vägen inte kan komma till.
Förslaget innebär att en liten del av deponin tas i anspråk. Cirka 10 kubikmeter
deponimassor berörs mot 7 000 och 15 000 kubikmeter i alternativ 2 och 1. Förslaget innebär ingen arbetsmiljörisk och risken för metangas är liten. Efter
programsamrådet har miljökonsekvensbeskrivningen kompletterats avseende
verksamhetsområdet söder om skolan.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa ut alternativ 3 för samråd, samt
att MKB:n kompletteras i utskicket.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2138/05

§ 263
Detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om ändring av detaljplan för rubricerad fastighet, även kallad Köpingegården, belägen i södra Lyckeby
mellan Gillevägen och Köpingevägen.
Fastigheten är på cirka 3 900 kvm och är idag bebyggd med ett bostadshus samt
förråd. Gällande detaljplan från 1957 medger bostadsändamål. Södra delen av
fastigheten omfattas av bestämmelse i detaljplanen som anger att marken inte får
bebyggas.
Ansökan gäller nybyggnad av fem enbostadshus vilket inte ryms inom nuvarande
detaljplan, varför ändring av detaljplanen erfordras. Avsikten är att riva befintlig
bebyggelse inom fastigheten.
Planarkitekt Victoria Nordholm föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för Kronärtskockan 4.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1321/04

§ 264
Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 m fl (norra Ringö) Karlskrona kommun,
Blekinge län
Karlskrona kommun har en positiv befolkningsutveckling. I dagsläget råder brist
på kommunala tomter för enskilt byggande. Efterfrågan på tomter inom stadsbygden är mycket stor. Den norra platån på Ringö anges som ett utbyggnadsområde
för bostäder/småhus i kommunens översiktsplan från 2002. Förslaget har även
stöd i kommunens bostadsförsörjningsprogram.
Projektet syftar till att skapa kommunala villatomter i en attraktiv miljö, nära
havet och relativt nära Karlskrona centrum. Bebyggelsen föreslås trafikmatas
via en förlängning av Bokavägen som föreslås breddas och förses med gångbana.
Befintliga, privata bostadsfastigheter inordnas i den nya bebyggelsestrukturen.
Planområdet är beläget på norra Ringö cirka 7 km nordost om Karlskrona centrum.
Området begränsas av Ringövägen mot norr, privata bostadsfastigheter och Ringövägen mot väster, Verkövägen och järnvägen mot öster samt av naturområde mot
söder. Planområdet omfattar cirka 10,8 ha.
Större delen av planområdet ägs av Karlskrona kommun. Den norra delen av området utgörs av privatägda bostadsfastigheter.
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om utställning av planen.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Yrkande
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer de båda förslagen under proposition och finner att nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att detaljplanen för del av Lyckeby 1:1 m fl (norra Ringö) ställs ut för allmän
granskning.
_____
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Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen

1704/05

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 265
Ändring av detaljplan för del av Skillinge 2:4 m fl samt utvidgning av detaljplan för Skillingenäs, Nättraby, Karlskrona kommun
Syftet med aktuell planändring är att genom ett tillägg till bestämmelserna medge
uppförande av tvåvåningshus inom planområdet.
Nuvarande bestämmelser reglerar högsta byggnadshöjd till 5,2 meter vilket rymmer
tvåplanshus men planerna reglerar även att vindsinredning inte får ske annat än med
gavelrum. Den senare bestämmelsen bedöms otidsenlig och flera tvåplanshus finns
redan inom området varför planen föreslås ändras.
Befintliga detaljplaner (tidigare byggnadsplaner) är fastställda 1950 respektive 1959
och medger enplanshus med möjlighet att inreda gavelrum på vindsvåning. Detaljplaneändringen består av ett tillägg till planbestämmelserna där nuvarande bestämmelser om våningsantal och vindsinredning (Iv) utgår. Ändringen innebär således att
hela övervåningen kan nyttjas för bostadsändamål. Gällande bestämmelse om högsta
tillåtna byggnadshöjd, 5,2 meter, ändras inte. Ändringen innebär ingen betydande
miljöpåverkan.
Ändringen gäller inom hela planområdena; N1 och N10.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga ändring av detaljplan för del av Skillinge 2:4 m fl, samt utvidgning av detaljplan för Skillingenäs,
Nättraby, Karlskrona kommun.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2093/05

§ 266
Enskilda avlopp – Sammanställning av utförda inventeringar samt förslag
till policy vid ansökan om nya tillstånd
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under de senaste månaderna arbetat med att
sammanställa inventeringar av enskilda avlopp och har som avsikt att i samband
med detta föreslå åtgärder för befintliga, samt policy för nya enskilda avlopp. Förvaltningen har den 23 maj 2005 gjort en sammanställning av utförda inventeringar
samt lämnat ett förslag till policy vid ansökan om nya enskilda avlopp i Karlskrona
kommun, protokollsbilaga 1.
Vänsterpartiet har den 31 maj 2005 lämnat skriftliga synpunkter på ny VA-policy
i Karlskrona kommun, protokollsbilaga 2.
Ett nytt förslag till allmän policy för nya enskilda avlopp i Karlskrona kommun
föreligger, (bil. A):
1. Karlskrona kommun skall verka för kretsloppsanpassade lösningar i såväl
skärgårds- och kustområden som i övriga delar av kommunen.
2. Stor restriktivitet ska gälla till nytt tillstånd för enskild avloppsanläggning med
WC inom *förtätade områden. Vid ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning med WC i samband med nybyggnation eller förändrad VA-standard
inom ett avstånd av ca 200 m från befintliga kommunala verksamhetsområden,
skall kommunal anslutning prövas.
Detta kan innebära att sökande själv (ev. exploatör) eller gemensamt med
grannar får ansvara för anslutning till det kommunala nätet. Kommunen är i
det läget behjälplig med stöd och råd under processen.
I annat fall skall förutsättningar för gemensamhetsanläggning med grannfastigheter prövas. De VA-system som finns på marknaden och är typgodkända
är tillåtna i Karlskrona kommun. Vilket som är mest lämpligt prövas i varje
ansökan. Utgångspunkten är att antalet enskilda avloppsanläggningar i området
ska minska.
3. Vid ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning i samband med förändrad VA-standard i befintliga fastigheter, där det finns risk för förorening av
vattentäkt eller att infiltrationsanläggning av geologiska skäl inte kan anläggas,
skall det finnas möjlighet att få tillstånd till sluten tank under förutsättning att
såväl WC- som BDT- vattnet leds till tanken.
*Förtätade områden = Grupper om fler än 5 hus inom ett område av ca 1 ha.
(forts.)
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§ 266 (forts.)

2093/05

Miljöinspektör Lise-Lotte Andersson föredrar ärendet.
Yrkande
Kurt Lindman (v) yrkar att 2:a stycket i avsnitt 2 strykes: Detta kan innebära att
sökande själv (ev. exploatör) eller gemensamt med grannar får ansvara för anslutning till det kommunala nätet. Kommunen är i det läget behjälplig med stöd
och råd under processen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot Kurt Lindmans yrkande och
finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att antaga det nya förslaget till Allmän policy för enskilda avlopp i Karlskrona
kommun, samt
att policyn även skall tillämpas för VA-inventerade områden.
_____
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Kommunfullmäktige (Ks 2005.104.879)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1447/05

§ 267
Svar på motion angående ljusdesign
Markus Alexandersson (s) har i motion till kommunfullmäktige hemställt att ett
program för hur Karlskronas innerstad ska ljussättas arbetas fram samt att ljusdesign blir ett naturligt inslag i arbetet med att göra staden vackrare och mer
estetiskt tilltalande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 21 juli 2005, lämnat förslag till yttrande,
bil A.
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar uppfattningen att belysning och ljussättning
har ett mycket stort värde för upplevelsen av stadsmiljön. Ett stadsmiljöprogram är
under framtagande som bland annat behandlar övergripande principer för hur
stadens ljusmiljö skall hanteras. Ett särskilt belysningsprogram för Trossö har även
tagits fram som underlag för stadsmiljöprogrammet. Stadsmiljöprogrammet planeras
att färdigställas under hösten 2005.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen skall anses besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
_____
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§ 268
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 269
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
Jerry Hansson (fp) anmäler jäv under punkt 10 i denna paragraf
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§ 270
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 26 maj 2005, § 73; Revisionsberättelse för år
2004 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ
2. Kommunfullmäktige, beslut 26 maj 2005, § 77; Förslag till handlingsprogram
för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i Karlskrona kommun
åren 2005-2006
3. Kommunfullmäktige, beslut 26 maj 2005, § 78; Policy för representation och
gåvor i Karlskrona kommun
4. Kommunfullmäktige, beslut 26 maj 2005, § 79; Ombudgetering år 2005 samt
direktiv för treårsbudget 2006-2008
5. Kommunfullmäktige, beslut 26 maj 2005, § 80; Miljöbokslut 2004
6. Kommunfullmäktige, beslut 26 maj 2005, § 81; Svar på motion om mobil
telefoni
7. Kommunfullmäktige, beslut 26 maj 2005, § 82; Svar på motion om inrättande
av kommunal barnombudsman
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-05-17; Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, fastigheten Torhamn 1:28 i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-23; Anmälan enligt 34 § punkt
1 och 2, Avfallsförordningen.
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-23; Anmälan enligt 9:6 miljöbalken och 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet angående byte av
fällningskemikalie på Koholmens avloppsreningsverk
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-23; Anmälan enligt 9:6 miljöbalken och 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet angående tillfällig
ändrad utsläppspunkt på Koholmens avloppsreningsverk
(forts.)
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§ 270 (forts.)
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-25; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om tillstånd att anordna avloppsanläggning
för BDT-vatten inom fastigheten Aspö 1:72 i Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-26; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö
9:14 i Karlskrona kommun
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-05-26; Ansökan om undantag
från kravet på nedbrukning inom fyra timmar vid spridning av stallgödsel
på obevuxen mark
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-05-31; Överklagande av Miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad
av två enbostadshus, fastigheten Lösen 1:38 i Karlskrona kommun
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-06-03; Förprövning enligt djurskyddsförordningen (SFS 1988:539). Vallby 5:1.
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-06-07; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av permanentbostadshus på fastigheten Senoren 9:6
i Karlskrona kommun
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-06-08; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus, fastigheten Senoren 9:11 i Karlskrona kommun
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-06-08; Ansökan om tillstånd för
uppförande av ett förråd m m på fastigheten Ungskär 1:39 i Karlskrona
kommun
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-06-13; Anmälan enligt 34 § punkt
1, Avfallsförordningen.
21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-06-13; Beslut avseende överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 februari 2005 att anta
detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län
22. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-06-22, Överklagande av länsstyrelsens beslut om byggnadsavgift för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Agdatorp 1:5 i Karlskrona kommun
(forts.)
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23. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-06-22; Ang. länsstyrelsens beslut
avseende anmälan om uppförd altan inom strandskyddsområde på fastigheten Långören S:3 i Karlskrona kommun
24. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-07-25; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad
av fritidshus, fastigheten Uttorp 1:18 i Karlskrona kommun
25. Bleking Tingsrätt, utslag 2005-06-20; Överklagat avgörande meddelat
av Lantmäterimyndigheten i Blekinge den 6 september 2004 i ärende
K04348, angående ledningsrätt avseende vattenledningar m m berörande
bl a Ronneby Hillerslätt 1:5 och Ronneby Johannishus 1:2; se bilagorna 1-4
26. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2005-05-30; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 14 februari 2005, se bilaga 1. Saken: Bygglov
för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum på fastigheten Fuxian
6 i Lyckeby, Karlskrona kommun
27. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-06-13; Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 2 mars 2005, se domsbilaga 1. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m. (Säby 19:8 )
28. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-06-13; Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 6 april 2005, se domsbilaga 1. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) OM bostadsanpassningsbidrag m m. (Djäknemåla 1:35)
29. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-06-13; Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 2 mars 2005, dnr § 73. Saken: Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. (Grenadjären 28)
30. Länsrätten i Blekinge län DOM 2005-06-16; Saken: Ansökan om tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL. (Långasjö 2:7)
31. Länsrätten i Blekinge län DOM 2005-06-21; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 7 juli 2004, se bilaga 1. Saken: Bygglov för
mast m m på fastigheten Bredabäck 1:51 i Karlskrona kommun
(forts.)
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32. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-06-30; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 2 november 2004, se bilaga 1. Saken: Förhandsbesked enligt 8 kap 34 § plan- och bygglagen (1987:10); PBL.
(Strömsberg 1:38)
33. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-07-11; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 5 juli 2004, se bilaga 1. Saken:
Tillstånd till ändring av kyrkobyggnad enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m m (KML)
34. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-07-13; Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut den 12 maj 2005. Saken:
Avvisning av för sent inkommet överklagande. (Sjöbladh)
35. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 9, DOM 2005-06-01; Överklagande
av Länsstyrelsen i Blekinge län beslut den 29 november 2004, dnr 521-5977
-04. Saken: Strandskyddsdispens. (Lyckeby 2:16)
36. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 2, protokoll 2005-05-30; Överklagande
av Länsrättens i Blekinge län DOM den 13 december 2004, i mål nr 368-04.
Saken: Bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10) (PBL); nu fråga om
avskrivning.
37. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 3, protokoll 2005-06-14; Överklagande
av Länsrättens i Blekinge län dom den 14 mars 2005 i mål nr 1357-04. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag. (Annebo 7)
38. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 2, protokoll 2005-06-16; Överklagande
av Länsrättens i Blekinge län dom den 18 augusti 2004 i mål nr 1076-03.
Saken: Ansökan om tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen (1987:10); nu
fråga om tilläggsavgift. (Aspö 3:22)
39. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 1, protokoll 2005-07-12; Överklagande
av Länsrättens i Blekinge län dom den 14 april 2005 i mål nr 188-05. Saken:
Prövningstillstånd i mål om bostadsanpassningsbidrag för borttagande av
badkar och installation av en duschplats enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m. (Hjulhammar 20)
40. Kammarrätten i Jönköping, avdelning 3, DOM 2005-07-26; Överklagande
av Länsrättens i Blekinge län dom den 14 april 2005 i mål nr 1356-04.
Saken: Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m. (Östra Rödeby 2:126,
(forts.)
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41. Regeringsrättens underrättelse, 7 juli 2005; Beslut att ej meddela prövningstillstånd. (Stumholmen 2:6)
42. Regeringen, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, regeringsbeslut
2005-06-30; Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken av gruppstation för vindkraft i Kalmarsund, Karlskrona kommun
43. Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, DOM 2005-06-22; Överklagande av
Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom den 8 juli 2004 i mål nr M 3118-04,
se bilaga. Saken: Strandskyddsdispens. (Aspö 1:33)
44. Tekniska nämnden, protokoll 2005-06-28, § 59; Medborgarförslag om hundrastgård på Trossö.
45. Tekniska nämnden, protokoll 2005-06-28, § 61; Utvärdering av miljöbilar.
_____
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Sökande
Akten

1706/05

§ 271
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:42,
lott nr 4 och 7
Handlingar: Ansökan (2005-04-22), 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.
Tomten är belägen i Maden, i närheten av den så kallade ”Banan”. I översiktsplanen
för Aspö sägs att kompletteringsbebyggelse kan tillåtas i Maden, bland annat i området kring bägge sidor av ”Banan”.
Platsen är bevuxen med tät vegetation. Den bedöms inte ha några särskilda naturvärden eller på annat sätt vara av allmänt intresse. Tillfart kan anordnas från väg
707, och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
En byggnad på tomten, i anslutning till väg 707, får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
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
Akten

1882/05

§ 272
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:42,
lott nr 6
Handlingar: Ansökan (2005-04-22), 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.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
Platsen består av öppen och vacker naturmark, och är väl tillgängligt för allmänheten för att uppehålla sig vid eller vandra längs strandområdet. Det får bedömas
vara av vikt att området i sin helhet även fortsättningsvis hålls allemansrättsligt
tillgängligt.
Förvaltningen bedömer att den föreslagna platsen inte är lämpad för bostadsbebyggelse och föreslår därför att nämnden avslår framställningen. Sökande har
getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Något yttrande har ej inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

1604/05

§ 273
Bygglov för nybyggnad av tre fritidshus på fastigheten Aspö 5:69
Ärendet utgår från dagordningen.
_____
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Sökande
Akten

969/05

§ 274
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Aspö 5:70
Handlingar: Ansökan (2005-02-28), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller att inom Drottningskärsområdet få stycka av en tomt på knappt
350 m2 för nybyggnation av ett fritidshus.
I översiktsplanen för Aspö sägs att tillkommande bebyggelse i de äldre delarna
av Drottningskär inte är önskvärd, dock är kompletteringar på stora och obebyggda tomter runt affären möjliga. Allmänt sägs bland annat att för all ny
bebyggelse på Aspö skall gälla att den tar efter det traditionella sättet att bygga,
låg bebyggelse på stora tomter, den genomsnittliga tomtstorleken är 2000 m2.
Den föreslagna avstyckningen får anses vara alldeles för liten, och skulle
komma att innebära en olämplig förtätning med hänsyn till områdets karaktär.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökande 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 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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Sökande
Akten

2975/05

§ 275
Olovligt byggande på fastigheten Aspö 31:1 (lott 3)
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

17 augusti 2005 Sid. 26(42)

Sökande
Akten

1672/05

§ 276
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Björkenäs 17:3
Handlingar: Ansökan (2005-04-20), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen utgörs av ett snårigt skogsparti, och ligger i anslutning till en mindre bebyggelsegrupp. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra
allmänna intressen.
Infart kan anordnas från befintlig väg, och miljöavdelningen har bedömt att enskild
avloppsanläggning går att anordna på fastigheten.
.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skrivelser har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att 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.
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Sökande
Akten

1903/05

§ 277
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Boken 12
Ärendet utgår från dagordningen.
_____
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Fastighetsägaren
Hyresgästen
Länsstyrelsen
Akten

1207/05

§ 278
Olovlig fasadändring på fastigheten Karlskrona 4:54 (Lokstallarna)
I beslut den 23 augusti, § 748, delegation, beviljades bygglov för fasadändring på
del av det före detta bussgaraget som är beläget på fastigheten. Bygglovet medgav
upptagande av gångdörrar i två av de befintliga portarna, samt ändring av kulör på
vissa portar, dörrar och fönster från blått till mörkgrått.
Det har konstaterats att detta inte har kommit till utförande. I stället har helt andra
åtgärder vidtagits på det aktuella fasadpartiet. På portarnas plats har två indragna
entréer med nya entrédörrar byggts, och utanför dessa har gallergrindar monterats.
Ovanför de nya entrépartierna har väggmålningar utförts. Dörrar och fönster har
målats i en brunlaserad kulör.
För de beskrivna fasadändringarna krävs bygglov enligt 8 kap 3 § första stycket
punkt 1 plan- och bygglagen (PBL). Något bygglov för de aktuella åtgärderna 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 §§ PBL riktas uttagande av byggnadsavgift samt föreläggande om rättelse mot fastighetsägaren, oavsett om den olovliga åtgärden
utförts till exempel av en hyresgäst.
I fråga om fasadändringar ska föreskrifterna i 3 kap 1 och 10 §§ PBL tillämpas,
vilka ställer krav på utformning och varsamhet vid ändringar av en byggnad. I
10 § sägs att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt, så att byggnadens
karaktärsdrag beaktas, och så att bland annat dess historiska, kulturhistoriska och
miljömässiga värden tas tillvara. Det före detta bussgaragets helt dominerande
karaktärsdrag är de stora portmarkeringarna i fasadlivet, som berättar om byggnadens historia och ger den ett kulturhistoriskt värde i samspel med lokstallarna.
(forts.)
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De utförda åtgärderna får anses stå helt i strid med ovannämnda krav enligt PBL.
Förutsättningar för att bevilja bygglov i efterhand kan inte anses föreligga. En
åtgärd som kan accepteras är montering av nya portpartier av samma omfattning
som de ursprungliga, med gångdörrar, liknande de två som tidigare satts upp på
andra ställen i det aktuella fasadpartiet. Bygglov för detta kan påräknas.
Fastighetsägaren har getts tillfälle att inkomma med en skriftlig förklaring, och en
sådan inkom den 30 mars 2005. I skrivelsen sägs bland annat att fastighetsägaren
instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning att den utförda ändringen
av portarna inte ska få bestå. Vidare sägs att en bygglovansökan ska inlämnas, som
bland annat redovisar ombyggnad av samtliga dörrpartier i byggnaden, och att
återmontering av de borttagna portarna inte kan betraktas som en lämplig lösning .
Ytterligare en skrivelse med likartat innehåll inkom den 13 juni 2005. Här sägs att
en bygglovansökan nyligen inlämnats som innebär att de gamla portarna återmonteras utanpå den olovligt utförda fasadändringen. Då portarna skulle stå öppna under
restaurangens öppethållandetider, skulle detta betyda att den olovliga fasadändringen
kvarstod som den synliga delen av fasaden. Denna bygglovansökan inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen den 10 juni 2005, och har ännu inte behandlats.
Fasadritningarna i denna ansökan visar att de ursprungliga portarna återmonteras
där de olovliga ändringarna har utförts. Ingenstans i ansökningshandlingarna redovisas att de olovliga ändringarna till någon del ska bibehållas, varför de gjorda
ändringarna inte omfattas av ansökan. Ansökan får anses gälla ett fullständigt återställande av fasaderna till ursprungligt skick. För denna åtgärd krävs inte något
bygglov.
Fastighetsägaren har nu meddelats att frågan om uttagande av byggnadsavgift
samt föreläggande mot vite att återställa de olovligt utförda fasadändringarna
kommer att tas upp till behandling i miljö- och byggnadsnämnden onsdagen
den 17 augusti 2005.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet och förslag till beslut, bil A.
Arbetsutskottet tillstyrker förvaltningens förslag.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att ärendet
återremitteras till förvaltningen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
(forts.)
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Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § ta ut byggnadsavgift med
4 144 kronor (4 x bygglovavgiften 1 036 kronor) av Jernhusen Fastigheter
AB, organisationsnummer 556584-2027, med adress Klarabergsviadukten 78,
Box 520, 101 30 STOCKHOLM, i egenskap av fastighetsägare, samt att med
stöd av plan- och bygglagen 10 kap 1, 14 och 18 §§ förelägga fastighetsägaren,
Jernhusen Fastigheter AB, organisationsnummer 556584-2027, med adress
Klarabergsviadukten 78, Box 520,101 30 STOCKHOLM, vid vite av 50 000
kronor, att senast två månader efter delfåendet av detta beslut avlägsna de uppmurade, indragna entrépartierna med tillhörande nya entrédörrar liksom
gallergrindarna och den målade igensättningen av portöppningens övre del.
De ursprungliga portarna ska tillfälligt återmonteras i avvaktan på att bygglov
erhålls för nya, lämpliga portpartier. Vidare ska den brunmålade sidodörren och
fönstret återställas i ursprunglig kulör, och fönstergallret avlägsnas.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

1288/05

§ 279
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lösen 2:21
Handlingar: Ansökan (2005-03-21), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Positivt förhandsbesked, och därefter bygglov, har tidigare beviljats på fastigheten. Detta gällde en byggnad placerad i norra delen av fastigheten, i anslutning
till befintlig tillfartsväg, där förutsättningar finns att ge byggnaden en godtagbar
anpassning till terrängen. I motiveringen till beslutet om förhandsbesked sägs, att
den nya byggnaden innebär att den befintliga bebyggelsegruppen får en naturlig
avgränsning mot Fäjövägen i öster och betesmarken i söder.
Ansökan gäller att nu få stycka av den södra delen av fastigheten. Denna del av
fastigheten ligger i relativt stark sluttning. Detta innebär att den befintliga tillfarten inte kan användas för att nå avstyckningen, utan ytterligare en utfart till
Fäjövägen måste anordnas. Vidare medför nivåskillnaderna att en naturlig anpassning till terrängen inte är möjlig, utan en kraftig utfyllnad måste göras för
att kunna bebygga platsen.
En byggnad enligt förslaget med ny utfart och problem med anpassningen till
terrängen, kan inte ses som en naturlig komplettering av den befintliga bebyggelsegruppen. Platsen kan inte anses vara lämpad för den föreslagna bebyggelsen,
utan bebyggelsegruppen bedöms ha fått sin naturliga avslutning med det tidigare
beviljade bygglovet.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. 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 PBL kap
2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade
samt vad som sägs i PBL kap 3 om lämplighet med hänsyn till landskapsbilden.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen

17 augusti 2005 Sid. 32(42)

Sökande
Berörd granne
Akten

4585/04

§ 280
Förhandsbesked för nybyggnad av behandlingslokal/enbostadshus på
fastigheten Lösen 4:22
Handlingar: Ansökan (2004-10-27), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
granne (2005-01-07), yttrande från sökande (2005-02-17och 2005-05-30), nytt
förslag på placering från sökande (2005-05-30), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 9 juni 2005, § 236 (beslut om au-besök)
Ansökan gäller att få uppföra en byggnad avsedd för sjukgymnastverksamhet, vilken
så småningom är tänkt att byggas om till bostadshus/”undantag”.
Större delen av fastigheten ligger på en högre nivå, ovanför Fäjövägen. Här finns ett
bostadshus samt en byggnad med verksamhet, framställning av hjälpmedel för rörelsehindrade. En mindre del av fastigheten ligger på samma nivå som Fäjövägen, och
det är här den nya byggnaden föreslås bli placerad.
Den byggbara/användbara ytan här är mycket liten, och övergår i en bergig sluttning
upp mot den nu bebyggda delen av fastigheten. Ytan utgörs av ett hörn i direkt anslutning till grannens infart, och den egna infarten ligger vid fastighetens motsatta
hörn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att den byggbara ytan är alltför
trång för att på ett naturligt sätt inrymma den föreslagna byggnaden med tillhörande
biluppställning för verksamheten och eventuella komplementbyggnader för det framtida boendet. En tvåvåningsbyggnad på platsen skulle dessutom skymma grannens
nuvarande sjöutsikt i sådan omfattning, att det får bedömas innebära en betydande
olägenhet för grannen.
Med hänvisning till det som sägs ovan kan den föreslagna byggnaden inte anses
utgöra en lämplig komplettering på platsen och förvaltningen föreslår därför att
nämnden avslår framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över
beslutsförslaget. Detta har sökanden utnyttjat.
Arbetsutskottet har den 10 augusti 2005 företagit syn på platsen och föreslår att
ärendet återremitteras till förvaltningen. Innan beslut kan fattas i ärendet, skall en
detaljerad situationsplan inlämnas. Denna skall visa höjdkurvor och ha byggnaden
inritad så exakt som möjligt. Vidare skall den tänkta infarten visas, liksom nödvändiga biluppställningsplatser för verksamheten samt placeringen av komplementbyggnader för det framtida boendet. Allt skall vara inritat i skala.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med hänvisning till ovan anförda återremittera ärendet till förvaltningen för
vidare beredning.
_____
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Sökande
Akten

1467/05

§ 281
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten
Orranäs 4:15
Handlingar: Ansökan (2005-04-05), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen utgörs av en relativt öppen del av ett skogsområde, och ligger i anslutning
till ett befintligt hus. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas från befintlig väg, och miljöavdelningen har bedömt att enskild
avloppsanläggning går att anordna på fastigheten.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörd granne har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Ingen skrivelse har
inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att 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.
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Sökande
Akten

1634/05

§ 282
Bygglov och bygganmälan för inglasade balkonger på flerbostadshus,
fastigheten Rügen 53
Handlingar: Ansökan (2005-04-18), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Byggnaderna är högt belägna på Möllebackens norra del. I synnerhet punkthuset
annonserar sig tydligt i omgivningen, och är åt vissa håll något av ett riktmärke i
stadsbilden. Byggnaderna är välbevarade och får anses ha ett visst arkitektoniskt
värde.
Lägenheternas balkonger är överlag små och otidsenliga, och saknas i en del fall
helt. Trots att byggnadernas yttre karaktär i detta avseende kommer att förändras
av de inglasade balkongerna, får det bedömas vara rimligt att tillåta denna komplettering av lägenheternas standard.
De föreslagna inglasade balkongerna kommer att upplevas som ett nutida tillägg,
men bedöms vara anpassade till byggnaderna med viss varsamhet.
Det har tidigare beviljats bygglov för inglasade balkonger på ett flerbostadshus
med liknande kvalitéer som det nu aktuella, i södra delen av Möllebacksområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att innan arbetena får påbörjas skall skriftligt färgsättningsförslag med tillhörande
kulörprover godkännas av bygglovarkitekten
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
Akten

2095/05

§ 283
Förhandsbesked för avstyckning, Storseglet 24
Handlingar: Ansökan (2005-05-17), ritning, karta, yttrande från sökande
(2005-08-05), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastigheten är bebyggd med ett större och ett mindre bostadshus. Ansökan gäller
att få dela fastigheten så att bostadshusen får varsin tomt.
Enligt gällande detaljplan får tomt inte bildas med mindre areal än 800 m2. Vidare
får högst 1/5 av respektive tomt bebyggas.
Den föreslagna avstyckningen för det mindre huset får en yta på ca 560 m2. Vidare
är detta hus till större delen beläget på mark som enligt gällande detaljplan inte får
bebyggas, prickmark. Då huset var befintligt när detaljplanen fastställdes (1949)
innebär detta, att avsikten vid planläggningen var att byggnaden på sikt inte skulle
stå kvar.
Avstyckningen för det större huset får en yta på ca 700 m2. Detta ger en tillåten
sammanlagd byggnadsyta på 140 m2. Den sammanlagda byggnadsytan för befintligt
bostadshus och uthus på den föreslagna avstyckningen är 178 m2.
För båda avstyckningarna blir således tomtytan mindre än vad detaljplanen tillåter.
Den ena avstyckningen får en huvudbyggnad som till större delen är belägen på mark
som enligt detaljplanen inte får bebyggas, och den andra avstyckningen får en sammanlagd byggnadsyta som överskrider vad som är tillåtet enligt planen.
Den föreslagna avstyckningen skulle strida mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att det inte kan anses vara mindre avvikelser förenliga med planens syfte.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden lämnar
negativt förhandsbesked. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked, med hänvisning till att förslaget strider mot
gällande detaljplan.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

1144/05

§ 284
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sturkö-Ryd 62:4
Handlingar: Ansökan (2005-03-11 och 2005-05-27), ritning, situationsplan, karta,
skrivelse från sökande (2005-04-28), yttrande från miljöavdelningen (2005-05-03
och 2005-05-30), yttrande från sökande (2005-05-30), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 11 maj 2005, § 187 (Återremiss)
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 delvis förslyad mark av ängskaraktär, och ligger inne i ett relativt
tätbebyggt område. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller
andra allmänna intressen. En mindre tillfartsväg finns.
I yttrande den 30 maj 2005 tillstyrker miljöavdelningen ansökan, under förutsättning att allt spillvatten från fastigheten uppsamlas i sluten tank, alternativt att fastigheten samverkar med minst två andra fastigheter i närområdet, så att gemensam
avloppsvattenbehandling kommer till stånd. Utgångspunkten är, att antalet enskilda
avloppsanläggningar i området inte skall öka.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Inga skrivelser har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna
platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
(forts.)
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§ 284 (forts.)

1144/05

att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning, i enlighet med
miljöavdelningens yttrande den 30 maj 2005, 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.

17 augusti 2005 Sid. 38(42)

Sökande
Akten

1836/05

§ 285
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Ungskär 1:9
Handlingar: Ansökan (2005-05-02), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Fastighetens norra del är idag bebyggd med ett bostadshus. Ansökan gäller att få
dela fastigheten och bygga ett nytt fritidshus på den södra delen. På den föreslagna
platsen har ett hus tidigare varit placerat, vilket flyttades till fastlandet 1958. Det nya
huset avses bli placerat på befintlig grund.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och
16 §§. Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre
lydelse
Enligt översiktsplanen för skärgården är endast begränsad komplettering av bebyggelsen tänkbar på Ungskär. Den föreslagna platsen ligger inom det område som
pekas ut som möjligt för kompletteringar.
Fastigheten är i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål, och är inhägnad med
staket. Den bedöms inte inrymma några allmänna intressen. Ett fritidshus på platsen
får anses vara en lämplig komplettering.
Inget avlopp ska anordnas. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. Ingen
skrivelse har inkommit.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att inget avlopp får anordnas
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket ska
ombesörjas av sökanden
att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet enligt
19 § NVL skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
att 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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Fastighetsägaren
Akten

4352/04

§ 286
Olovligt uppsatta skyltar på fastigheten Wachtmeister 57
Ärendet avskrives från vidare handläggning då de olovligt uppsatta skyltarna
undanröjts.
_____

17 augusti 2005 Sid. 40(42)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 287
Informationer
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar Budgetuppföljning maj 2005.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Handikappnämnden
Äldrenämnden
AB Karlskronahem
Fastighetsägarna Syd AB
Samtliga arbetsterapeuter i Karlskrona kommun
El-entreprenör
Samhällsbyggnadsförvaltningen

93/05

§ 288
Förslag till besparing inom området Bostadsanpassningsbidrag
Kommunfullmäktige har beslutat att det skall sparas en miljon kronor inom
området för bostadsanpassningsbidrag. Samhällsbyggnadsförvaltningen har
utarbetat ett förslag till besparing utefter vad som är möjligt med anledning
av att huvuddelen av hanteringen är händelsestyrd samt reglerad i lag, och
därför är mycket svår att påverka.(bil A)
Miljö- och byggnadsnämnden ger idag bostadsanpassningsbidrag till installation av spistimers/värmevakter, men enligt 6 § i Lagen (SFS 1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag får bidrag endast lämnas för anpassning av bostadens
fasta funktioner. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden
skall vara ändamålsenlig för den funktionshindrade. I en länsrättsdom meddelad av
länsrätten i Kronoberg den 3 juni 1999 framkommer det att länsrätten menar att
installation av spistimer/värmevakt inte kan anses utgöra en anpassning av bostadens
fasta funktioner. Formellt sett skall därför inte bostadsanpassningsbidrag utgå. En
spisvakt/värmevakt kostar ungefär 5 000 kronor och i Karlskrona gavs det år 2003
bostadsanpassningsbidrag till spistimer i 96 ärenden. Den totala kostnaden uppgick
till cirka 480 000 konor.
Idag får många äldre olika typer av hjälpmedel beroende på vilket handikapp de
har. Äldreförvaltningen delar till exempel ut trygghetslarm. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott är av den uppfattningen att en spistimer/värmevakt kan
likställas med hjälpmedel alternativt larm. Då bör rimligtvis ärenden rörande spistimer/värmevakt hanteras av landstingets hjälpmedelcentral eller inom kommunens
äldre- och handikappomsorg.
Äldrenämnden, Handikappnämnden, AB Karlskronahem och Fastighetsägarna Syd
AB har yttrat sig i ärendet.
Arbetsutskottet beslutade den 10 augusti 2005, § 249 att överlåta till nämnden att fatta
beslut i frågan.
Bostadsanpassningshandläggare Håkan Aronsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bidrag för installation av spistimers/värmevakt ej längre skall utgå inom ramen
för bostadsanpassningsbidrag,
att beslutet skall gälla från det datum då paragrafen vunnit laga kraft.
_____
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Övriga frågor
§ 289
Ordföranden informerar om att byggnadsinspektör Lars Löwenadler anställts på
samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovavdelning. Tjänsten är på halvtid fr o m
den 15 augusti 2005 med anledning av en långtidssjukskrivning inom avdelningen.
_____

14 september 2005 Sid. 1(33)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 september 2005
§ 302

Detaljplan för Aspö 5:68 m fl (Aspö Mad samt området kring färjeläget) Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 303 Detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 304 Detaljplan för del av Jämjö 6:1, Kråkerum, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 305 Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 306 Detaljplan för del av Västra Rödeby 3:1
§ 307 Pågående planer
§ 308 Yttrande angående avstyckning av fastigheten Fur 1:60
§ 309 Förslag till budget 2006 samt plan för åren 2007-2008
§ 310 Yttrande till miljödepartementet; Ett förnyat strandskydd
§ 311 Svar på medborgarförslag om strövstig, staket och vattenhoar m m vid Bastasjö friluftsområde
§ 312 Remissvar beträffande motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” (Ks 2005.102.719)
§ 313 Remissvar beträffande motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” (Ks 2005.112.719)
§ 314 Remissvar beträffande motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” (Ks 2005.113.719)
§ 315 Remissvar beträffande motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” (Ks 2005.114.719)
§ 316 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 317 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 318 Meddelanden
§ 319 Yttrande till Länsrätten ang förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Aspö 3:22 och 3:32 (Mål nr 320-05, rotel 1)
§ 320 Olovligt byggande på fastigheten Aspö 31:1 (lott 3)
§ 321 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 7:21
§ 322 Angående olovligt byggande på fastigheten Hoboda 2:1
§ 323 Uppsättande av kontorspaviljong, bygglov för tillfällig åtgärd i tre år, på fastigheten
Karlskrona 4:17 (Marinbasen)
§ 324 Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten Sandhamn 7:8
§ 325 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 23:1
§ 326 Bygglov och bygganmälan för om- och tillbyggnad för biograf och kontor på fastigheten
Wattrang 19
§ 327 Informationer
§ 328 Olovlig fasadändring, uttagande av byggnadsavgift, fastigheten Karlskrona 4:54 (Lokstallarna)
§ 329 Övriga frågor
___________

14 september 2005 Sid. 2(33)

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
14 september 2005, kl. 08.30–12.30.
Beslutsammanträde kl. 11.45–12.30.

Beslutande

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

Gerthie Olsson (s), jäv § 319
Magnus Manhammar (s) ordf. § 319
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Eva Röder (fp)
Henrik Reinholdsson (kd)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s)
Erik Gisslén (m)
Jerry Hansson (fp)
Rolf Ferner (s) § 319

Närvarande ersättare

Rolf Ferner (s) §§ 302-318, 320-329
Lars-Ove Carlsson (kd)
Tommy Rönn (v) till kl. 11.45

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Hans Juhlin, planchef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Anders Klar, kommunekolog
Mats Cronmalm, byggnadsinspektör
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Carl-Göran Svensson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, tisdagen den 20 september
2005, kl. 16.00.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson §§ 302-318, 320-329

§§ 302 – 329
§§ 310, 319 = omedelbar justering

…………………………………….
Magnus Manhammar § 319
Justerare

…………………………………….
Carl-Göran Svensson

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 21 september 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4401/01

§ 302
Detaljplan för Aspö 5:68 m fl (Aspö Mad samt området kring färjeläget)
Karlskrona kommun, Blekinge län
Med bakgrund av att det finns önskemål om små bostäder i markplan, lämpliga
för äldre människor vilka inte längre orkar eller klarar av att bo i villa med stor
trädgård, fick samhällsbyggnadsförvaltningen 2001 i uppdrag att inleda detaljplanearbetet för Aspö Mad, på ett område som tidigare varit militärförläggning.
I planuppdraget ingår även färjeläget, vilket är i behov av en tydligare utformning.
Ett programförslag var ute på samråd under 2003. Efter omarbetning och vidareutveckling av detta presenteras ett förslag till detaljplan för samråd.
Planområdet är beläget nordväst om färjeläget på norra Aspö. Området begränsas
av havet mot nordost och öster, befintliga bostadsfastigheter mot söder, Bergsjövägen mot sydväst och naturområde samt befintlig bostadsfastighet mot norr.
Planområdet omfattar vägen söderut fram till korsningen mot Bergsjövägen.
Större delen av marken inom området ägs av Karlskrona kommun. Inom områdets
norra del finns en privat fastighet. Ombyggnaden av Madviksvägen gör intrång på
några privata fastigheter och en samfällighet.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att förslaget, senast inför antagandet, kompletteras med exploateringsavtal
angående byggandet av seniorbostäder
att komplettera genomförandebeskrivningen med anledning av inriktningen mot
seniorbostäder, samt
att ställa ut detaljplanen för Aspö 5:68 m fl, daterad augusti 2005, för allmän
granskning.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

86/05

§ 303
Detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Program för rubr. har varit föremål för samråd under tiden 17 juni t o m den
1 augusti 2005.
Verksamheten har upphört i det gamla fryshuset på södra Saltö. Planförslaget
syftar till att möjliggöra en omvandling av fryshustomten till bostäder. Saltöhem
AB vill uppföra attraktiva bostäder i flerbostadshus. Planförslaget anger vidare
att befintligt isverk på höjdplatån flyttas ner till hamnplanen vid Saltö sund och
att ett plåtslageri rivs. Målet är att södra Saltö omvandlas till en ny variationsrik
och spännande stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter.
Planområdet, som består av två separata delområden, är beläget på södra Saltö.
De föreslagna bostäderna ligger på höjdplatån medan isverket ligger på hamnplanen. Avståndet till Karlskrona centrum är 1,5 km. Det större delområdet
avgränsas i söder av ett tryckeri (Printfabriken), ett industrireningsverk och en
transformatorstation, i öster av Utövägen (som ligger på den intilliggande hamnplanens nivå), i norr av centrumbyggnaderna vid Saltö torg och i väster av
Utövägen.
Marken inom planområdet är dels privatägd, dels kommunägd.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för
• att utforma parkeringsanläggningen som en avskärmning mellan
bostäder och industri
• att ytterligare utreda tillfarten till Printfabriken samt
• att komplettera med genomförandebeskrivning.
___
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3066/05

§ 304
Detaljplan för del av Jämjö 6:1, Kråkerum, Karlskrona kommun, Blekinge
län
En ansökan om detaljplan för rubricerad fastighet har inkommit. Fastigheten är
belägen i västra delen av Jämjö samhälle, utmed Hammarbyån. Sökande är
bostadsrättsföreningen Ådalen.
Ansökan avser ett seniorboende med 26 st bostadsrättslägenheter i ett plan med
intilliggande förråd och carport. Förslaget överensstämmer med kommunens
översiktsplan som anger förtätningsområde för bostadsändamål. Området är inte
detaljplanelagt idag.
I samband med planläggning föreslås även att förbättringar av Ekedalsvägen och
dess anslutning mot E22 utreds. Tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter
österut mot centrum är goda genom befintlig gång- och cykelväg på gamla banvallen. Förvaltningen har även uppdrag att utreda lämplig plats för en förskola i
Jämjö. Föreslaget område har diskuterats vilket bör beaktas i planarbetet.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4515/04

§ 305
Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Detaljplanen utökas med kvarteret Kommersen och gång- och cykelvägen
utmed kvarteret Vintern.
Planhandläggare Irene Danielsson informerar om ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

14 september 2005 Sid. 8(33)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2189/05

§ 306
Detaljplan för del av Västra Rödeby 3:1
Affärsverken i Karlskrona AB ansöker om att det upprättas en ny detaljplan för
Västra Rödeby 3:1. Syftet med planen är att ge förutsättningar för nybyggnad
av ett kraftvärmeverk.
Föreslaget område, som är beläget i direkt anslutning till deponeringsanläggningen,
är inte detaljplanelagt. Affärsverken äger marken.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del
av Västra Rödeby 3:1.
_____

14 september 2005 Sid. 9(33)

Fastighetsutskottet
Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 307
Pågående planer
Handlingar: Förteckning över pågående planer, bil A.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

14 september 2005 Sid. 10(33)

Lantmäterimyndigheten
Akten

2874/05

§ 308
Yttrande angående avstyckning av fastigheten Fur 1:60
Handlingar: Ansökan (2005-07-13), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Ärendet gäller avstyckning från stamfastigheten av ett befintligt, större bostadshus, ”Sjövillan”. Lantmäterimyndigheten har begärt yttrande från miljö- och
byggnadsnämnden i frågan.
Marken är belägen inom strandskyddsområde vid Västersjön. Inom strandskyddsområde får inte sådana åtgärder vidtas som hindrar eller avhåller allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Bostadshuset är beläget på en liten höjdplatå, och har ett avstånd på drygt 25 m
till strandkanten. Norrifrån kommer en gångstig längs sjön som på södra sidan av
väg 690 har sin naturliga fortsättning längs den nämnda höjdplatåns släntfot, och
vidare söderut längs sjön. Marken där stigen löper är allemansrättsligt tillgänglig,
och ingår inte i bostadshusets privatiserade tomt.
Den på kartan visade avstyckningen skulle hindra allmänhetens vidare passage
inom strandskyddsområdet längs sjön, söder om väg 690. Detta skulle i hög grad
motverka syftet med strandskyddet, vad gäller allmänhetens möjligheter att vistas
vid eller passera stranden. Den föreslagna avstyckningen bör därför ändras, så att
fastighetsgränsen blir belägen vid släntens övre kant, cirka 20 m från strandkanten.
Sydost om byggnaden bör fastighetsgränsen sedan snarast vika av inåt land igen,
för att inte ta i anspråk mer av strandskyddsområdet än nödvändigt.
Det bedöms vara av vikt att den nuvarande naturliga strandpassagen för allmänheten säkras.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anse att avstyckningen skall utformas på ett sådant sätt, att allmänhetens fortsatta passage längs stranden från den norrifrån kommande gångstigen säkras,
i huvudsak enligt tomtavgränsning på bifogad karta.

_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2797/05

§ 309
Förslag till budget 2006 samt plan för åren 2007-2008
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 1 september 2005 upprättat förslag till
budget för 2006 samt plan för åren 2007-2008, bil A.
MBL-förhandling enligt § 11 har ägt rum den 31 augusti 2005.
Grundförslaget har upprättats i enlighet med de ramar som beslutats i kommunfullmäktige. Ramen utgörs av de ekonomiska ramar som tilldelats nämnden för
år 2005 i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten 2005-07. Kommunbidraget
för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är 8,4 mkr exklusive bostadsanpassning. Intäkterna budgeteras till 9.8 mkr. Utgifterna är till stor del personalkostnader.
I föreliggande 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 kommunbidraget till nämndens verksamheter.
I tilläggsförslaget är det synnerligen angeläget att beakta behovet av att stärka
organisationen för planarbete med två tjänster för att kunna uppfylla ambitionen
att planera förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande och aktualisera bostadsbyggnadsprogrammet samt översiktsplanen.
Lika angeläget är att fortsättningsvis kunna upprätthålla en godtagbar handläggningstid för bygglovärenden. Därför erfordras förstärkning av arbetsorganisationen
med två tjänster inom bygglovavdelningen. Ärendemängden har kontinuerligt ökat
de senaste fem åren.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar godkännande
till två tjänster på bygglovavdelningen men att tillskottet på planavdelningen
reduceras till 1 tjänst.
(Forts.)
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§ 309 (forts.)

2797/05

Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran
Svenssons (m) m fl yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta grundbudget för år 2006 och planer för åren 2007 och 2008 i enlighet
med bilagda handlingar
att utöka nämndens budgetram från år 2006 med 1,5 mkr för att förstärka
organisationen med två tjänster inom planavdelningen och två tjänster inom
bygglovavdelningen med anledning av ökade ärendemängder.
_____
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Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2888/05

§ 310
Yttrande till miljödepartementet; Ett förnyat strandskydd
Miljödepartementet har gett kommunen möjlighet att inkomma med synpunkter
på Ds 2005:23, Ett förnyat strandskydd. Förslaget bygger på naturvårdsverkets
utredning från 2002.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 augusti 2005 lämnat förslag till
yttrande, bil A. Utredningens sammanfattning och de detaljer i förslaget som
bedöms betydelsefulla eller intressanta ur Karlskronas perspektiv beskrivs i
yttrandet.
Brister i tillämpning av såväl prövning som tillsyn har medfört ett successivt
ianspråktagande av särskilt kustområdenas stränder. Brister finns i lagstiftningen
bland annat om vad som skall gälla i samband med upphävande vid planläggning.
Det upplevs också att lagstiftningen saknar flexibilitet och bedömningen blir lika
för områden med högt bebyggelsetryck och liten tillgång på stränder som för områden med litet bebyggelsetryck och god tillgång på oexploaterade stränder.
Förslaget bygger på att man skärper tillämpningen och värnar om de mest värdefulla områdena. För att förbättra tillämpningen krävs utöver förtydligad lagstiftning
att man förbättrar vägledning, utbildning, information och tillsyn så att bestämmelsernas innebörd klargörs.
De lättnader förslaget innebär inriktas på tydliga ramar när man vill upphäva strandskydd vid planläggning, att ange villkor för differentiering av strandskyddet och att
öka möjligheterna för undantag från dispenskrav för åtgärder inom tomtmark.
Differentieringen skall baseras dels på den geografiska tillgången på stränder dels
att dispenserna även skall ta hänsyn till lokal och regional utveckling.
Rent allmänt anses att de nya bestämmelserna tydliggör reglerna och ansvaret kring
hanteringen av strandskyddet. Som påpekats är det dock tillämpningen som avgör
om utfallet blir bra. Därför är det viktigt att utbildning och information kommer till
stånd för både tjänstemän och politiker.
Av erfarenhet av prövade fall kan för Karlskrona kommuns del konstateras att det är
små skillnader mellan länsstyrelsens och kommunens tillämpning av strandskyddet.
Kommunekolog Anders Klar föredrar ärendet.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet. Protokollsbilaga 1.
(forts.)
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§ 310 (forts.)

2888/05

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att antaga samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse som kommunens yttrande i
ärendet, samt
att godkänna att den borgerliga gruppens särskilda yttrande bifogas till
protokollet
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
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Kommunfullmäktige (Ks 2005.155.820)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1787/05

§ 311
Svar på medborgarförslag om strövstig, staket och vattenhoar m m vid
Bastasjö friluftsområde
Ett medborgarförslag föreligger där det föreslås att strövstig med fast grund
anläggs runt Bastasjön, att staket sätts upp mellan skogen och strövstigen så
att djur inte kan komma upp på densamma, samt att djuren istället vattnas från
vattenhoar på andra sidan staketet. Motivet till anläggningarna uppges vara att
folk är rädda för att gå runt sjön, trots att djuren inte är farliga, samt att behovet
ökar ytterligare nu när det skall byggas nytt i området. Strövstigen föreslås även
kompletteras med gångbro över till den lilla ön i sjön, samt sittplatser. Förslagsställaren påpekar att arbetena kan utföras av arbetslösa samt erbjuder sin egen
arbetskraft gratis.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 30 juni 2005, lämnat förslag till yttrande,
bil A.
Karlskrona stadsbygd innehåller många platser där människor kan flanera utan
någon kontakt med större djur, men med eller utan utsikt över vatten.
Bastasjö friluftsområde ligger utanför den nuvarande stadsbygden. Det utgör en
del av ett större sammanhängande naturområde mellan Karlskrona och Rödeby.
Marken mellan tätorterna ägs till olika delar av privatpersoner och kommunen.
Där bedrivs både jord- och skogsbruk på ekonomiska grunder. Inom området
finns även ett antal motionsslingor, strövstigar, ridstigar och ett elljusspår på
kommunägd mark.
Syftet med Bastasjö friluftsområde är att kunna erbjuda människor tillgång till
natur och skog för skilda aktiviteter, delvis på alle-mans-rättsliga grunder.
Somliga vill idrotta, men andra vill få naturupplevelser. Genom att sätta upp
stängsel runt sjön bryter man grundläggande samband i naturen, till vilken
djur och deras beteende räknas.
För att vårda landskapet och behålla en hög biologisk mångfald är det önskvärt
att även stranden betas, varvid sly hålls nere och speciella örter främjas i den
upptrampade strandzonen.
Förslaget medför kostnader för material, arbetskraft, redskap, framtida underhåll och daglig tillsyn.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om staket och ny strövstig runt Bastasjön, samt
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1542/05

§ 312
Remissvar beträffande motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona”
(Ks 2005.102.719)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) har i motion yrkat följande
1.
2.
3.
4.
5.

En barnchecklista utarbetas. Används vid politiska beslut och det vardagliga livet. Omarbetas så den anpassas till varje verksamhet.
En barnkonsekvensanalys skall göras då beslut fattas som rör barn och/
eller ungdomar (direkt eller indirekt).
Varje förvaltning och styrelse skall redovisa kortsiktiga och långsiktiga
barnkonventionsmål.
Inom varje nämnd och styrelse skall en person med särskilt ansvar för
barnkonventionens efterlevande/genomförande utses.
En referensgrupp (barn- och ungdomskommitté) bildas. I gruppen skall
nämndernas och styrelsernas ansvariga för barnkonventionen ingå samt
en referensgrupp av barn och ungdomar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 16 augusti 2005 lämnat 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
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1543/05

§ 313
Remissvar beträffande motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona”
(Ks 2005.112.719)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) har i motion yrkat
1.
2.
3.

Innehållet och innebörden av barnkonventionen skall vara känd för ALLA
inom kommunen (personal såväl som politiker)
Kontinuerliga utbildningar i barnkonventionen genomförs (personal och
förtroendevalda
ALLA som kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning (ex skolmatspersonal, vaktmästare, parkförvaltare) får gå en kurs i ”barnkunskap”

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 16 augusti 2005 lämnat 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
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1545/05

§ 314
Remissvar beträffande motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona”
Ks 2005.113.719)
Åsa Gyberg-Karlsson (v) har i motion yrkat följande:
1.
2.
3.

Kommunens revisorer får i uppdrag att revidera utifrån
barnkonventionen/barnchecklista
Det tydligt anges i budgeten vilka pengar som gått till barn och
ungdomar
Varje nämnd och styrelse får i uppdrag att utforma ett barnbokslut
med barnchecklistan som ledning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 16 augusti 2005 lämnat förslag till
yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
_____

14 september 2005 Sid. 19(33)

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1544/05

§ 315
Remissvar beträffande motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona”
Ks 2005.114.719
Åsa-Gyberg-Karlsson (v) har i motion yrkat följande:
1.
2.
3.

En enkät genomförs: ”Vilken fråga är viktigast för dig som barn/ungdom
i Karlskrona?”
Barn och unga används som kunskapskällor när statistik som rör barn och
ungdomar tas fram.
En referensgrupp (Barn- och ungdomskommitté) bildas. I gruppen ska
nämndernas och styrelsernas ansvariga för barnkonventionen ingå samt en
referensgrupp av barn och ungdomar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 16 augusti 2005 lämnat 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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§ 316
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 317
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 318
Meddelanden
1. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-05-17; Exteriör renovering av
byggnadsminnet Grevagården
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-06-02; Exteriör ombyggnad
av byggnadsminnet Tunnebodsmagasinet på fastigheten Stumholmen 2:1
i Karlskrona, Karlskrona kommun
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-06-21; Interiör förändring av
Slup- och Barkasskjulet, Stumholmen 2:8, Karlskrona kommun
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-07-25; Länsrapport på alkoholoch tobaksområdet 2004
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-08-02; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens i Karlskrona kommun delegationsbeslut angående
klagomål på smällande dörrar
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-08-05; Förprövning enligt djurskyddsförordningen (SFS 1988:539)
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-08-08; Anmälan enligt 34 §
punkt 1 och 2, Avfallsförordningen
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-08-09; Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av kolonistuga på tomtplats nr 69 på
fastigheten Dragsö 1:1 i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-08-16; Dispens från biotopskyddsbestämmelser för att riva del av stenmur mellan fastigheterna
Aspö 5:57 och 4:263 i Karlskrona kommun
10. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-08-29; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 14 mars 2005, se bilaga 1. Saken:
Bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10, PBL) (Verkö 3:283)
11. Boverket, skrivelse 2005-08-30; Ang. SP Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut, Bygg och Mekanik – Trätek; Osäkra takkonstruktioner med spikplåtsförbundna trätakstolar
_____
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Länsrätten i Blekinge
Akten

3002/04

§ 319
Yttrande till Länsrätten ang förhandsbesked för nybyggnad av två
enbostadshus på fastigheten Aspö 3:22 och 3:32 (Mål nr 320-05, rotel 1)
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare, i beslut den 11 maj 2005, § 171,
avgett yttrande i ärendet till länsrätten. Sökanden har därefter inkommit med
ännu en skrivelse till länsrätten, och med anledning av detta har miljö- och
byggnadsnämnden getts möjlighet att yttra sig ännu en gång.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 29 augusti 2005, lämnat förslag till
yttrande, bil A.
Det beslut som miljö- och byggnadsnämnden tidigare fattat på en helt annan
plats av annan karaktär, kan inte påverka bedömningen i det nu aktuella ärendet.
Några nya sakuppgifter som är relevanta för bedömningen har inte framförts i
sökandens skrivelse.
Den föreslagna placeringen inne i ett större område med orörd naturmark,
tillsammans med de allmänna intressen inom området som framgår av länsstyrelsens beslut, gör att lokaliseringen får anses vara olämplig.
Miljö- och byggnadsnämnden anser att överklagandet ska lämnas utan bifall.
Yrkanden
Carl-Göran Svensson (m), Erik Gisslén (m), Eva Röder (fp), Jerry Hansson (fp),
Henrik Reinholdsson (kd) och Magnus Larsson ( c ) vidhåller sitt tidigare
ställningstagande i ärendet enligt den reservation som lämnades när ärendet
behandlades av miljö- och byggnadsnämnden, protokollsbilaga 1.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Carl-Göran Svenssons (m) med flera yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Reservation
Den borgerliga gruppen bestående av Carl-Göran Svensson (m), Erik Gisslén
(m), Eva Röder (fp), Jerry Hansson (fp), Henrik Reinholdsson (kd) och Magnus
Larsson ( c ) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att ta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända till
Länsrätten.
_____
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad.
På grund av jäv deltar ej Gerthie Olsson (s) i beredning och beslut i detta ärende.
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Sökande
Akten

2975/05

§ 320
Olovligt byggande på fastigheten Aspö 31:1 (lott 3)
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
inkom till miljö- och byggnadsnämnden den 7 september 2004. Något beslut
är inte fattat i ärendet.
Vid besiktning konstaterades att ett mindre fritidshus på ca 10 m2 har uppförts på fastigheten, utan att något bygglov beviljats av miljö- och byggnadsnämnden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avskriva ärendet från vidare handläggning då den olovligt uppförda
byggnaden nedmonterats.
_____

14 september 2005 Sid. 25(33)

Sökande
Akten

2926/05

§ 321
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Hasslö 7:21
Handlingar: Ansökan (2005-07-22), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen
(PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål
för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas
om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Marken utgörs i huvudsak av ängsmark, och ligger i direkt anslutning till en nyligen beviljad avstyckning, som ansluter 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 bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
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 väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga
före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
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Länsstyrelsen
Fastighetsägaren
Akten
Länsrätten

49/05

§ 322
Angående olovligt byggande på fastigheten Hoboda 2:1
Handlingar: Skrivelser (2005-01-10, 2005-01-27, 2005-07-05), situationsplan,
karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Den 10 januari 2005 inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen en anmälan
angående olovligt byggande på fastigheten Hoboda 2:1.
Vid besök på platsen kunde konstateras att 6 stycken komplementbyggnader
var uppförda på fastigheten Hoboda 2:1, utan att bygglov var beviljat. Anläggningen används som en kaningård och har inget tillstånd enligt Djurskyddslagen
§ 16 vilket har påtalats.
I skrivelse daterad 27 januari 2005, med bifogad situationsplan, uppmanades
fastighetsägarna att riva byggnaderna 1, 2, 4, 5, 6 innan den 8 juni 2005. Åtgärder
var ej vidtagna vid detta datum.
De byggnader som skall rivas har en byggyta på mark som är ca: 157 m2. Vissa
av byggnaderna ligger närmare tomtgräns än 4,5 m. Någon ligger till vissa stycken
utanför tomtgränsen.
Fastigheten Hoboda 2:1 ligger utanför planlagt område och samlad bebyggelse.
De regler som gäller för byggnation på denna typ av fastighet finns i Plan- och
bygglagen 8 kap.
Byggnadsinspektör Mats Cronmalm föredrar ärendet.
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan och bygglagen 10 kap 4 och 7 § ta ut byggnadsavgift med
16.576 kronor ( 4x bygglovsavgiften 4. 144 kronor) av xxxxxxxxxx
och xxxxxxxxxxxxxxxxxx, i egenskap av ägare till fastigheten Hoboda 2:1.
Byggnadsavgiften skall betalas till Länsstyrelsen, postgiro 95 40 25-3, inom två
månader från det att detta beslut vunnit lagakraft
att översända ärendet till länsrätten för prövning av uttagande av tilläggsavgift,
samt
att med stöd av plan och bygglagen 10 kap 1, 14 och 18 § förelägga fastighetsägarna, xxxxxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxxxx vid vite av 5.000 kr
vardera, att senast två månader efter delfående av detta beslut riva byggnaderna
1,2 4,5,6.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

2755/05

§ 323
Uppsättande av kontorspaviljong, bygglov för tillfällig åtgärd i tre år, på
fastigheten Karlskrona 4:17 (Marinbasen)
Handlingar: Ansökan (2005-07-04), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Byggnaden behövs tillfälligt medan dyktanken byggs om, samt även för personal
hos Marinen som omgående förflyttas från Stockholm till Karlskrona.
De föreslagna byggnaderna uppfyller inte kraven på utformning enligt PBL 3
kap 1 §, varför permanent bygglov inte kan lämnas.. Enligt plan- och bygglagen
8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja bygglov för
tillfällig åtgärd.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tre år från beslutsdatum
varvid föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning ska göras till kommunalt VA
att nödvändiga tillstånd från de antikvariska myndigheterna ska föreligga före
byggstart, vilket ombesörjes av sökanden
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en
beskrivning av projektets art och omfattning lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____
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Sökande
Akten

1747/05

§ 324
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av fritidshus på del av fastigheten
Sandhamn 7:8
Handlingar: Ansökan (2005-04-26), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen
Platsen ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas från befintlig väg, och tillståndsbevis finns för anordnande av
enskild avloppsanläggning.
En marginell del av den tänkta avstyckningen blir belägen inom strandskyddsområde. Sökanden uppmanas att kontakta länsstyrelsen för besked om huruvida
strandskyddsdispens krävs.
Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
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Sökande
Akten

1922/05

§ 325
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren
23:1
Handlingar: Ansökan (2005-05-06), ritning, situationsplan, yttrande från
sökande (2005-09-05), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller att dela en bebyggd fastighet så att bostadshuset hamnar på
en tomt och det nuvarande garaget på en annan. Avsikten är att bygga om och
till garaget till bostadshus.
Den föreslagna nya fastighetsgränsen blir belägen endast två meter från det
befintliga bostadshuset. Den tomt som garaget blir beläget på blir trots detta
alltför smal, för att på ett ändamålsenligt sätt kunna bebyggas med ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.
Den föreslagna avstyckningen får anses vara alldeles för smal och skulle komma
att innebära en olämplig förtätning i området.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden avslår
framställningen. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

2946/05
§ 326
Bygglov och bygganmälan för om- och tillbyggnad för biograf och kontor
på fastigheten Wattrang 19
Handlingar: Ansökan (2005-07-26), ritning, situationsplan, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Ansökan gäller en biografanläggning med sex salonger av varierande storlek.
Entrén förläggs till befintligt hus vid Ronnebygatan, och tillgängligheten löses
med en invändig ramp vid en av entrédörrarna. Entré – foaje knyts samman med
en nybyggnad mot Stenbergsgränd som inrymmer biografsalongerna. De nödvändiga bilplatserna för kontorslokalerna i det befintliga husets övre våningar
anordnas i ett öppet garage i nybyggnadens gatuplan.
Förslaget avviker från gällande detaljplan vad avser vissa överskridanden av
högsta tillåtna byggnadshöjd. Detta bedöms vara sådana mindre avvikelser som
överensstämmer med detaljplanens syfte och som kan medges av miljö- och
byggnadsnämnden.
Fasaden på nybyggnaden mot Stenbergsgränd blir fönsterlös. Enligt en bestämmelse i gällande detaljplan ska fasaden på annat sätt ges en detaljering, så att
den i olika avseenden på ett lämpligt sätt samverkar med kvarteret i övrigt. Detta
har inte redovisats i ansökan, utan får ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, och ska godkännas före byggstart.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget men har ej utnyttjat
detta.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
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 detaljutformning och färgsättning av fasad mot Stenbergsgränd ska ske i samråd
med samhällsbyggnadsförvaltningen, och godkännas 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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§ 327
Informationer
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund redogör för samhällsbyggnadsförvaltningens budgetuppföljning per juli 2005.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Länsstyrelsen
Fastighetsägarna
Akten

1207/05

§ 328
Olovlig fasadändring, uttagande av byggnadsavgift, fastigheten
Karlskrona 4:54 (Lokstallarna)
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 17 augusti 2005,
§ 278, bland annat att ta ut byggnadsavgift av fastighetsägaren på grund av en
olovligt utförd fasadändring. Länsstyrelsen har i en skrivelse den 29 augusti 2005
påpekat att detta beslut bör kompletteras med upplysning om betalningsfrist och
till vem beloppet skall betalas, detta för att länsstyrelsen ska kunna bevaka att
beloppet betalas.
--På de tidigare befintliga portarnas plats har två indragna entréer med nya entrédörrar byggts, och utanför dessa har gallergrindar monterats. Ovanför de nya
entrépartierna har väggmålningar utförts. Dörrar och fönster har målats i en
brunlaserad kulör.
För de beskrivna fasadändringarna krävs bygglov enligt 8 kap 3 § första stycket
punkt 1 plan- och bygglagen (PBL). Något bygglov för de aktuella åtgärderna
har inte beviljats av miljö- och byggnadsnämnden.
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 §§ PBL riktas uttagande av byggnadsavgift samt föreläggande om rättelse mot fastighetsägaren, oavsett om den olovliga åtgärden utförts
t ex av en hyresgäst.
Fastighetsägaren har getts tillfälle att inkomma med en skriftlig förklaring, och har
inkommit med två skrivelser daterade den 30 mars 2005 respektive den 13 juni 2005.
Fastighetsägaren har meddelats att frågan om uttagande av byggnadsavgift kommer
att tas upp till behandling i miljö- och byggnadsnämnden onsdagen den 17 augusti
2005.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § ta ut byggnadsavgift med 4.144
kronor (4 x bygglovavgiften 1.036 kronor) av fastighetsägarna.
Byggnadsavgiften skall betalas till länsstyrelsen (postgiro 95 40 25 – 3) inom två
månader från det att detta beslut vunnit laga kraft.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Övriga frågor
§ 329
Erik Gisslén (m) ställer fråga vad som händer med ärendet när positivt
förhandsbesked beviljats. Förvaltningschefen besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 oktober 2005
§ 339
§ 340
§ 341

Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Upphävande av del av plan för ”Förslag till byggnadsplan för visst område omkring Flymens
kapell”, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 342 Detaljplan för Kölen 7 m fl, Hästö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 343 Detaljplan för Aspö 5:68 m fl (Aspö Mad samt området kring färjeläget) Karlskrona
kommun, Blekinge län. Information.
§ 344 Remissvar; Strategi och inriktningsdokument samt handlings- och åtgärdsplan för
Världsarvet örlogsstaden Karlskrona
§ 345 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesplan 2006
§ 346 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 347 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 348 Meddelanden
§ 349 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 2:62. Återremiss.
§ 350 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, förlängning, fastigheten Aspö 24:1
§ 351 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Giseryd 1:6. Utgår.
§ 352 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:289
§ 353 Bygglov och bygganmälan för om- och tillbyggnad av hotell samt anordnande av
parkeringsplats, revidering, fastigheten Humble 2
§ 354 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 35:1. Utgår.
§ 355 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Torhamn 9:2
§ 356 Informationer
§ 357 Övrigt
____________________
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
12 oktober 2005, kl. 08.30–11.30.
Beslutsammanträde kl. 11.00–11.30.

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
Ledamöter

Gerthie Olsson (s),
Carl-Göran Svensson (m)
Katarina Möller (s)
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Thomas Åberg (s)
Anna Ottosson (m)
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Magnus Larsson ( c )
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Chatarina Holmberg (s)
Lars-Ove Carlsson (kd)

Närvarande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s) från kl. 08.45
Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Erik Gisslén (m)
Jerry Hansson (fp)
Cecilia Åkesson ( c )
Tommy Rönn (v)

Övriga deltagande
Tjänstemän

Henrik Larsen (m)
Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Hans Juhlin, planchef
Kerstin Johansson, planarkitekt
Anna Olausson, planarkitekt
Victoria Nordholm, planarkitekt
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Rosita Hagström, djurskyddsinspektör
Jan Hammarfors, bygglovchef
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Katarina Möller

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, onsdagen den 19 oktober
2005, kl. 08.00.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Katarina Möller

§§ 339 – 357

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen har den 19 oktober 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten:
Birgitta Larsson
Birgitta Larsson
Sekreterare
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

25/05

§ 339
Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Det finns ett stort behov att skapa attraktiva tomter för bostadsbebyggelse i
Karlskrona kommun. Tomter med närhet till större natur- och skogsområden
är attraktiva för många. Syftet är att skapa cirka 110 nya tomter för naturnära
bostadsbebyggelse. Ett planprogram har varit föremål för samråd under våren
2005. Det har därefter vidareutvecklats efter inkomna synpunkter.
Bastasjö ligger i Karlskronas norra del, mellan Hässlegården och Bastasjön.
Avstånd till centrum är cirka 8 km. Området gränsar i norr mot Bastasjö
friluftsområde, som sträcker sig vidare norrut mot Mörtsjöåsen.
Planområdet avgränsas i söder av Kryddgatan, i norr av stenmur, i öster vid
vägen mot Bastasjö Gård och i väster cirka 75 – 100 meter väster om vägen
mot Bastasjö friluftsområde.
Marken inom planområdet ägs av Karlskrona kommun.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa ut detaljplanen för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, daterad
september 2005, för allmän granskning.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

86/05

§ 340
Detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Program för rubr. har varit föremål för samråd under tiden 17 juni t o m den
1 augusti 2005.
Verksamheten har upphört i det gamla fryshuset på södra Saltö. Planförslaget
syftar till att möjliggöra en omvandling av fryshustomten till bostäder. Saltöhem
AB vill uppföra attraktiva bostäder i flerbostadshus. Planförslaget anger vidare
att befintligt isverk på höjdplatån flyttas ner till hamnplanen vid Saltö sund och
att ett plåtslageri rivs. Målet är att södra Saltö omvandlas till en ny variationsrik
och spännande stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter.
Planområdet, som består av två separata delområden, är beläget på södra Saltö.
De föreslagna bostäderna ligger på höjdplatån medan isverket ligger på hamnplanen. Avståndet till Karlskrona centrum är 1,5 km. Det större delområdet
avgränsas i söder av ett tryckeri (Printfabriken), ett industrireningsverk och en
transformatorstation, i öster av Utövägen (som ligger på den intilliggande hamnplanens nivå), i norr av centrumbyggnaderna vid Saltö torg och i väster av
Utövägen.
Marken inom planområdet är dels privatägd, dels kommunägd.
Ärendet har tidigare behandlats av miljö- och byggnadsnämnden, den 14 september 2005, § 303. Nämnden beslutade att återremittera ärendet för dels utformning
av parkeringsanläggning som en avskärmning mellan bostäder och industri, dels
att ytterligare utreda tillfarten till Printfabriken och dels för komplettering med
en genomförandebeskrivning.
Planarkitekt Kerstin Johansson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar dels
att detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö, daterad september 2005, blir föremål
för samråd, dels
att en miljökonsekvensbeskrivning inte ska upprättas.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1684/05

§ 341
Upphävande av del av plan för ”Förslag till byggnadsplan för visst område
omkring Flymens kapell”, Karlskrona kommun, Blekinge län
En ansökan om upphävande för del av plan som omfattas av fastigheterna
Fjärdsjömåla 1:40, 1:50 och 1:7 belägna norr om Fjärdsjömåla samhälle.
Den gällande planen för Fjärdsjömåla anger en mycket omfattande bebyggelse
och i dagens läge förväntas inte samhället byggas ut i den omfattningen eller
för den användningen som planen anger. Planen har med tiden blivit inaktuell,
vilket försvårar en utveckling av samhället.
Anledningen till ansökan om upphävande av del av planen är ett markköp för
att säkerställa tillgången till beteshagar. I planen anges det aktuella området dels
som Mark för bostadsändamål; öppet byggnadssätt dels som Allmän plats; park
och plantering. I dagsläget används marken för bete och avsikten är att fortsätta
med samma markanvändning.
Den del av planen som upphävs föreslås ej omfattas av ny detaljplan eller ingå
i samlad bebyggelse, då fastigheterna ligger avskilda från övrig bebyggelse.
Upphävandet av del av gällande plan förväntas inte medföra betydande miljöpåverkan, vilket medför att en miljöbedömning genom en miljökonsekvensbeskrivning inte kommer att genomföras.
Planarkitekt Victoria Nordholm föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till upphävande för del av gällande plan för ovan angivet område, samt genomföra
samråd,
att en miljökonsekvensbeskrivning inte ska upprättas,
att ärendet handläggs med enkelt planförfarande.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5616/01

§ 342
Detaljplan för Kölen 7 m fl, Hästö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 31 januari 2002 i uppdrag av miljöoch byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan med inledande programskede för rubricerat område, f d Hästövarvet.
Området är enligt gällande detaljplan avsett för industriändamål och uppdragets
syfte var att pröva möjligheten att bebygga delar av varvsområdet och dess
närmaste omgivningar med bostäder. Ett programarbete påbörjades med utredning
av avgränsning, exploateringsgrad och miljöteknik. Arbetet har inte fullföljts och
under tiden har tomträttsinnehavaren för Kölen 7 startat verksamhet inom området,
Hästö Marina.
Det råder brist på centralt belägen mark för bostäder i Karlskrona. Aktuellt område
har stor potential för bostäder varför förvaltningen föreslår att detaljplanearbetet
återupptas. Samråd har skett med tomträttsinnehavaren till Kölen 7.
Syftet bör vara att på ett måttfullt sätt och med hänsyn till områdets specifika
förutsättningar föreslå bostadsbebyggelse i högst två våningar, där hamnområdet
bibehålls och allmänhetens möjlighet att röra sig genom området tillvaratas.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Margareta Rodin (fp) och Eva Röder (fp) yrkar ett tillägg till förslaget med att
trafikutredning görs inom programarbetet.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på tillägg till förslaget och finner att
nämnden beslutar att tillstyrka detsamma.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att återuppta detaljplanearbetet
för Kölen 7 m fl, samt
att trafikutredning görs inom programarbetet.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

4401/01

§ 343
Detaljplan för Aspö 5:68 m fl (Aspö Mad samt området kring färjeläget)
Karlskrona kommun, Blekinge län
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 september 2005, § 302, om
utställning av rubr. plan. Nämnden beslutade vidare att förslaget, senast inför
antagande, skulle kompletteras med exploateringsavtal angående byggandet av
seniorbostäder samt att komplettera genomförandebeskrivningen med anledning
av inriktningen mot seniorbostäder.
Ursprungsförslaget var friliggande villor.
Byggrätten inom ett av kvarteren ändras med anledning av ovanstående, för att
skapa möjlighet för lägenheter.
Planarkitekt Hans Juhlin informerar om ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kulturförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2825/05

§ 344
Remissvar; Strategi och inriktningsdokument samt handlings- och
åtgärdsplan för Världsarvet örlogsstaden Karlskrona
Länsstyrelsen har översänt rubr. dokument för yttrande. Karlskrona Stadsmiljöråd har diskuterat ett koncept till remissupplaga. Varvshistoriska föreningen i
Karlskrona har överlämnat kopia av sitt yttrande. Kulturförvaltningen har begärt
in synpunkter på remissen för sammanställning av ärendet innan behandling i
kommunfullmäktige.
De båda dokumenten bygger på sex fokusområden:
• Samverkan och delat ansvarstagande
• Kunskap och kompetens
• Fysisk planering och bebyggelsevård
• Publikarbete och kommunikation
• Bildning och delaktighet
• Internationell samverkan
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 26 september 2005, lämnat förslag till
yttrande, bil A, och anför bland annat att Länsstyrelsens initiativ att i samband
med utarbetandet av rubricerade styr- och uppföljningsdokument, även ta tag i
de lokala managementfrågorna ses som mycket bra. Det stämmer väl överens
med de synpunkter som förvaltningen haft en tid på hur världsarvsfrågorna kan
lyftas fram i det dagliga arbetet. Eftersom så stor del av förändringar i världsarvet
samtidigt blir ärenden i miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde, måste en
bra samarbetsform hittas, inte minst bra former för kompetensutveckling av berörda handläggare inom förvaltningen. Mot bakgrund av den resursförstärkning
som förvaltningen räknar med att ha på plats omkring årsskiftet ses det fram emot
att aktivt kunna medverka i denna utveckling.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och överlämna
detta till kulturförvaltningen för sammanställning till kommunfullmäktige.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

4091/05

§ 345
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesplan 2006
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesplan för 2006, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa sammanträdesplan för 2006 för miljö- och byggnadsnämnden
i enlighet med förslaget.
_____
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§ 346
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 347
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
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§ 348
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 25 augusti 2005, § 120; Svar på motion
om att bevara och utveckla Stumholmen som besöksmål
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-09-06; Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga på fastigheten Skällenäs 29:14, Sturkö,
Karlskrona kommun
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-09-08; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens delegationsbeslut om bygglov för tillbyggnad av
komplementbyggnad på fastigheten Aspö 5:65 i Karlskrona kommun
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-09-08; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, fastigheten Emmeryd 8:7 i Karlskrona kommun
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-09-08; Förprövning enligt
djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) Mästaremåla 1:33 m fl
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-09-08; Uppsättning av skyltställ
på byggnadsminne nr 51 Bastion Kungshall på fastigheten Stumholmen
1:2 i Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-09-19; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om föreläggande att vidta åtgärder avseende
mindre avloppsanläggning på fastigheten Jakobstorp 2:27 i Karlskrona
kommun
8. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-09-20; Ansökan om strandskyddsdispens för uppställning av arbetsbod för klubbens verksamhet
på fastigheten Aspö 1:90 i Karlskrona kommun
9. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-09-20; Tillstånd till transport
av farligt avfall (Nättraby Gräv AB)
10. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-09-20; Tillstånd till transport
av avfall (Nättraby Gräv AB)
(forts.)
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§ 348 (forts.)
11. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-09-27; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens delegationsbeslut om föreläggande avseende
undanröjande av olägenheter från fladdermöss på Axel W Anderssons
väg 15 A, lägenhet 54, Lyckeby, Karlskrona kommun
12. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2005-09-22; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut den 12 december 2001, dnr § 459. Saken:
Laglighetsprövning enligt kommunallagen, nu fråga om avvisning.
(Detaljplaneläggning del av Sanda 1:8 m fl)
13. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 11, DOM 2005-09-23; Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 10 december 2004,
dnr 521-6860-04. Saken: Strandskyddsdispens avseende två bostadshus.
(Jämjö-Torp 1:5)
14. Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, DOM 2005-09-12; Överklagande av
Växjö Tingsrätts, miljödomstolen, dom den 30 september 2004, i mål nr
M 3063-04. Saken: Dispens från biotopskyddsbestämmelserna. (SturköBredavik 21:45)
15. Livsmedelsverket, National Food Administration, FoU-avdelningen,
skrivelse 2005-09-02; Inbjudan till Riksprojekt 2006 – mögel och
mykotoxiner
_____
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Sökande
Akten

2401/05

§ 349
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 2:62
Handlingar: Ansökan (2005-06-07), karta, yttrande från sökande (2005-10-06),
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 ekologiskt känsliga områden och riksintressen.
Den föreslagna byggnadsplatsen ligger i ett större område med orörd naturmark
som är allemansrättsligt tillgänglig. Området är av riksintresse för naturvården,
och är särskilt känsligt från ekologisk synpunkt. Det får också anses vara värdefullt som strövområde. Vidare gäller landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen i dess äldre lydelse.
Det får bedömas vara av vikt att allmänhetens möjlighet att röra sig fritt i området
inte begränsas, och att området bevarar sin karaktär av obebyggd naturmark. Den
föreslagna byggnaden skulle vara olämplig med hänsyn till naturvärdena i området,
och skulle innebära negativ påverkan på riksintresset.
Med hänvisning till vad som anförts anser förvaltningen att den föreslagna lokaliseringen är olämplig och föreslår därmed att nämnden avslår framställningen.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Detta har sökanden
utnyttjat och anser att tillräckliga skäl borde finnas för dispens från landskapsbildsskyddet och att bestämmelserna i plan- och bygglagens kapitel 2 och 3 inte borde
utgöra hinder mot att aktuell del av Aspö 2:62 bedöms lämplig att bebygga med ett
enbostadshus.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för att höra grannar samt att utreda
möjligheten till en gemensamhetsanläggning i enlighet med den av nämnden
fastställda VA-policyn.
_____
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Sökande
Akten

3401/05

§ 350
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus, förlängning, fastigheten
Aspö 24:1
Handlingar: Ansökan (2005-09-06), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett fritidshus på platsen i beslut den 20 augusti 2003, § 211.
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de förutsättningar som låg till grund för detta har inte förändrats.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas
till byggnadstraditionen i trakten,
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
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Sökande
Akten

2080/05

§ 351
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Giseryd 1:6
Ärendet utgår från dagordningen.
_____
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Sökande
Akten

2683/05

§ 352
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Hasslö 4:289
Handlingar: Ansökan (2005-06-30), 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.
Platsen är av ängskaraktär, 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 bostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
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Sökande
Akten

7288/03

§ 353
Bygglov och bygganmälan för om- och tillbyggnad av hotell samt
anordnande av parkeringsplats, revidering, fastigheten Humble 2
Handlingar: Ansökan (2003-11-28), ritning, situationsplan, karta, remissyttrande från Räddningstjänsten ang. brandskyddsdokumentation, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Bygglov för tillfällig åtgärd med varaktighet i tio år beviljades av miljöoch byggnadsnämnden den 11 februari 2004, § 76.
Beslutet gällde bland annat ett uppglasat serveringsutrymme på 45 kvm,
som i sin helhet blev beläget på mark som enligt gällande detaljplan inte får
bebyggas, prickmark.
En reviderad ritning har inkommit, där det uppglasade utrymmet är två meter
djupare, och har en yta på 63 kvm. Förutsättningarna i övrigt är desamma som
i det tidigare fattade beslutet.
Bygglovarkitekt Leif Larsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godta revideringen, varvid miljö- och byggnadsnämndens beslut den 11
februari 2004, § 76, med föreskrifter skall gälla i övrigt.
_____
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
Akten

2546/05

§ 354
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Senoren 35:1
Ärendet utgår från dagordningen.
_____
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Sökande
Berörda grannar
Akten

5072/04

§ 355
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Torhamn 9:2
Handlingar: Ansökan (2004-12-03), ritning, karta, yttrande från grannar (3 st),
yttrande från sökande (2005-04-07, 2005-08-10, 2005-10-04), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 13 april 2005, § 151 (återremiss).
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 inom område som är av riksintresse för friluftslivet. Landskapsbildsskydd
gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse.
Platsen ligger i direkt anslutning till bebyggda tomter. Den bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Fastigheten är belägen inom ett förtätat område enligt definitionen i kommunens
policy för nya enskilda avlopp. Detta innebär att stor restriktivitet ska gälla för
nytt tillstånd för enskild avloppsanläggning med WC.
Miljöavdelningen har bedömt att anordnande av egen anläggning på fastigheten
inte är lämplig. Om inte anslutning till kommunalt VA kan göras, skall förutsättningarna för gemensamhetsanläggning med grannfastigheter prövas. Utgångspunkten är att antalet enskilda avloppsanläggningar i området ska minska.
Ytterligare byggnation bör, i enlighet med nämndens policy, inte medges förrän
en samordnad lösning för avloppsfrågan kommer till stånd.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Tre skrivelser har
inkommit där man motsätter sig förslaget. Skrivelserna bedöms inte innehålla
några sådana synpunkter som påverkar beslutet.
(forts.)
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§ 355 (forts.)

5072/04

Sökanden har den 4 oktober 2005 inkommit med en skrivelse där avloppsfrågan föreslås bli löst genom anslutning till kommunalt VA-nät.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning samt utvändigt färg- och materialval skall anpassas
till byggnadstraditionen i trakten,
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet,
att en förutsättning för att bygglov ska beviljas är att skriftligt avtal om inkoppling på kommunalt VA-nät har tecknats med VA-verket; ingen form av
enskilt avlopp kan påräknas,
att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet
enligt 19 § NVL skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av
sökanden,
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart,
vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
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§ 356
Informationer
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om budgetuppföljning
augusti 2005. Förvaltningen meddelar att nämndens verksamheter totalt inte
beräknas visa någon avvikelse jämfört med budget år 2005. Utvecklingen av
kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag är en osäkerhetsfaktor i prognostiseringen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Övriga frågor
§ 357
Ordförande informerar om att nästa sammanträde, den 9 november, kommer att
hållas på Blekinge Tekniska Högskola, Gräsvik. I samband med sammanträdet
kommer Karlskrona kommuns planstipendium att delas ut.
Kurt Lindman (v) ställer fråga om det överklagade ärendet, Gäddan 3.
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
Förvaltningschefen informerar om att detaljplanen för Pottholmen vunnit laga
kraft. I och med detta kommer Lidl att etablera sig i Karlskrona.
Gert Olsson (s) ställer fråga om tomtkön. Förvaltningschefen besvarar.
_____
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 9 november 2005
§ 369
§ 370
§ 371
§ 372
§ 373
§ 374

Offentligt sammanträde
Deetaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Karlskrona kommun, Blekinge län
Fördjupning av översiktsplanen för Trummenäsområdet, Karlskrona kommun, Blekinge län
Ändring av detaljplaner för del av Torstäva 14:2 m fl, Stensnäset, Trummenäs, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 375 Detaljplan för Fågelmara 5:71
§ 376 Detaljplan för Tving 1:29
§ 377 Planstipendium 2005
§ 378 Redovisning av projekt ”Buller på diskotek och konserter”
§ 379 Svar på medborgarförslag om hundrastplats på Trossö
§ 380 Svar på medborgarförslag om hundrastplats
§ 381 Arkivering av fotograf Nils-Erik Larssons bilder
§ 382 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 383 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 384 Meddelanden
§ 385 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Giseryd 1:6
§ 386 Olovligt inredande av bostadslägenhet på fastigheten Gäddan 3
§ 387 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Möllehall 1:5
§ 388 Bygglov för anordnande av småbåtshamn på fastigheten Saltö 2:2. Utgår.
§ 389 Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten, del av Sanda 2:21
§ 390 Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Stensborg 5:1 (östra tomten)
§ 391 Bygglov för nybyggnad av växthus på fastigheten Jämjö-Torp 1:22
§ 392 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 9:43
§ 393 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Ungskär 1:9
§ 394 Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Öljersjö 2:24
§ 395 Informationer
§ 396 Delegation till bostadsanpassningshandläggare. Extraärende.
§ 397 Övriga frågor
____________________
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Plats och tid

Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik, onsdagen den
9 november 2005, kl. 08.30–13.30.
Beslutsammanträde kl. 13.00–13.30.

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Per-Gunnar Holgersson (s)
Lars-Ove Carlsson (kd)

Närvarande ersättare

Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Erik Gisslén (m)
Henrik Larsen (m)

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Anna Olausson, planarkitekt
Victoria Nordholm, planarkitekt
Irene Danielsson, planhandläggare
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jennie Saleskog, miljöinspektör
Börje Ulwebäck, djurskyddsinspektör
Caroline Johansson, praktikant miljöavd.
Jan Hammarfors, bygglovchef
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Gert Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, tisdagen den 15 november
2005, kl. 16.10.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Gert Olsson

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

16 november 2005

§§ 369 – 397

anslagits på
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§ 369
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.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2873/04

§ 370
Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubr. plan har varit föremål för samråd under tiden 29 augusti t o m 23 september
2005.
Dragsö utnyttjas som ett stadsnära friluftsområde. Inom området finns en attraktiv
och välbesökt camping med mark för tält- och husvagnsuppställning, uthyrningsstugor, serviceanläggningar, konferenslokal, restaurang etc. Centralt i området finns
flera mindre, privatägda stugor på ofri grund, de så kallade masonitstugorna. En stor
del av området utgörs av obebyggt natur- och rekreationsområde. Inom planområdet
finns tre allmänna badplatser.
För Dragsö camping har en framtidsplan utarbetats där ambitionen är att möjliggöra
en utveckling och förstärka campingens och Karlskronas konkurrenskraft som turistort.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Dragsö camping, att reglera
förhållandena för camping- och masonitstugeområdet samt att säkerställa mark för
natur- och rekreation.
Planområdet utgörs av den norra delen av Dragsö som är belägen cirka 2 km nordväst om Trossö centrum. Området avgränsas av en småbåtshamn och vattenområde
mot väster, vattenområde mot norr och öster samt av Brändaholm kolonistugeområde mot söder. Planområdet omfattar drygt 41 ha.
Marken inom planområdet ägs av Karlskrona kommun. Marken inom campingområdet samt för enkla, privatägda stugor (masonitstugorna) upplåts genom
arrendeavtal. Byggnader inom campingområdet upplåts genom hyresavtal.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplanen för del av Dragsö 1:1 m fl, Karlskrona kommun, ställs ut för
allmän granskning.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4515/04

§ 371
Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 12 september t o m
den 10 oktober 2005.
Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att bygga ut Järavägen från
Vedebyskolans bollplan i norr till cirkulationsplatsen vid Slottsbackens köpcentrum i söder. Trafiken har kraftigt ökat i Vedebyområdet i samband med
stormarknadsetableringar. Järavägen, som idag är en återvändsgata, byggs ut
för att minska trafikbelastningen på kringliggande gator, främst på Lyckebyvägen med bostadsfastigheter och Vedebyskolans tillfart. Vägen planeras att
gå utmed östra kanten av den nedlagda Gullbernadeponien. Ett nytt verksamhetsområde för handel och kontor föreslås söder om Vedeby skola och daghemmet.
Planområdet är beläget norr om Amiralens köpcentrum, mellan Lyckebyvägen
i norr och rondellen vid Stationsvägen, Slottsbackens köpcenter.
Kommunen äger största delen av marken inom planområdet. KF Centrumfastigheter AB äger kvarteret Kommersen.
Planhandläggare Irene Danielsson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, daterad oktober 2005,
ställs ut för allmän granskning.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

7559/03

§ 372
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Program för rubr. detaljplan har varit föremål för programsamråd under tiden
17 juni till den 18 juli 2005.
Detaljplanen syftar till att skapa en stadsmarina med utökat antal båtplatser samt
byggrätter för handel och kontor med i första hand maritim anknytning. Detaljplanearbetet har inletts med ett programskede bland annat för att utreda stadsmarinans utformning och gestaltning.
Planområdet är beläget på nordöstra Trossö och omfattar del av Skeppsbrokajen.
Planområdet avgränsas av Österleden i väster, Skeppsbrokajens vägområde och
handelshamnen i söder samt vattenområde i norr och öster. Planområdet omfattar
cirka 2,0 ha.
Marken ägs av Karlskrona kommun.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att låta förslag till detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, bli
föremål för samråd.
_____
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3523/00

§ 373
Fördjupning av översiktsplanen för Trummenäsområdet, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet har varit föremål för samråd
under tiden 23 juni t o m den 15 augusti 2005.
Generella förändringar av förslaget är att konsekvenserna av åtgärderna i planförslaget och avvägningar mellan olika intressen redovisas tydligare. Även aspekter
kring hälsa, säkerhet och sociala förhållanden beskrivs utförligare.
Många inkomna synpunkter har behandlat motionsspåret vid Säby som man befarar
ska försvinna vid en exploatering av området.
Jordbruksmarken söder om ovannämnda skogsområde menar länsstyrelsen måste
motiveras väl om marken tas i anspråk för bebyggelse eller golfbana. Förslaget är
att delar av området nyttjas för bostäder för att kunna bevara delar av skogsområdet
som är viktigt för friluftslivet och samtidigt nyttja infrastrukturen på bästa sätt.
Synpunkter har inkommit om vikten av att vatten och avlopp måste lösas för nytillkommande bebyggelse. I planförslaget föreslås en kommunal vattenförsörjning både
för Trummenäs och Torsnäs.
Vattenområdena är viktiga rastplatser och födosökplatser för fågel och viktiga lek- och
uppväxtområden för fisk. Det är därför angeläget att kvaliteten på dessa områden är så
hög som möjligt.
När det gäller vägarna i området efterfrågas uppgifter om dagens trafik och en prognos
om trafikmängden med planförslaget genomfört i sin helhet.
Synpunkter om Trummenäs golfbana och dess eventuella utbyggnad skiljer sig åt. Vissa
menar att golfbanan breder ut sig tillräckligt och är emot en utbyggnad av banan. Andra
tycker att golfbanan borde kunna samordnas med andra friluftsaktiviteter och även att
det skapas trygga och säkra passager över banan.
Planarkitekt Victoria Nordholm föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3838/00

§ 374
Ändring av detaljplaner för del av Torstäva 14:2 m fl, Stensnäset, Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Ändring av detaljplaner för del av Torstäva 14:2 m fl har varit föremål för samråd
under tiden 1 juli till den 15 augusti 2005.
Inom Trummenäsområdet finns ett flertal äldre gällande byggnadsplaner som är
framtagna för fritidshusbebyggelse, i huvudsak under 1960-talet. Planerna har olika
bestämmelser om högsta tillåtna byggnadsarea. Variationer från 50 m2 för bostadshus upp till en sammanlagd byggnadsarea om 150 m2 per tomt förekommer. Miljöoch byggnadsnämnden har i vissa fall beviljat dispens från planbestämmelserna och
tillåtit bebyggelse som överskrider den tillåtna byggnadsarean.
Trummenäs VA-ekonomiska förening har i ansökan framfört önskemål om ändring
av den totala byggnadsarean till att omfatta 130 m2 för huvudbyggnad och 20 m2
för uthus. Miljö- och byggnadsnämndens ambition är att skapa likvärdiga bestämmelser inom det aktuella området. I pågående arbete med fördjupning av översiktsplan för Trummenäs föreslås att byggrätter kan utökas till 20% av tomtyta/fastighetsyta under förutsättning att en godkänd vatten- och avloppslösning finns.
Följande detaljplaner ändras genom tillägg till planbestämmelser:
J22
Stensnäset
fastställd 1960-08-12
J33
Ö Stensnäset
fastställd 1963-07-02
J59
N Stensnäset (Torstäva 14:1) fastställd 1969-06-04
I ovanstående planer hänvisas till denna ändring på respektive plankarta med
bestämmelser. Områdenas läge framgår av karta i dokumentet.
Ändringen innebär att äldre bestämmelser om byggnadsyta per tomt samt byggnadshöjd upphävs. De ersätts med en för berörda planer likalydande bestämmelse
om största tillåtna byggnadsarea per tomt samt begränsning av byggnadshöjd och
takvinkel. Den totala byggnadsarean ökas till att omfatta 20% av tomtarean, samt
att takvinkeln begränsas till högst 30 grader. Byggnad får inte uppföras till större
höjd än 3,5 meter.
Planarkitekt Victoria Nordholm föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga ändring av detaljplaner för del av Torstäva 14:2 m fl, Stensnäset, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Fågelmara konsumentförening
Samhällsbyggnadsförvaltningen

7528/02

§ 375
Detaljplan för Fågelmara 5:71
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2002 , § 336, att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan för bensinstation i
anslutning till livsmedelsbutiken i Fågelmara. Fågelmara konsumentförening har
inte presenterat något idéförslag till bensinstation och den formella planprocessen
är inte igångsatt. Sökande har beretts tillfälle att komma in med synpunkter på att
ärendet avskrives. Några synpunkter har inte inkommit.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 oktober 2005, lämnat förslag till beslut,
bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avskriva ärendet.
_____

Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2337/01

§ 376
Detaljplan för Tving 1:29
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 augusti 2001, § 301, att
uttala att om sökanden på egen bekostnad avser att pröva frågan (om
tillbyggnad) via en enkel ändring av detaljplanen kommer nämnden att
ställa sig positiv till en sådan framställning. En framställning om planändring inkom till miljö- och byggnadsnämnden den 20 september 2001,
dock har inte överenskommelse träffats om plankostnad.
Sökande har beretts tillfälle att komma in med synpunkter på att ansökan
avvisas. Några synpunkter har inte inkommit.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 oktober 2005, lämnat förslag
till beslut, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avvisa ansökan.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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BTH Institutionen för Fysisk Planering
Stipendiaterna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4411/05

§ 377
Planstipendium 2005
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:
7 500 kronor tilldelas Tina Ekmark, fp00, för examensarbetet Miljömålens faktiska
betydelse i den fysiska planeringen. En inträngande och väl genomförd analys av
hur en alltför stor mångfald nationella miljömål i själva verket kan försvåra praktisk
tillämpning och skydd av miljövärden.
7 500 kronor delas mellan Marie Arkebäck och Frida Sjöblom, fp00, för examensarbetet Integrera offentlig konst och planering! En innovativ och systematiskt
genomförd studie av hur analys av det offentliga rummet och en genomtänkt
beslutsprocess kan underlätta den svåra uppgiften att placera konsten i staden.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utdela planstipendium i enlighet med juryns förslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 378
Redovisning av projekt: ”Buller på diskotek och konserter”
Miljöinspektör Jennie Saleskog lämnar en redovisning om projektet ”Buller på
diskotek och konserter”.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunfullmäktige (2004.519.310)
Akten

164/05

§ 379
Svar på medborgarförslag om hundrastplats på Trossö
Ett medborgarförslag har inlämnats till kommunen beträffande en hundrastplats
på Trossö. Förslaget har överlämnats till miljö- och byggnadsnämnden för beredning
och beslutsförslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 oktober 2005 lämnat förslag till beslut,
bil A.
Synpunkter har inhämtats från tekniska nämnden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är svårt att ange lämpliga centralt belägna platser för en hundrastplats på Trossö. Medborgarförslaget om en gräsyta vid
Chapmansplan kan inte komma ifråga då denna yta i detaljplan är redovisad som
parkering till planerat hotell på gasverkstomten.
Övriga grönytor och parkområden bedöms inte vara lämpliga för att anlägga en
hundrastplats med hänsyn till övriga förekommande aktiviteter.
Förvaltningen gör bedömningen att en hundrastplats inom Wämöområdet kan vara
ett alternativ till Trossö. Ur hälsoskyddssynpunkt kan Wämöalternativet t o m vara
att föredra med tanke på att eventuella luktolägenheter och eventuella störande ljud
från skällande hundar inte får samma omgivningspåverkan inom Wämöområdet.
Djurskyddsinspektör Börje Ulwebäck föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avstyrka en lokalisering av en hundrastplats på Trossö,
att en hundrastplats eventuellt kan lokaliseras inom Wämöområdet, samt
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunfullmäktige (Ks 2004.440.310)
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4160/05

§ 380
Svar på medborgarförslag om hundrastplats
Till kommunen har inkommit ett medborgarförslag om hundrastplats. Miljö- och
byggnadsnämnden har erhållit förslaget för beredning och beslutsförslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 oktober 2005 lämnat förslag till beslut,
bil A.
Yttrande har inhämtats från tekniska nämnden vilka föreslår att hundrastplats
eventuellt kan lokaliseras inom Wämöområdet och att drift och underhåll bör
lösas genom självförsörjning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga erinringar mot en lokalisering av en
hundrastplats inom Wämöområdet. Eventuella störningar i form av lukt eller
skällande hundar bedöms ha ringa omgivningspåverkan.
Djurskyddsinspektör Börje Ulwebäck föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka en eventuell lokalisering av en hundrastplats inom Wämöområdet,
samt
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____

9 november 2005 Sid. 16(38)

Kommunstyrelsen
Kommunarkivarien
Claes-Åke Kindlund
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4413/05

§ 381
Arkivering av fotograf Nils-Erik Larssons bilder
Under många år har Nils-Erik Larsson dokumenterat staden och dess förändringar
i sitt uppdrag som fotograf och modellbyggare vid stadsarkitektkontoret. Av särskilt
intresse är den dokumentation som belyser de stora förändringar som skett i stadsmiljön under 1960-, 1970- och 1980-talen i Karlskrona. Bilderna har i dag ett betydande värde ur kulturhistorisk synpunkt, och även för den framtida stadsforskningen. Nils-Erik Larsson slutade sin tjänst våren 2005 och har numera avflyttat
från orten.
Bildarkivet är omfattande och kommer efter gallring att innehålla minst 200 000
bilder. Under senare år har arkivet under oklara ansvarsförhållanden förvarats på
Bubbetorps Gård och en digitalisering av bilderna har påbörjats. Kommunarkivarien
har påtalat att det är miljö- och byggnadsnämnden som enligt ursprungsprincipen är
ägare till fotosamlingen. Enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente skall
nämnden därför ta ställning till och besluta om bildernas slutliga vård.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kommunarkivarien tagit fram ett
förslag till beslut, bil A.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att nämndens arkiv med Nils-Erik Larssons bilder överlämnas till kommunens
arkivmyndighet för slutlig vård, samt
att samhällsbyggnadsförvaltningen skall delta i det arkiveringsprojekt som initierats.
_____

9 november 2005 Sid. 17(38)

§ 382
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

9 november 2005 Sid. 18(38)

§ 383
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

9 november 2005 Sid. 19(38)

§ 384
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 25 augusti 2005, § 111; Förslag till ny
ledningsplan vid extraordinära händelser samt reglemente för
Krisledningsnämnden
2. Kommunfullmäktige, beslut 22 september 2005, § 130; Avsägelser av
kommunala uppdrag
3. Kommunfullmäktige, beslut 22 september 2005, § 131; Kommunala val
4. Kommunfullmäktige, beslut 22 september 2005, § 137; Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006
5. Kommunfullmäktige, beslut 22 september 2005, § 140; Komplettering till
Policy för representation och gåvor
6. Kommunfullmäktige, beslut 22 september 2005, § 141; Projekt rehabilitering
av långtidssjukskrivna i samverkan med Karlskrona kommun och Landstinget
Blekinge
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-09-28; Beslut i ärende om prövning
enligt 12 kap. 1 § plan- och bygglagen avseende antagen detaljplan för
Pottholmen etapp 1, del av fastigheten Holmdahl 1 m fl, Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-09-29; Dispens från föreskrifter
för Älmteryds naturreservat för uppsättning av kopplingsskåp m m inom
naturreservatet
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-10-03; Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av uthyrningsstugor på fastigheten Dragsö
1:1 i Karlskrona kommun
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-10-04; Överklagande av byggnadsnämndens beslut i fråga om olovligt inredande av bostadslägenhet,
fastigheten Gäddan 3 i Karlskrona kommun
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-10-05; Ansökan om strandskyddsdispens och tillstånd enligt 19 § NVL för uppförande av en byggnad på fastigheten Torhamn 11:48 inom Gissleviks Campingområde i
Karlskrona kommun
(forts.)
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§ 384 (forts.)
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-10-06; Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Senoren 9:6 i Karlskrona kommun
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-10-07; Fråga om förbud enligt
djurskyddslagen att ha hand om djur
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-10-10; Anmälan enligt 34 § punkt
1 och 2, Avfallsförordningen
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-10-10; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut att avvisa överklagande
angående beslut med anledning av klagomål på högt ljud från färjeterminalen
på Verkö
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-10-11; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av enbostadshus m m
på fastigheten Färmanstorp 1:8 i Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-10-12; Förprövning enligt djurskyddsförordningen (SFS 1988:539)
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-10-13: Överklagande av miljöoch byggnadsnämndens beslut den 7 juni 2004, att anta detaljplan för
fastigheten Lupinen 2 m fl, (Tegelgården), Karlskrona kommun, Blekinge
län, nu fråga om inhibation
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-10-13; Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av fritidshus på fastigheten Sandhamn 7:8
i Karlskrona kommun
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-10-13, Återkallelse av tillstånd
enligt miljöskyddslagen – Kättilsmåla avloppsreningsverk
21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-10-13; Återkallelse av tillstånd
enligt miljöskyddslagen – Sanda avloppsreningsverk
22. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-10-13; Återkallelse av tillstånd
enligt miljöskyddslagen – Fridlevstads avloppsreningsverk
23. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-10-13; Upphävande av villkor för
Torhamns avloppsreningsverk
(forts.)
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§ 384 (forts.)
24. Länsstyrelsen Blekinge län, yttrande 2005-10-17, Yttrande avseende
revidering av översiktsplan för Karlskrona kommun
25. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-10-18; Slutliga villkor för utsläpp
av avloppsvatten m m vid Söremåla avloppsreningsverk samt nytt villkor
avseende bräddat avloppsvatten
26. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-10-20; Bidrag till kulturmiljövård
på fastigheten Skärva 1:6, Nättraby socken, Karlskrona kommun
27. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-09-27; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 1 juni 2005. Saken: Bostadsanpassningsbidrag enligt lag om bostadsanpassningsbidrag m m (1992:1574, BAB)
28. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-09-30; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut den 1 juni 2005, § 200.
Saken: Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m m (BAB)
29. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-10-19; Överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut den 22 februari 2005, dnr 403-7049-04.
Saken: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus enligt plan- och
bygglagen (1987:10 PBL). (Del av Uttorp 4:2, västra tomten)
30. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-10-19; Överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut den 22 februari 2005, dnr 403-7048-04.
Saken: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus enligt plan- och
bygglagen (1987:10 PBL). (Del av Uttorp 4:2, västra tomten)
31. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, DOM 2005-10-12, dnr 511-2852-04);
Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 12 maj 2005.
Saken: Rättelse av beslut enligt 26 § förvaltningslagen (Hålan 62:3)
32. Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 11, beslut 2005-10-24;
Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 25 maj
2005, dnr 505-2099-05. Saken: Tillstånd till enskild avloppsanläggning.
(Aspö 1:72)
(forts.)
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§ 384 (forts.)
33. Kammarrätten i Jönköping, Avd. 1, protokoll 2005-09-12; Överklagande
av Länsrättens i Blekinge län dom den 23 februari 2005 i mål nr 1034-04.
Saken: Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10); fråga om
prövningstillstånd. Prövningstillstånd meddelas ej.
34. Kammarrätten i Jönköping, Avd. 1, protokoll 2005-09-21; Överklagande
av Länsrätten i Blekinge läns beslut den 10 mars 2005 i mål nr 227-05.
Saken: Fråga om avvisning av talan i mål om byggnadsavgift enligt planoch bygglagen; fråga om prövningstillstånd. Prövningstillstånd meddelas ej.
35. Kammarrätten i Jönköping, Avdelning 1, protokoll 2005-10-07; Överklagande
av Länsrättens i Blekinge län dom den 29 augusti 2005 i mål nr 515-05. Saken:
Prövningstillstånd i mål om bygglov enligt plan- och bygglagen (1987:10).
Prövningstillstånd meddelas ej.
_____
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Sökande
Akten

2080/05

§ 385
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Giseryd 1:6
Handlingar: Ansökan (2005-05-16), ritning, karta, yttrande från sökande (200509-29), 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.
Platsen ligger i direkt anslutning till bebyggda tomter. Den bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Anslutning kan göras till
befintlig tillfartsväg.
En större ledning löper över platsen.
Enligt ansökan avses avloppsfrågan lösas genom egen anläggning.
Platsen är belägen inom ett förtätat område enligt definitionen i kommunens policy
för nya enskilda avlopp. Detta innebär att stor restriktivitet ska gälla för nytt tillstånd
för enskild avloppsanläggning med WC. Eftersom platsen ligger närmare verksamhetsområde för kommunalt VA än 200 m skall kommunal anslutning prövas.
Miljöavdelningen har bedömt att anordnande av egen anläggning på fastigheten inte
är lämplig. Ny byggnation bör endast få tillkomma om anslutning görs till det kommunala spillvattennätet.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. I inkommen
skrivelse har sökanden förklarat sig vilja ansluta till kommunalt VA. Under denna
förutsättning får det föreslagna enbostadshuset anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
(forts.)
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§ 385 (forts.)

2080/05

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den
föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att tillstånd från ledningsinnehavaren med avseende på säkerhetsavstånd ska föreligga innan bygglov kan beviljas
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att en förutsättning för att bygglov ska beviljas är att skriftligt avtal om inkoppling
på kommunalt VA-nät har tecknats med VA-verket; ingen form av enskilt avlopp
kan påräknas.
_____
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.

9 november 2005 Sid. 25(38)

Fastighetsägaren
Länsstyrelsen
Akten

1699/04

§ 386
Olovligt inredande av bostadslägenhet på fastigheten Gäddan 3
Handlingar: Ansökan (2004-04-13), ritning, Länsstyrelsens beslut (2005-10-04),
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Vid sammanträde den 8 december 2004, § 442, beslutade miljö- och byggnadsnämnden bland annat att förelägga fastighetsägaren att undanröja den på fastigheten olovligt inredda bostadslägenheten. Beslutet överklagades till länsstyrelsen,
som upphävde beslutet om föreläggande, och återvisade ärendet till miljö- och
byggnadsnämnden för ny handläggning i denna del.
Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att det finns grund för att förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse vad gäller det olovliga ianspråktagandet av byggnaden för
bostadsändamål. Länsstyrelsen anser emellertid att föreläggandets utformning, med
formuleringen ”undanröja den inredda bostadslägenheten”, inte är tillräckligt tydlig
beträffande vilka åtgärder som ska vidtas. Ärendet har visats åter till miljö- och byggnadsnämnden för att beslutet behöver förtydligas i detta avseende.
Det har inte utförts några sådana ändringar av lokalernas planlösning eller inredning
som med absolut nödvändighet måste hänföras till bostadsändamålet, och som inte
kan hänföras till kontorsändamålet. Den olovliga åtgärden utgörs av själva ianspråktagandet av lokalerna för bostadsändamål. Rättelsen ska alltså ske på så sätt, att användningen av lokalerna som bostad upphör.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 12 och 14 §§ förelägga fastighetsägaren att se till att användningen av lokaler i byggnaden för bostadsändamål
upphör. Detta skall vara verkställt senast tre månader efter delfåendet av detta
beslut.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

196/05

§ 387
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Möllehall 1:5
Handlingar: Ansökan (2005-01-18), ritning, situationsplan, karta, yttranden från
sökande (2005-04-25, 2005-09-30, 2005-10-28), samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 11 maj 2005, § 184 (Återremiss)
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Fastigheten ligger inom ett område som i den översiktliga planeringen är utpekat
som ekologiskt särskilt känsligt.
Det aktuella markområdet är bebyggt med ett enbostadshus samt ett par större växthus, och upplevs i huvudsak som privatiserat.
Miljöavdelningen har bedömt att förhållandena är sådana, att det är olämpligt att
anordna ytterligare enskilda avloppsanläggningar i området. Ytterligare bebyggelse
här bör inte få komma till förrän kommunalt avloppsnät eller likvärdig avloppslösning
finns utbyggt.
I beslutet den 11 maj 2005, återremitterade miljö- och byggnadsnämnden ärendet till
förvaltningen för utredning av VA-frågan.
Miljöavdelningen anser att de kontakter med sökanden som därefter har förevarit inte
har tillfört ärendet något nytt. Den tidigare bedömningen vidhålles, att det är olämpligt
att anordna ytterligare enskilda avloppsanläggningar i området, och att ytterligare
bebyggelse här bör inte få komma till förrän kommunalt avloppsnät eller likvärdig
avloppslösning finns utbyggt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att det inte är lämpligt att
anordna enskild avloppsanläggning på fastigheten.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

3176/05

§ 388
Bygglov för anordnande av småbåtshamn på fastigheten Saltö 2:2
På sökandens begäran utgår ärendet från dagordningen. Sökande återkommer med
ansökan om planläggning.
_____
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Sökande
Akten

3074/05

§ 389
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten, del av,
Sanda 2:21
Handlingar: Ansökan (2005-08-12), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Tillskott med enstaka byggnader kan prövas utan detaljplaneläggning endast om
åtgärden kan anses vara en naturlig komplettering, samt om den tillkommande
bebyggelsen inte aktualiserar sådana frågeställningar som måste lösas i ett större
sammanhang.
Strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§ gäller
inom hela markområdet, upp till vägen. Platsen ligger inom det kust- och skärgårdsområde där fritidshus bara får komma till som komplettering av befintlig
bebyggelse, enligt miljöbalken kap 4.
Platsen utgörs av orörd naturmark med tät och snårig träd- och buskvegetation.
Anknytning till befintlig bebyggelse saknas, och den föreslagna byggnaden utgör
inte någon naturlig komplettering.
Mark på fastigheten som bedöms vara lämpligare för exploatering finns öster om
vägen, där man hamnar utanför strandskyddsområdet och kan få anknytning till
befintlig bebyggelse.
Lämpligheten att bebygga de olika delarna av fastigheten bör studeras i ett större
sammanhang, i en prövning genom detaljplaneläggning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i plan- och
bygglagen kap 5 om kravet på detaljplaneläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

2114/04

§ 390
Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten
Stensborg 5:1 (östra tomten)
Handlingar: Ansökan (2004-04-01), ritning, karta, yttrande från sökande (200406-08, 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 ligger strax innan bron in till Kristianopel, och marken är av ängskaraktär.
Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen,
och ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Väg till platsen går att anordna.
Följande bedömning har gjorts ur miljösynpunkt:
I Kristianopel finns kommunalt spillvattennät och reningsverk öster om bron.
Området väster om bron är förtätat och avloppsfrågan löses med enskilda avloppsanläggningar. Under de närmast kommande åren kan man förvänta ökat antal framställningar om att få ”uppgradera” sin avloppsstandard. För att undvika att tillskapa
ytterligare ett VA-problemområde bör förutsättningen för ökad VA-standard eller
nybyggnation vara, att området kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Nya
tillstånd till enskilt avlopp med infiltration i mark bör inte beviljas.
Då den ansökta lösningen på avloppsfrågan inte bedöms vara godtagbar, får marken
anses vara olämplig för den föreslagna byggnationen.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. I inkommen skrivelse
har sökanden förklarat sig vilja ansluta till kommunalt VA. Under denna förutsättning
får de föreslagna fritidshusen anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat
detta.
(forts.)
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§ 390 (forts.)

2114/04

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två fritidshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att en förutsättning för att bygglov ska beviljas är att skriftligt avtal om inkoppling
på kommunalt VA-nät har tecknats med VA-verket; ingen form av enskilt avlopp
kan påräknas.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
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Sökande
Akten

2976/05

§ 391
Bygglov för nybyggnad av växthus på fastigheten Jämjö-Torp 1:22
Handlingar: Ansökan med bilaga (2005-07-29), 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.
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.
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse.
Platsen ligger inom område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård.
Ansökan gäller ett så kallat bågväxthus för odling av trädgårdsväxter, som försäljes genom hemleverans. Platsen utgörs av instängslad betesmark, och nås via
en bebyggd tomt. Växthuset placeras invid en befintlig stenkällare, vid ett skogsbryn i utkanten av betesmarken.
Förslaget bedöms inte innebära någon betydande begränsning av allemansrätten i
området, eller någon påtaglig negativ inverkan på riksintressena. Det föreslagna
växthuset får anses vara lämpligt på platsen.
Inga grannar har ansetts vara berörda, och inget avlopp ska anordnas.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov varvid föreskrives:
att inget avlopp skall anordnas
(forts.)
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§ 391 (forts.)

2976/05

att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet enligt
19 § NVL skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
att minst tre veckor innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en beskrivning av projektets art och omfattning lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och
då det avslutats.
_____
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
Akten

3195/05

§ 392
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Torstäva 9:43
Handlingar: Ansökan (2005-08-25), ritning, karta, yttrande från sökande
(2005-10-28), 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.
Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och utgörs av tät och snårig
träd- och buskvegetation. Den inrymmer inte några särskilda allmänna intressen.
Miljöavdelningen har bedömt att ytterligare byggnation inte kan tillkomma förrän
avloppsfrågan i området får en samlad lösning i form av kommunalt VA eller
likvärdig anläggning.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden lämnar ett
negativt förhandsbesked. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att marken inte är lämpad
för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att anordna enskild avloppsanläggning.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

3893/05

§ 393
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Ungskär 1:9
Handlingar: Ansökan (2005-10-03), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14
och 16 §§.
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade bygglov för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten vid sammanträde den 17 augusti 2005, § 285. I beslutet föreskrevs att
strandskyddsdispens från länsstyrelsen skulle föreligga före byggstart. Sökanden
har ansökt om strandskyddsdispens hos länsstyrelsen, men fått beskedet att frågan
ska behandlas av miljö- och byggnadsnämnden i detta ärende.
Fastigheten är i sin helhet ianspråktagen för bostadsändamål, och är inhägnad med
staket. Detta bedöms vara ett särskilt skäl att medge undantag från strandskyddsförordnandet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av 7 kap 18 § MB medge dispens från strandskyddsbestämmelserna
och föreskriver att den avstyckade fastigheten får tas i anspråk som tomt.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

3134/05

§ 394
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten
Öljersjö 2:24
Handlingar: Ansökan (2005-08-19), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
sökande (2005-10-28), 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.
Platsen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och utgörs av mark av ängskaraktär. Den inrymmer inte några särskilda allmänna intressen.
Miljöavdelningen har bedömt att ytterligare byggnation i området inte kan tillkomma
utan att anslutning görs till kommunalt VA. Om särskilt reningsverk ska kunna godkännas krävs att samtliga fastigheter i området skriftligen förbinder sig att ansluta till
anläggningen.
Med hänvisning till vad som anförts föreslår förvaltningen att nämnden lämnar
negativt förhandsbesked. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. Yttrandet påverkar ej förvaltningens bedömning.
Yrkande
Carl-Göran Svensson (m) och övriga i den borgerliga gruppen yrkar att ärendet
återremitteras till förvaltningen för utredning om det går att ansluta till gemensamhetsanläggning eller kommunalt VA.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras
och finner att nämnden beslutar återremittera ärendet.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden
att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av VA-situationen.
_____
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§ 395
Informationer
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om budgetuppföljning september
2005. Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (totalt) riskerar avvika negativt
med -0,5 mkr jämfört med budget år 2005.
De verksamheter som faller under rambudgetansvaret förväntas totalt komma att
överensstämma med budget.
Risken för negativ avvikelse finns i anslutning till bostadsanpassningsbidragen. För
närvarande är kostnaderna -0,6 mkr högre än vad en, rakt fördelad budget medger.
Ett par större bidragsärenden är kända. Därtill förväntas mindre omfattande ärenden
i normal omfattning. Därmed minskar möjligheten att återhämta det negativa resultat
som redovisas för närvarande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

9 november 2005 Sid. 37(38)

Bab-handläggarna
Samhällsbyggnadsförvaltningen

93/05

§ 396
Delegation till bostadsanpassningshandläggare
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 17 augusti 2005, § 288, att bidrag
för installation av spistimers/värmevakt ej längre skall utgå inom ramen för
bostadsanpassningsbidrag.
Antalet ansökningar rörande spistimers/värmevakt är relativt omfattande och det
vore därför lämpligt att delegation ges till BAB-handläggarna för att besluta om
avslag på ansökningar om spistimers/värmevakt i stället för att föra upp ärendena
till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott.
Förvaltningen har den 19 oktober 2005, lämnat förslag till beslut, bil A.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget den 2 november 2005, § 363.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att delegation ges till BAB-handläggarna för att besluta om avslag på ansökningar om spistimers/värmevakt.
_____

9 november 2005 Sid. 38(38)

Övriga frågor
§ 397
Carl-Göran Svensson (m) ställer fråga beträffande ärende nr 24. Frågeställningen
gäller en brygga ut i havet.
Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 14 december. Miljö- och byggnadsnämndens ombyggnadspris 2005 kommer att utdelas vid sammanträdet. Förslag på
objekt emotses till presidiet. Efter sammanträdet planeras jullunch tillsammans
med förvaltningspersonalen.
_____

14 december 2005 Sid. 1(41)

Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 december 2005
§ 410
§ 411

Detaljplan för Aspö 5:57, Aspö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Aspö 5:68 m fl (Aspö Mad samt området kring färjeläget) Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 412 Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, Karlskrona kommun , Blekinge län
§ 413 Upphävande av del av detaljplan för Fjärdsjömåla samhälle, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 414 Program för planering av Handelshamnen i Karlskrona
§ 415 Detaljplan för del av Hasslö 7:135, Hasslö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 416 Detaljplan för Hästö 2:2 m fl, Hästö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 417 Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 m fl (norra Ringö) Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 418 Fördjupning av översiktsplanen för Trummenäsområdet, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 419 Lantmäteriärende; Avstyckning från Emmeryd 8:7
§ 420 Lantmäteriärende; Avstyckning från Fredriksdal 8:124
§ 421 Lantmäteriärende; Fastighetsreglering berörande Mörtön 1:14 och 1:15 samt avstyckning från
Mörtön 1:8
§ 422 Ombyggnadspriset 2005
§ 423 Avskrivning av kundfordringar 2005
§ 424 Förslag om indexering av timtaxebelopp för förvaltningens taxor
§ 425 Budgetuppföljning oktober 2005
§ 426 Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
§ 427 Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
§ 428 Meddelanden
§ 429 Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 4:340
( f d Aspö 4:281, lott 2, ”västra”)
§ 430 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:42, lott nr 5
§ 431 Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Grönadal 15:6
§ 432 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 1:99
§ 433 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:94
§ 434 Bygglov för uppsättande av skylt på fastigheten Hogland 21
§ 435 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Jämjö 3:37
§ 436 Förhandsbesked för nybyggnad av fyra fritidshus på fastigheten Torhamns-Långören 1:9
§ 437 Bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten
Mörtön 1:15
§ 438 Ovårdad tomt med skrotupplag, fastigheten Nättraby 23:59
§ 439 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 35:1
§ 440 Informationer
§ 441 Övriga frågor
_________________

14 december 2005 Sid. 2(41)

Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal, Palanderska gården, onsdagen den
14 december 2005, kl. 08.30–16.30.
Beslutsammanträde kl. 11.30–12.00.

Beslutande

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

Gerthie Olsson (s)
Magnus Manhammar (s)
Carl-Göran Svensson (m), jäv § 427
Gert Olsson (s)
Ulla Ohlsson (s)
Anna Ottosson (m), jäv §§ 421, 437
Margareta Rodin (fp)
Eva Röder (fp)
Kurt Lindman (v)

Tjänstgörande ersättare

Chatarina Holmberg (s) till kl. 12.00
Per-Gunnar Holgersson (s)
Lars-Ove Carlsson (kd)
Erik Gisslén (m) till kl. 12.00
Henrik Larsen §§ 421, 427, 437

Närvarande ersättare

Eva Öman (s)
Rolf Ferner (s)
Henrik Larsen (m) ej §§ 421, 427, 437
Tommy Rönn (v) till kl. 12.00.

Tjänstemän

Claes-Åke Kindlund, förvaltningschef
Hans Juhlin , planchef
Kenneth Gyllensting, miljöchef
Jan Hammarfors, bygglovchef
Anna Olausson, planarkitekt
Leif Larsson, bygglovarkitekt
Mats Cronmalm, byggnadsinspektör
Gunhild Stoltz, Lantmäterimyndigheten
Birgitta Larsson, sekreterare

Utses att justera

Ulla Ohlsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, tisdagen den 20 december
2005, kl. 16.00.
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Birgitta Larsson

Ordförande

……………………………………
Gerthie Olsson

Justerare

…………………………………….
Ulla Ohlsson

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

§§ 410 – 441

21 december 2005 anslagits på
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Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2737/04

§ 410
Detaljplan för Aspö 5:57, Aspö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Aspö 5:57 har varit föremål för samråd med enkelt planförfarande
under tiden 29 november t o m den 31 december 2004.
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade i maj 2004 negativt förhandsbesked för
nybyggnation av tre fritidshus på Aspö 5:57. Förslaget ska prövas genom detaljplaneläggning med hänvisning till vad som sägs i plan- och bygglagens kapitel 5
om kravet på detaljplaneläggning för ny enstaka byggnad.
Planen syftar till att pröva möjligheten för ny bostads/fritidsbebyggelse på fastigheten Aspö 5:57 i anslutning till befintlig, sammanhållen bebyggelse. Förslaget
innebär en komplettering med tre friliggande villor/fritidshus.
Planområdet är beläget på östra delen av Aspö. Mot väster angränsar planområdet
till Hornuddavägen. Mot norr och söder avgränsas området av stengärdsgårdar och
mot öster återfinns Drottningskärs kyrkogård. Området omfattar cirka 11 000 kvm.
Fastigheten Aspö 5:57 är privatägd och till fastigheten hör ett boningshus och övernattningsstuga. Området består av ängsmark och snårig vegetation. Nivåskillnaderna
inom planområdet är cirka 2 meter. I nordöstra kanten av området, vid stenmuren,
går en allmännyttig gång och cykelpassage.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplanen
Aspö 5:57, Aspö, Karlskrona kommun, Blekinge län
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4401/01

§ 411
Detaljplan för Aspö 5:68 m fl, (Aspö Mad samt området kring färjeläget)
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 17 oktober t o m den 11
november 2005.
Miljö- och byggnadsnämnden gav den 10 september 2001 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Aspö Mad. Huvuddelen av planområdet är exploaterat sedan tidigare, samtidigt som värdefulla naturpartier sparas.
Planområdet innehåller inte förorenad mark eller byggande i vattenområdet. Det
ligger nära kommunikationer och innebär inget av de i miljöbalken särskilt utpekade
ändamålen. Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och därmed
kommer ingen MKB att upprättas.
Mot bakgrund av att det finns önskemål om små bostäder i markplan, lämpliga för
äldre människor vilka inte längre orkar eller klarar av att bo i villa med stor trädgård,
fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 2001 att inleda detaljplanearbetet för
Aspö Mad, på ett område som tidigare varit militärförläggning. I planuppdraget ingår
även färjeläget, vilket är i behov av en tydligare utformning. Ett programförslag var
ute på samråd under 2003. Efter omarbetning och vidareutveckling har förslaget till
detaljplan varit på samråd under tiden 20 juni till den 5 augusti 2005. Planen har
sedan varit utställd för granskning från den 17 oktober till den 11 november 2005.
Planområdet är beläget nordväst om färjeläget på norra Aspö. Området begränsas av
havet mot nordost och öster, befintliga bostadsfastigheter mot söder, Bergsjövägen
mot sydväst och naturområde samt befintlig bostadsfastighet mot norr. Planområdet
omfattar vägen söderut fram till korsningen med Bergsjövägen.
Större delen av marken inom området ägs av Karlskrona kommun. Inom områdets
norra del finns en privat fastighet. Ombyggnaden av Madviksvägen gör intrång på
några privata fastigheter och en samfällighet.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Arbetsutskottet tillstyrker förslaget.
Yrkanden
Kurt Lindman (v) yrkar ändring i planbeskrivningen, där texten ”Söder om lokalgatan
föreslås ett kvarter med ganska tätt liggande grupphus på små tomter” ändras till ny
text Söder om lokalgatan föreslås ett kvarter som i första hand, i sin helhet reserveras
för seniorboende. Vidare yrkar han ändring i antagandehandlingen i meningen ”Planens
syfte med radhus och grupphusområdet är att möjliggöra för seniorboende.” Följande
stryks i samarbete med en exploatör samt hela efterföljande mening.
(forts.)
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§ 411 (forts.)

4401/01

Ordföranden och Carl-Göran Svensson (m) yrkar avslag på Kurt Lindmans (v)
ändringsyrkande.
Magnus Manhammar yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på Kurt Lindmans ändringsyrkande och finner att
nämnden beslutar avslå detsamma.
Reservation
Kurt Lindman (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande, protokollsbilaga 1.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden för egen del
att godkänna detaljplanen.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för Aspö 5:68 m.fl. (Aspö Mad samt området kring färjeläget)
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

25/05

§ 412
Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubr. detaljplan har varit utställd för granskning fr o m den 24 oktober t o m den
18 november 2005.
Det finns ett stort behov att skapa attraktiva tomter för bostadsbebyggelse i Karlskrona kommun. Tomter med närhet till större natur- och skogsområden är attraktiva
för många. Syftet är att skapa cirka 110 nya tomter för naturnära bostadsbebyggelse.
Ett planprogram har varit föremål för samråd under våren 2005. Det har därefter
vidareutvecklats efter inkomna synpunkter.
Bastasjö ligger i Karlskronas norra del, mellan Hässlegården och Bastasjön. Avstånd
till centrum är cirka 8 km. Området gränsar i norr mot Bastasjö friluftsområde, som
sträcker sig vidare norrut mot Mörtsjöåsen.
Planområdet avgränsas i söder av Kryddgatan, i norr av en stenmur, i öster vid vägen
mot Bastasjö Gård och i väster cirka 75 – 100 meter väster om vägen mot Bastasjö
friluftsområde.
Marken inom planområdet ägs av Karlskrona kommun.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del
att godkänna detaljplanen.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
_____

14 december 2005 Sid. 8(41)

Sökande
Kommunfullmäktige (Anmälningsärende)
Kommunens anslagstavla
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4080/05

§ 413
Upphävande av del av detaljplan för Fjärdsjömåla samhälle, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Upphävande av del av detaljplan för Fjärdsjömåla samhälle har varit föremål för
samråd under tiden 28 oktober till den 25 november 2005.
Den gällande planen för Fjärdsjömåla samhälle anger en mycket omfattande bebyggelse och i dagens läge förväntas inte samhället byggas ut i den omfattningen
eller för den användningen som planen anger. Planen har till stor del inte följts och
har med tiden blivit inaktuell, vilket försvårar en utveckling av samhället.
Upphävandet av planen gäller fastigheterna Fjärdsjömåla 1:40, Fjärdsjömåla 1:50
och del av Fjärdsjömåla 1:7. Anledningen till upphävandet för del av planen är att
fastighetsägarna till Fjärdsjömåla 1:40 och 1:50 vill köpa mark i anslutning till sina
fastigheter för att säkerställa tillgången till beteshagar. I planen anges det aktuella
markområdet dels som BÖ Mark för bostadsändamål; öppet byggnadssätt, dels som
Allmän plats; park och plantering. I dagsläget nyttjas markområdet som beteshagar
och avsikten är att fortsätta med samma markanvändning.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga upphävande av
del av detaljplan för Fjärdsjömåla, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____

14 december 2005 Sid. 9(41)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

4924/05

§ 414
Program för planering av Handelshamnen i Karlskrona
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om flyttningen av färjeläget till
Verkö, uppdrog man också till förvaltningen att på sikt pröva en ny användning av
Handelshamnens ytor. I kommunens översiktsplan som antogs av fullmäktige i
augusti 2002, redovisas Handelshamnen som ett av flera centrala utvecklingsområden. De övriga är Pottholmen och Oljehamnen.
Under arbetet med översiktsplanen deltog Karlskrona kommun i den europeiska
arkitekttävlingen EUROPAN 6 med Handelshamnen som tävlingsområde. 67
förslag lämnades in, och som vinnare utsågs två unga arkitekter från Berlin, Felix
Schwartz och Oliver Clemens. Tävlingsprogrammets inriktning var hälften bostäder
och hälften kontor, samt ytor för ett aktuellt kulturhus. Det vinnande förslaget hade
en måttlig exploateringshöjd; 2-4 våningar och en parkeringslösning i bottenplanet.
Programmet för arkitekttävlingen lämnade öppet för att även föreslå ett nytt innehåll
för området utmed Skeppsbrokajen. Flera av de tävlande föreslog att marinan för
småbåtar utvecklades med fler bryggor och servicefunktioner. Detta har kommunen
arbetat vidare med i form av en stadsmarina som för närvarande prövas i en särskild
ordning. Detta program utgår från och samordnas med förslaget till stadsmarina vid
Skeppsbrokajen.
Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund föredrar ärendet och förslag till program, bil A.
Med hänsyn till att förslaget handlar om stora och viktiga förändringar av den centrala
stadsmiljön, föreslås att programmet blir föremål för en bred diskussion. Det bör därför
inte göras mera detaljerat eller styrande än vad som redovisats för att därigenom inbjuda
till debatt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bjuda in allmänhet, organisationer och andra berörda till en offentlig debatt om
programmet innan det blir föremål för ett mer formellt programsamråd.
_____

14 december 2005 Sid. 10(41)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3053/05

§ 415
Detaljplan för del av Hasslö 7:135, Hasslö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en ansökan om detaljplan för rubr.
område. Ansökan gäller nybyggnad av 30 marklägenheter med tillhörande poolanläggning. Det aktuella markområdet utgörs idag av igenvuxen ängsmark och
omfattar cirka 10 000 kvm.
Området är beläget cirka 200 meter väster om Garpahamnen och ligger i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse. Området föreslås trafikmatas via en befintlig
väg, Vindkraftsvägen. Föreslagen bebyggelse avses anslutas till kommunalt
VA-nät.
Området omfattas ej av detaljplan. Föreslagen bebyggelse ligger utanför strandskyddsområde.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för del Hasslö 7:135.
_____

14 december 2005 Sid. 11(41)

Sökande
Akten

2935/05

§ 416
Detaljplan för Hästö 2:2 m fl, Hästö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplan för Hästö 2:2 m fl har varit föremål för samråd under tiden 23 september
till den 21 oktober 2005.
Detaljplanen avser fastigheten Hästö 2:2 m fl som enligt gällande detaljplan ligger
på parkmark. Fastigheten Hästö 2:2 är bebyggd med ett bostadshus. Fastighetsägarna
har önskemål om att göra ändringar vilket fordrar att detaljplanen ändras till kvartersmark, bostadsändamål.
Detaljplanen avser permanenta pågående markanvändning och bedöms därmed inte
medföra betydande miljöpåverkan.
Planområdet är beläget på centrala delen av Hästö och ligger i anslutning till Herrgårdsvägen. Mot norr avgränsar området till parkmark, mot öster till dagligvarubutik
och flerbostadshus, och mot söder och väster avgränsas området av Herrgårdsvägen.
Planområdet omfattar cirka 1 100 kvm.
Fastigheten Hästö 2:2 ägs av privat fastighetsägare medan det övriga planområdet är
kommunägt.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa ut förslag till detaljplan för Hästö 2:2 m fl för granskning.
_____

14 december 2005 Sid. 12(41)

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

1321/04

§ 417
Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 m fl (norra Ringö) Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 m fl (norra Ringö) har varit utställd för granskning
fr o m den 29 augusti t o m den 23 september 2005.
Karlskrona kommun har en positiv befolkningsutveckling. I dagsläget råder brist på
kommunala tomter för enskilt byggande. Efterfrågan på tomter inom stadsbygden är
mycket stor. Den norra platån på Ringö anges som ett utbyggnadsområde för bostäder/
småhus i kommunens översiktsplan från 2002. Förslaget har även stöd i kommunens
bostadsförsörjningsprogram.
Projektet syftar till att skapa kommunala villatomter i en attraktiv miljö, nära havet
och relativt nära Karlskrona centrum. Bebyggelsen föreslås trafikmatas via en förlängning av Bokavägen som föreslås breddas och förses med gångbana. Befintliga,
privata bostadsfastigheter inordnas i den nya bebyggelsestrukturen.
Planområdet är beläget på norra Ringö cirka 7 km nordost om Karlskrona centrum.
Området begränsas av Ringövägen mot norr, privata bostadsfastigheter och Ringövägen mot väster, Verkövägen och järnvägen mot öster samt av naturområde mot
söder. Planområdet omfattar cirka 10,8 ha.
Större delen av planområdet ägs av Karlskrona kommun. Den norra delen av området
utgörs av privatägda bostadsfastigheter.
Planarkitekt Anna Olausson föredrar ärendet.
Yrkande
Kurt Lindman (v) yrkar avslag till godkännande av planen.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till godkännande av planen
och finner att nämnden beslutar godkänna densamma.
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden för egen del
att godkänna planen.
Vidare hemställer miljö- och byggnadsnämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att antaga detaljplanen för del av Lyckeby 1:1 m fl (norra Ringö) Karlskrona kommun.
_____

14 december 2005 Sid. 13(41)

Sökande
Samhällsbyggnadsförvaltningen

3523/00

§ 418
Fördjupning av översiktsplanen för Trummenäsområdet, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet har varit föremål för samråd
under tiden 23 juni t o m den 15 augusti 2005.
Generella förändringar av förslaget är att konsekvenserna av åtgärderna i planförslaget och avvägningar mellan olika intressen redovisas tydligare. Även aspekter
kring hälsa, säkerhet och sociala förhållanden beskrivs utförligare.
Många inkomna synpunkter har behandlat motionsspåret vid Säby som man befarar
ska försvinna vid en exploatering av området.
Jordbruksmarken söder om ovannämnda skogsområde menar länsstyrelsen måste
motiveras väl om marken tas i anspråk för bebyggelse eller golfbana. Förslaget är
att delar av området nyttjas för bostäder för att kunna bevara delar av skogsområdet
som är viktigt för friluftslivet och samtidigt nyttja infrastrukturen på bästa sätt.
Synpunkter har inkommit om vikten av att vatten och avlopp måste lösas för nytillkommande bebyggelse. I planförslaget föreslås en kommunal vattenförsörjning
både för Trummenäs och Torsnäs.
Vattenområdena är viktiga rastplatser och födosökplatser för fågel och viktiga lekoch uppväxtområden för fisk. Det är därför angeläget att kvaliteten på dessa områden
är så hög som möjligt.
När det gäller vägarna i området efterfrågas uppgifter om dagens trafik och en prognos
om trafikmängden med planförslaget genomfört i sin helhet.
Synpunkter om Trummenäs golfbana och dess eventuella utbyggnad skiljer sig åt.
Vissa menar att golfbanan breder ut sig tillräckligt och är emot en utbyggnad av
banan. Andra tycker att golfbanan borde kunna samordnas med andra friluftsaktiviteter och även att det skapas trygga och säkra passager över banan.
Planarkitekt Hans Juhlin föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ställa ut förslag till fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet för
granskning.
_____

14 december 2005 Sid. 14(41)

Lantmäterimyndigheten
Akten

3756/05

§ 419
Lantmäteriärende; Avstyckning från Emmeryd 8:7
Handlingar: Ansökan (2005-09-26), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
I beslut den 11 maj 2005, § 173, lämnade miljö- och byggnadsnämnden positivt
förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten. Ansökan om
avstyckning har nu inkommit till lantmäterimyndigheten, som önskar få miljö- och
byggnadsnämndens yttrande i ärendet.
Avsikten är nu att göra en avstyckning som inrymmer inte bara bostadshus, utan
även mark för att bedriva mindre djurhållning (s k hästgård). Miljön är av lantlig
karaktär, med ett par gårdar som närmaste grannar. Förslaget bedöms inte medföra
någon påtaglig olägenhet, eller i övrigt försvåra områdets ändamålsenliga användning.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att tillstyrka den föreslagna avstyckningen.
_____

14 december 2005 Sid. 15(41)

Lantmäterimyndigheten
Akten

3755/05

§ 420
Lantmäteriärende; Avstyckning från Fredriksdal 8:124
Handlingar: Ansökan (2005-09-26), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Till lantmäterimyndigheten har inkommit en ansökan om avstyckning av tre lotter
från Fredriksdal 8:124. För att kunna nå dessa lotter har ansökts om servitut för en
tillfartsväg. Denna blir belägen på mark som enligt gällande detaljplan är utlagd
som allmän plats park. Lantmäterimyndigheten önskar få miljö- och byggnadsnämndens beslut angående denna avvikelse från detaljplanen.
Den obebyggda delen av Fredriksdal 8:124 är mycket kuperad, och det skulle
krävas stora sprängnings- och utfyllnadsarbeten för att göra de föreslagna
avstyckningarna byggbara. Höjdförhållandena är vidare sådana, att den föreslagna servitutsvägen ligger på en avsevärt högre nivå än de tänkta avstyckningar
som den ska betjäna.
Med utgångspunkt från det redovisade materialet samt vad som kunnat iakttas vid
besök på platsen, bedöms det vara mycket tveksamt om de föreslagna avstyckningarna tillsammans med servitutsvägen kan komma att bli lämpliga. Inte minst konsekvenserna för de omgivande grannfastigheterna är svåra att överblicka utan att en
markplaneringsritning med detaljerad höjdsättning redovisas.
Att anlägga en servitutsväg över parkmarken kan därför inte anses vara en mindre
avvikelse som är förenlig med planens syfte.
Fredriksdal 8:124 nås idag av en väg västerifrån. Denna ligger på en nivå som förefaller bättre anpassad till de föreslagna avstyckningarna. I första hand bör en lösning
av tillfartsfrågan från detta håll undersökas.
Förrättningslantmätare Gunhild Stoltz informerar om ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen för utredning av servitutsvägen.
_____

14 december 2005 Sid. 16(41)

Lantmäterimyndigheten
Akten

3754/05

§ 421
Lantmäteriärende; Fastighetsreglering berörande Mörtön 1:14 och 1:15
samt avstyckning från Mörtön 1:8
Handlingar: Ansökan (2005-09-26), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande,
bil A.
Ärendet gäller dels en fastighetsreglering berörande Mörtön 1:14 och 1:15, dels en
avstyckning från Mörtön 1:8.
Mörtön 1:14 och 1:15
Ägaren till Mörtön 1:15 har ansökt hos lantmäteriet om att få lägga en bit av Mörtön
1:14 till sin fastighet. Marken omfattas i sin helhet av strandskyddsförordnande, och
är allemansrättsligt tillgänglig. Diskussion har tidigare förts om detta, med anledning
av att marken kunde behövas för placering av infiltrationsbädd för avloppsanläggning.
Nu har emellertid tillståndsbevis lämnats av miljöavdelningen där infiltrationsbädden
placerats på annan plats. Något särskilt skäl att ta i anspråk mark inom strandskyddsområdet finns därmed inte längre.
Mörtön 1:8
Ansökan har inkommit till lantmäterimyndigheten om att få stycka av en tomt för en
befintlig, mindre torpbyggnad på fastigheten. Enligt förslaget styckas ett markområde
på cirka 16 000 kvm av för torpstugan, till stor del beläget inom strandskyddsområde.
Något särskilt skäl att stycka av mark inom strandskyddsområdet kan inte anses föreligga. Även den allemansrättsligt tillgängliga naturmarken i övrigt bör sparas i görligaste mån, då platsen ingår i ett större, relativt opåverkat skogsområde, som enligt
översiktsplanen är av intresse för det rörliga friluftslivet. En 50 meter bred avstyckning,
som sträcker sig fram till strandskyddsgränsen, ger en yta på ca 5 000 kvm, vilket får
bedömas vara tillfyllest för torpstugan.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avstyrka fastighetsregleringen beträffande Mörtön 1:14 och 1:15
att avstyrka den föreslagna avstyckningen beträffande Mörtön 1:8, och förorda en 50
meter bred avstyckning som sträcker sig fram till strandskyddsgränsen, i enlighet med
bilagd karta.
_____
På grund av jäv deltar ej Anna Ottosson (m) i beredning och beslut i detta ärende.

14 december 2005 Sid. 17(41)

Pristagaren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4927/05

§ 422
Ombyggnadspriset 2005
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Gerthie Olsson, redogör för juryns
motivering, bil A, att utse Jarl Eriksson, Byggadministratören i Blekinge AB,
till pristagare för ombyggnaden av Sjöbladsskolan till bostadslägenheter.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att utdela 2005 års ombyggnadspris, 15.000:- kronor, i enlighet med juryns förslag.
_____

14 december 2005 Sid. 18(41)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
KLF Ekonomi

4620/05

§ 423
Avskrivning av kundfordringar 2005
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i skrivelse den 25 november 2005
avskrivning av kundfordringar i 2005 års räkenskaper till ett belopp av 17 857
kronor. Avskrivning föreslås i de fall kunden ej betalat trots påminnelse och
krav och bevakning hos inkassoföretag, eller då kunden gått i konkurs.
Avskrivningarna redovisas som kostnader i respektive verksamhet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 17 857 kronor, samt
att avskrivningarna redovisas som kostnad i respektive verksamhet.
_____

14 december 2005 Sid. 19(41)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
KLF Ekonomi

4314/05

§ 424
Förslag om indexering av timtaxebelopp för förvaltningens taxor
Vid handläggning av ärenden ligger ett timdebiteringsbelopp som grund för taxor
relaterade till miljöbalken med flera lagar. I andra fall ges det vid handläggning av
vissa ärendetyper möjlighet att tillämpa timdebitering som alternativ till fasta avgifter.
Timtaxa tillämpas i anslutning till:
Plan- och bygglagen
Lag om explosiva varor
Miljöbalken
Djurskyddslagen
Strålskyddslagen
Tobakslagen
Uppdragsverksamhet i förvaltningen
Timtaxebeloppet har under år 2005 varit 700 kronor. Taxan föreslås höjas till 715
kronor vilket motsvarar en uppräkning med cirka 2 %. Höjningen föreslås tillämpas
från 1 januari 2006.
Det så kallade G-beloppet som ligger till grund för bygglovtaxan föreslås bli
oförändrat.
Beslut om normal anpassning av taxor som antagits av kommunfullmäktige är
delegerad till respektive facknämnd.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa timtaxebeloppet som kan tillämpas i anslutning till handläggning
enligt plan- och bygglagen, lag om explosiva varor, miljöbalken, djurskyddslagen,
strålskyddslagen och tobakslagen samt uppdragsverksamhet till 715 kronor
att det höjda taxebeloppet tillämpas från den 1 januari 2006.
_____

14 december 2005 Sid. 20(41)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Klf Ekonomi

4375/05

§ 425
Budgetuppföljning oktober 2005
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna
budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per oktober månads utgång.
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar budgetuppföljning per oktober 2005.
Förvaltningen meddelar att miljö- och byggnadsnämndens verksamheter (totalt)
beräknas visa negativ avvikelse med -0,9 mkr jämfört med budget år 2005.
Kostnadsutvecklingen för bostadsanpassningsbidrag är en osäkerhetsfaktor i
prognostiseringen. Den negativa avvikelsen befaras nu komma att uppgå till
minus en miljon kronor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning med resultatprognos per den 31 oktober 2005
enligt bilagda handlingar
att uppdra åt förvaltningens verksamhetsansvariga att noga följa utvecklingen
av intäktsnivån.
_____

14 december 2005 Sid. 21(41)

§ 426
Delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

14 december 2005 Sid. 22(41)

§ 427
Delegeringsbeslut fattade av tjänstemän
Handlingar: Förteckning över fattade beslut, bil. A.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____
På grund av jäv deltar ej Carl-Göran Svensson (m) i beredning och beslut i
denna paragraf.

14 december 2005 Sid. 23(41)

§ 428
Meddelanden
1. Kommunfullmäktige, beslut 27 oktober 2005, § 153; Friskvårdspolicy för
Karlskrona kommunkoncern
2. Kommunfullmäktige, beslut 27 oktober 2005, § 158; Balansförteckning över
obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september 2005
3. Kommunfullmäktige, beslut 27 oktober 2005, § 159; Svar på motion om
ljusdesign
4. Kommunfullmäktige, beslut 27 oktober 2005, § 168; Svar på motion om
familjevänligt nyårsfyrverkeri i Karlskrona
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-10-26; Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av pumphus vid Skyddstjänstskolan på Söderstierna,
fastigheten Karlskrona 2:29 i Karlskrona kommun
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-10-27; Bildande av naturreservat
Högasand i Karlskrona kommun
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-11-02; Ansökan om strandskyddsdispens m m för uppförande av byggnad för dusch och bastu på fastigheten
Stenshamn 1:2, i Karlskrona kommun
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-11-07; Samråd enligt miljöbalken
angående planerad ny täktverksamhet på fastigheten Tving 12:11 i Karlskrona
kommun; nu fråga om verksamhetens miljöpåverkan
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-11-09; Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 § miljöbalken. Samråd avseende Bollöarnas övningsoch skjutfält
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-11-09; Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 § miljöbalken. Samråd avseende Södra Tjurkö övningsoch skjutfält
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2005-11-09; Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 5 § miljöbalken. Samråd avseende Öppenskärs övningsoch skjutfält
(forts.)

14 december 2005 Sid. 24(41)

§ 428 (forts.)
12. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-11-10; Tillstånd till transport av avfall
13. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-11-10; Tillstånd till transport av farligt
avfall
14. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-11-10; Upphävande av strandskydd
för del av område som ingår i förslag till detaljplan för fastigheten Aspö 5:68
m fl (Aspö Mad samt området kring färjeläget) i Karlskrona kommun, Blekinge
län
15. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-11-14; Angående anmäld ändring av
brytningsområde för moräntäkten på fastigheten Sillhövda 3:1 i Karlskrona
kommun
16. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-11-14; Tillstånd att bygga om befintlig
militärbarack till vandrarhem på fastigheten Utklippan 1:1 i Karlskrona kommun
17. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-11-14: Ansökan om tillstånd för uppförande av tunneltält på fastigheten Jämjö-Torp 1:22 i Karlskrona kommun
18. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-11-15; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 7 juni 2004, att anta detaljplan för fastigheten
Lupinen 2 m fl (Tegelgården), Karlskrona kommun, Blekinge län; nu fråga
om inhibition
19. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-11-16, Samråd inför utläggning av
vattenledning i Östra skärgården i Karlskrona kommun
20. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-11-21; Bidrag till kulturmiljövård på
fastigheten Lyckeby 4:3, Karlskrona kommun
21. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2005-11-23; Bidrag till kulturmiljövård av
Metodistkyrkan på fastigheten Dockan 25 i Karlskrona kommun
22. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-10-31; Överklagande av Länsstyrelsens
i Blekinge län beslut den 28 februari 2005 Saken: Förhandsbesked enligt planoch bygglagen (1987:10, PBL) för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheterna Aspö 3:22 och 3:32 i Karlskrona kommun
(forts.)
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§ 428 (forts.)
23. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-10-31; Överklagande av miljö- och
byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut den 6 april 2005, § 110.
Saken: Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m (BAB)
24. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-11-10; Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 10 augusti 2005, dnr 2130/2005. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m (BAB)
25. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2005-11-10; Överklagande av Miljö- och
byggnadsnämndens beslut den 7 september 2005, dnr 764/05. Saken:
Bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m (BAB)
26. Regeringen, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, regeringsbeslut
2005-06-30; Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av gruppstation
för vindkraft i Kalmarsund, Karlskrona kommun
27. Regeringen, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, regeringsbeslut
2005-10-27; Överklagande i fråga om detaljplan för del av fastigheten
Grenadjären 4, Gräsvik, Karlskrona kommun
28. Regeringen, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, regeringsbeslut
2005-10-27; Skrivelse i avgjort ärende i fråga om förhandsbesked enligt planoch bygglagen avseende Verkö 3:67 i Karlskrona kommun
29. Regeringsrättens underrättelse, mål nr 5168-04; Regeringsrätten har den 2
november 2005 i Stockholm beslutat att inte meddela xxxxxxxxxx och xxxxxxxx
prövningstillstånd i mål om bygglov (fastigheten Rättikan 2)
30. Regeringsrättens underrättelse, mål nr 2991-05; Regeringsrätten har den 9
november 2005 i Stockholm beslutat att inte meddela xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxx prövningstillstånd i mål om bygglov (fastigheten
Stockebromåla 1:10)
31. Regeringsrättens underrättelse, mål nr 2992-05; Regeringsrätten har den 9
november 2005 i Stockholm beslutat att inte meddela xxxxxxxxx,
xxxxxxxxx och xxxxxxxxxxxx prövningstillstånd i mål om bygglov (fastigheten
Dragdö 1:21)
(forts.)
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§ 428 (forts.)
32. Regeringsrättens dom, mål nr 3860-05, meddelad i Stockholm den 8
november 2005. Klandrat avgörande; Regeringens (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) beslut den 28 april 2005, M2003/2909/F/P, angående överklagande i fråga om detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola),
Karlskrona kommun
33. Jordbruksverket, Foderkvalitetsenheten, beslut 2005-10-19; Godkännande
av förbränningsanläggning med låg kapacitet på jordbruksföretag (Möllehall
AB)
34. Jordbruksverket, Foderkvalitetsenheten, beslut 2005-10-19; Godkännande
av förbränningsanläggning med låg kapacitet på jordbruksföretag
35. Energimyndigheten, beslut 2005-11-14, dnr 7330-00-4237, Anl. nr 380 CIÖ;
Saken: Ansökan om förlängning av giltighetstid för nätkoncession för område.
Sökande E.ON Elnät Sverige AB
_____
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Sökande
Akten

4050/05

§ 429
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Aspö 4:340 (f d Aspö 4:281, lott 2, ”västra”)
Handlingar: Ansökan (2005-10-13), ritning, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut den 10 oktober 2001, § 403,
samt beslutat om förlängning av förhandsbeskedet vid sammanträde den 12
november 2003, § 338. Ansökan gäller en förlängning av detta beslut.
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 och färgsättning anpassas till byggnadstraditionen
på platsen.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
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Sökande
Berörd granne
Akten

1881/05

§ 430
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Aspö 5:42,
lott nr 5
Handlingar: Ansökan (2005-04-22), ritning, karta, yttranden från granne (2005-0628 och 2005-09-01), yttranden från sökande (2005-08-15 och 2005-10-11), 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 är av skogskaraktär, relativt glest bevuxen med lövträd. Den utgör en lucka i
befintlig bebyggelse, och bedöms inte inrymma några allmänna intressen. Tillfartsväg
finns på den egna fastigheten, och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En skrivelse har inkommit där grannen som äger Aspö 24:7 och 24:9 påpekar att han idag tar väg över
Aspö 5:42 för att nå den bebyggda tomten Aspö 24:9. Vägen är inte farbar med bil,
och något servitut finns inte. Det får anses vara lämpligt att grannen själv väcker
frågan om servitutsbildning hos lantmäterimyndigheten. Granneskrivelsen påverkar
inte i övrigt beslutsförslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
_____
Bilaga: Hur man överklagar till länsstyrelsen
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.

14 december 2005 Sid. 29(41)

Sökande
Berörd granne
Akten

3194/05

§ 431
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Grönadal 15:6
Handlingar: Ansökan (2005-08-25), ritning, karta, yttrande från granne (2005-1115), 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 består av en gräsyta, glest bevuxen med lövträd. På en av de föreslagna tomterna finns en garage/förrådsbyggnad, och marken upplevs delvis privatiserad. Den utgör
en lucka i befintlig bebyggelse, och bedöms inte inrymma några allmänna intressen.
Infart kan anordnas från befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala VAnätet.
Två enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En skrivelse har inkommit där grannen på Grönadal 8:1 önskar att hänsyn tas till befintlig havsutsikt
vid placering och utformning av husen. Grannen önskar yttra sig i kommande
bygglovärenden.
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 färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen,
varvid hänsyn i görligaste mån ska tas till havsutsikten från Grönadal 8:1
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från väghållaren att utnyttja utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
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Sökande
Akten

2889/05

§ 432
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 1:99
Handlingar: Ansökan (2005-10-06), ritning, situationsplan, karta, yttrande från
grannar (2005-11-18), grannemedgivande (2005-11-25), 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 direkt anslutning till befintlig bebyggelse, och bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från
Fiskaregårdsvägen, och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Två skrivelser har inkommit med upplysningar om befintliga ledningsdragningar över fastigheten. Det
som sägs i skrivelserna ska beaktas vid bygglovprövningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 704 ska föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
att inkomna granneyttranden ska 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
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Sökande
Akten

3698/05

§ 433
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:94
Handlingar: Ansökan (2005-09-22), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL)
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade. Detta innebär bland annat att det ska prövas om marken
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp.
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bland annat med
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen.
Platsen är snårig och otillgänglig, och ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen.
Infart kan anordnas från Hornvägen, och anslutning kan göras till det kommunala VAnätet.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan men har ej utnyttjat detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 701 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
Kronan Fastigheter AB
Akten

3385/05

§ 434
Bygglov för uppsättande av skylt på fastigheten Hogland 21
Handlingar: Ansökan (2005-09-06), ritning, samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande, bil A.
Ansökan gäller uppsättande av skylt i form av en så kallad ”imagebild” med
måtten 4x8 meter på Kronan köpcentrum, högst upp på fasaden mot Landbrogatan.
Skylten utgörs av ett fotoliknande bildtryck på textilmaterial, med texten ”Stadium”.
Den är redan monterad på fasaden utan att något bygglov har beviljats av miljö- och
byggnadsnämnden.
I fråga om skyltar ska föreskrifterna i 3 kap 1 och 2 §§ PBL om byggnader tillämpas.
Det innebär bland annat att skyltar ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till stadsbilden och som ger en god helhetsverkan.
En grundläggande princip för skyltar är att de visar företagets namn och eventuellt
verksamhet, samt logotype. På Kronan köpcentrum finns i huvudsak skyltning för
de olika butikerna i form av gemensamt skyltband längs fasaden, samt i form av
samordnade utstående skyltar på ett par ställen. Detta präglas av god anpassning och
hänsyn till byggnadens karaktär.
Det aktuella textiltrycket avviker på ett negativt sätt från den i övrigt goda helhetsbilden, och har en omfattning och utformning som är helt olämplig vad gäller anpassning till byggnaden och den omgivande stadsmiljön.
Skylten bedöms stå i strid mot vad som sägs i 3 kap 1 § PBL.
Sökanden uppmanas att snarast montera ner den olovligt uppsatta skylten. I annat
fall kommer frågan om föreläggande mot vite att tas upp till behandling i miljö- och
byggnadsnämnden, vilket enligt PBL kommer att riktas mot fastighetsägaren.
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut men har ej utnyttjat
detta.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att avslå ansökan.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Akten

4016/05

§ 435
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Jämjö 3:37
Handlingar: Ansökan (2005-10-10), 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.
Platsen ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, och bedöms inte inrymma
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från
befintlig väg, och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan 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 färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden.
_____
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
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Sökande
Akten

4848/04

§ 436
Förhandsbesked för nybyggnad av fyra fritidshus på fastigheten
Torhamns-Långören 1:9
Handlingar: Ansökan (2004-11-16), ritning, karta, yttrande från sökande (200504-08), skrivelse från Långörens Intresseförening (2005-11-18), samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Tidigare beslut: 13 april 2005, § 146 (Återremiss)
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.
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 §§.
Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse
Platsen ligger inom område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård.
Den ursprungliga ansökan gällde ett fritidshus placerat ”i andra ledet”, på en ny avstyckning innanför fastighetens befintliga bebyggelse, som ligger i direkt anslutning
till bygatan. Den föreslagna avstyckningen utgörs av allemansrättsligt tillgänglig
naturmark. Förvaltningen föreslog nämnden att avslå ansökan med hänvisning till att
förslaget bröt mot det dominerande och traditionella bebyggelsemönstret på ön, som
är av stort kulturhistoriskt värde. Vidare ansågs det vara av intresse att marken bevaras
allemansrättsligt tillgänglig, med tanke på övriga restriktioner i form av riksintressen
och strandskydd.
(forts.)
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§ 436 (forts.)

4848/04

I sökandens yttrande över förslaget till beslut pekades ut ett alternativt område söderut
för eventuell bebyggelse. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 april 2005, §
146, att återremittera ärendet till förvaltningen för att pröva lämpligheten att bygga på
detta område. Sökanden har inkommit med ett reviderat förslag, med fyra fritidshus
placerade en bit söder om den befintliga bebyggelsen.
Enligt översiktsplanen för skärgården föreslås att viss utökning av bebyggelsen på
Långören kan ske söderut. På karta i översiktsplanen markeras detta som en komplettering öster om byvägen, som sträcker sig lika långt söderut som den befintliga
bebyggelsen väster om byvägen.
Den föreslagna bebyggelsen ligger längre söderut än det område som pekas ut i
översiktsplanen.
Bebyggelse längre söderut på orörd naturmark, utan anknytning till befintlig bebyggelse, bedöms inte vara lämplig med tanke på riksintressen och strandskyddsförordnande.
Ett brev har inkommit från Långörens Intresseförening, där man motsätter sig det
aktuella förslaget.
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 PBL kap 2
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade, vad
som sägs i PBL kap 3 om lämplighet med hänsyn till natur- och kulturförhållandena
på platsen samt vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Länsstyrelsen
Naturvårdsverket
Vägverket
Lantmäterimyndigheten
Akten

1343/05

§ 437
Bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus
på fastigheten Mörtön 1:15
Handlingar: Ansökan (2005-03-24), ritning, situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil. A.
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad för ett befintligt, enklare fritidshus som rivs.
Platsen ligger vid Mörtsjön, och för fastigheten i sin helhet gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§.
Markområdet närmast byggnadsplatsen är redan ianspråktaget för bostadsändamål,
vilket utgör särskilt skäl att medge undantag från strandskyddsförordnandet.
Större delen av markområdet mellan huset och sjön är allemansrättsligt tillgängligt.
Det får anses lämpligt att tomtavgränsning görs på sådant sätt, att det även i fortsättningen är möjligt för allmänheten att fritt uppehålla sig och passera förbi vid
strandområdet.
Tillståndsbevis för anordnande av avloppsanläggning har lämnats av miljöavdelningen.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från
strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives:
att endast den yta som markerats med rött på den till ärendet hörande situationsplanen
får tas i anspråk som tomt
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då
det avslutats
_____
På grund av jäv deltar ej Anna Ottosson (m) i beredning och beslut i detta ärende.
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
Akten

4280/05

§ 438
Ovårdad tomt med skrotupplag, fastigheten Nättraby 23:59
Handlingar: Anonym skrivelse ang. skrotupplag (2005-08-04), skrivelser till
fastighetsägaren (2005-08-25 och 2005-11-07), situationsplan, karta, samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande, bil A.
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en anmälan om uppställning av
skrotbilar på en tomt längs med Nättrabyån. Vid en, sedan flera år, nerlagd verkstad
står minst 40 skrotfärdiga fordon uppställda i direkt anslutning till åns strand. Där står
även gamla rostiga kylskåp och vitvaror.
Förvaltningen har på platsen konstaterat att tomten används som upplag. Skrivelser
har tillställts fastighetsägaren den 25 augusti 2005 och den 7 november 2005 med
uppmaning att vidta åtgärder och städa upp. Vid besiktning den 13 december 2005
konstaterades att inga åtgärder vidtagits.
Byggnadsinspektör Mats Cronmalm föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med stöd av plan- och bygglagen 3 kap. §§ 13 och 17, förelägga fastighetsägaren,
Sven Krister Håkansson, att vid vite av 5 000 kronor senast 1 månad efter delfåendet
av detta beslut städa upp på fastigheten Nättraby 23:59.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
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Sökande
Berörda grannar
Akten

2546/05

§ 439
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Senoren 35:1
Handlingar: Ansökan (2005-06-16), ritning, situationsplan, karta, yttranden från 2 st
grannar (2005-10-03, 2005-10-10), 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.
Platsen ligger inom område som är av riksintresse för friluftslivet. Landskapsbildsskydd gäller enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse.
Platsen ligger i anslutning till en liten bebyggelsegrupp, i utkanten av ett skogsområde som är tillgängligt för allmänheten. En komplettering med ytterligare ett
bostadshus bedöms dock vara möjlig, utan att framkomligheten för allmänheten i
området påtagligt försämras.
Fastigheten är belägen inom ett förtätat område enligt definitionen i kommunens
policy för nya enskilda avlopp. Detta innebär att stor restriktivitet ska gälla för nytt
tillstånd för enskild avloppsanläggning med WC.
Miljöavdelningen har tillstyrkt ansökan på villkor att ett så kallat ekologiskt avlopp
med vissa bestämda förutsättningar anordnas.
Ett enbostadshus på platsen får anses vara en lämplig komplettering.
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Två skrivelser med
synpunkter har inkommit. Det som anförs i skrivelserna förändrar inte förvaltningens
ställningstagande.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den föreslagna platsen med villkor:
(forts.)
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§ 439 (forts.)

2546/05

att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färgoch materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen
att ritningar med förslag till anordnande av avloppsanläggning ska inlämnas till
samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande senast i samband med bygglovansökan
att beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet enligt
19 § NVL skall föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket
ska ombesörjas av sökanden.
_____
Bilaga: Hur man överklagar till Länsstyrelsen
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Observera att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut
eftersom tillståndet annars upphör att gälla.
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§ 440
Informationer
Miljöchef Kenneth Gyllensting informerar om yttrande till Miljödomstolen
angående Vattenfall AB´s ansökan om tillstånd att uppföra och driva fem
vindkraftverk i Kalmarsund i höjd med Bredaviks udde. Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 24 november 2005, lämnat förslag till yttrande. Arbetsutskottet beslutade den 8 december 2005, § 404, att ställa sig bakom förvaltningens yttrande.
Kenneth Gyllensting informerar även om nya regler från Livsmedelsverket
beträffande hygien och offentlig kontroll som skall gälla från den 1 januari 2006.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att ta informationerna till dagens protokoll.
_____
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§ 441
Övriga frågor
Gert Olsson (s) anser att det är läge att ta fram en grönstrukturplan. Förvaltningschef Claes-Åke Kindlund informerar om vad som är på gång.
Kurt Lindman (v) framför önskemål om att ett seminarium om luftföroreningar
anordnas. Möjligheterna att anordna tillsammans med Kalmar och Bergkvara
diskuteras. Miljöchef Kennet Gyllensting får i uppgift att undersöka möjligheterna.
Ordföranden informerar att beslut tagits i kommunfullmäktige om att internbudgeten
skulle behandlas i december 2005. För miljö- och byggnadsnämndens del kommer
internbudgeten att behandlas på nämndens januarisammanträde.
Ordföranden tackar för det gångna året och för trevlig samvaro och önskar ledamöterna
en god jul och ett gott nytt år.
Ordföranden framför även en hälsning till personalen och tackar för ett gott arbete
under det gångna året.
1:e v ordf Magnus Manhammar framför ett tack till ordföranden och önskar en god jul
och ett gott nytt år.
_____

