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§ 15 Detaljplan för Mjövik 1:3 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 16 Detaljplan för Oljehamnen, Karlskrona kommun, Blekinge län Utgår! 
§ 17 Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lagring av flis, bränsleved och biprodukter samt 

sönderdelning av bränsleved 
§ 18 Förhandsbesked på fastigheten Aspö 4:115 
§ 19 Bygglov på fastigheten Färmanstorp 2:4  
§ 20 Bygglov nybyggnad gruppboende på fastigheten Lyckeby 3:1 
§ 21 Förhandsbesked fastigheten Stålemara 1:9 Utgår! 
§ 22 Bygglov upplag fastigheten Nävragöl 1:89 
§ 23 Förhandsbesked fastigheten Hasslö 1:132 
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre 15 januari 2009 kl 08.30—1245 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (m) Jäv § 445 
 1:e vice ordförande  Marcel Abedini (mp) Ordf § 445 
 2:e vice ordförande  Magnus Johansson (s) 
  Ledamöter  Anna Ottosson (m)  
     Margareta Rodin (fp) 

Magnus Larsson (c)  
     Jan Spjuth (kd)  

Eva Öhman (s)  
Magnus Lindoffsson (s) 
Katarina Möller (s) 

     Ulla Ohlsson (s)  
Michael Ryge (s) 
Per Björklund (sd) Jäv § 445 

 
Tjänstgörande ersättare  Morgan Mattsson (s) § 13 
      
      
Ersättare    Morgan Mattsson (s) 
     Lotta Holgersson (s) 

Gert Olsson (s)  
     Gert Bengtsson (s) 
     Veikko Pirkalainen (s) 
     Henrik Larsen (m) 
     Peter Glimvall (m) 
     Eva Röder (fp)  
           
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Helen Persson, planarkitekt 
Ola Swärdh, planchef 

     Malin Sjöstedt, bygglovsarkitekt 
     Anders Klar, miljöchef 
     Jan Hammarfors, Bygglovschef 
     Lise-Lotte Anderrson, miljöinspektör 
 
Utses att justera   Magnus Johansson (s) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 27 januari 2009 kl 1100 
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson  
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Magnus Johansson 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 27 januari 2009 anslagits på kommunens anslagstavla 
intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 6 
Informationer 
 
Nämnden informerades om budgetuppföljningen per november 2008. 
 
Ola Swärdh redogjorde för arbetet med upphävande av detaljplanen 
Bengstaleden.  
 
Miljöstrateg Kenneth Gyllensting informerade om resultaten från luftmätaren i 
Lyckeby. 
 
Hans Juhlin presenterade förslag på gestaltning av Hoglandspark. 
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§ 7  
Pågående planer 
 
Handlingar: Förteckning över pågående planer 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att taga information till protokollet 
 
_____ 
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§ 8 
Ombyggnadspriset 2008 
 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande redogör för motiveringen att utse  
Michano AB till pristagare ombyggnadspriset 2008. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att utdela 2008 års ombyggnadspris, 15 000 kronor, i enlighet med juryns 
förslag 
_____ 
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§ 9 
Internbudget 2009 
 
Kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2009 avseende miljö- och 
byggnadsnämndens verksamheter innebär att nämndens kommunbidragsram har 
utökats med 500 000 kronor för att möjliggöra en ökad satsning på planarbete 
och ge ökade resurser för miljö- och hälsoskyddsinspektörer. 
Den sista delen av de sk RUPEN-besparingarna faller ut under år 2009 och 
innebär en liten minskning av kommunbidragsramen med 44 000 kr. 
Direktiven förutsätter också att intäkterna räknas upp med 3 procent. Avsikten är 
att denna intäktsökning ska genereras av volymökningar och/eller taxehöjningar. 
Kostnaden för kommunekologtjänsten har i sin helhet övergått till 
miljöavdelningen. En ny planhandläggartjänst har budgeterats. Planavdelningen 
har gått in i ett arbetsintensivt skede i översiktsplaneringen som inte generera 
intäkter. Därför budgeteras endast mindre intäktsökningar för 2009. 
För att uppnå målsättningen om kortare handläggningstider och hantera ökade 
administrativa åtagande p g a kommande förändringar i plan- och bygglagen har 
en halvtids assistentbefattning budgeterats. Internbudgetförslaget innebär att 
bygglovsverksamheten är intäktsfinansierad till ca 84 procent. Verksamhetens 
intäkter kommer att påverkas av den hastigt vikande konjunkturen. 
Länsstyrelsen har övertagit ansvaret för djurskyddstillsynen från år 2009 det 
innebär att kostnaden för en inspektörstjänst upphör tillsammans med visst 
intäktsbortfall. En ny inspektörstjänst är budgeterad inom ramen för det 
kommunalbidragstillskott om 500 000 kr som anges i kommunfullmäktiges 
beslut om budget. 
Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag ligger utanför nämndens ramansvar. 
Kommunbidraget kommer därför att uppgå till 9,5 miljoner kronor och 
internbudgeteringen föreslås ske i samma nivåer som föregående år. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga internbudget i enlighet med upprättande handlingar 
 
att uppdra åt förvaltningen att arbeta in de tekniska justeringar 
kommunledningsförvaltningen meddelar 
 
att uppmana förvaltningen att särskilt noga följa upp intäktsutvecklingen särskilt 
med anledning av den vikande konjunkturen. 
_____ 
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§ 10 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
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§ 11 
Beslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
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§ 12 MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2009-01-15 
   

1. Kommunstyrelsen, beslut 2008-12-02. Beslut § 240 Förslag till förlängning av central 
anställningsprövning av externa tillsättningar i Karlskrona Kommun under 2009  

 
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-11-26. Ansökan om strandskyddsdispens 

fastigheten Färmanstorp 2:4 
 
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-11-25. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus 
fastigheten Öljersjö 4:20 

 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-09-23. Tilläggsbeslut. Ombyggnad av 

byggnadsminne nr 32 Båtsmanskasernen. 
 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-10-03. Ändring av slup- och barkasskjulet 

byggnadsminne nr 26 
 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-12-04. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens AU beslut om nybyggnad garage fastigheten Ö. Rödeby 2:241. 
 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-12-04. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov om/tillbyggnad fritidshus Sanda 2:52 
 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-12-01. Avlysning av vattenområde för 

nyårsfyrverkeri. 
 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-12-08. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om villkor för positivt förhandsbesked fastigheten Karlskrona 
6:9 

 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-12-08. Överklagande av länsstyrelsens beslut 

den 5 november om strandskyddskyddsdispens för uppförande enbostadshus fastigheten 
Kristianopels-Bredavik 1:5, fråga om avvisning. 

 
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-12-10. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens AU beslut om nybyggnad garage på fastigheten Fredriksdal 8:144. 
 
12. Länsrätten i Blekinge län, beslut 2008-11-28 Laglighetsprövning enl kommunallagen. 
 
13. Kammarrätten i Jönköping. beslut, 2008-11-20. Bostadsanpassningsbidrag fråga om 

prövningstillstånd 
 
14. Kammarrätten i Jönköping. beslut, 2008-11-25. Prövningstillstånd i mål om omedelbart 

omhändertagande av djur och förbud om att ha hand om djur. 
 
15. Kammarrätten i Jönköping. Beslut, 2008-11-25, Prövningstillstånd i mål om tillsynsavgift 

enl djurskyddslagen. 
 
16. Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen, Beslut, avskrivande av mål. 
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Sökande         PLAN 2005.3053 
Akten 

 
 
 
 
§ 12 
Detaljplan för Hasslö 7:135 m fl  
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom 
fastigheten Hasslö 7:135. Planområdet är beläget ca 200 m väster om 
Garpahamnen på Hasslö och ligger i direkt anslutning till befintlig 
tätortsbebyggelse. 
Detaljplanen för del av Hasslö 7:135 har varit föremål för samråd. Under 
samrådstiden 24 okt—21 nov 2008, har samrådshandlingarna funnits tillgängliga 
på Karlskrona Kommun, stadsbiblioteket Hasslö bibliotek samt Karlskrona 
Kommuns webbplats. 
Detaljplanen har ändrats enlig följande: Plankartan har kompletterats med 
skyddsbestämmelse för befintlig stenmur i väster. Plankartan har kompletterats 
med bestämmelser om att nya bostäder skall utföras radonsäkert. har 
kompletterats med föreskrivna höjder för lokalgatan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att detaljplanen för del av Hasslö 7:135 ställs ut för allmän granskning, 
 
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. 
_____ 
 
Magnus Lindoffsson (s) meddelar jäv och deltar varken i beslut eller i beredning 
av ärendet. 
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende)     PLAN 2008.1390 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
§ 14 
Detaljplan för Gängletorp 10:2 m fl (Högamo) Trummenäs 
 
Detaljplanens syfte är att skapa likvärdiga bestämmelser inom det aktuella 
området. Inom Trummenäsområdet finns ett flertal äldre gällande 
byggnadsplaner som är framtagna för fritidshusbebyggelse. Planerna har olika 
bestämmelser om högsta tillåtna byggnadsarea. 
Enligt fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun, 
Trummenäsområdet, 2006, är målet att äldre detaljplaner för fritidshus ändras 
med syfte att medge byggrätter till högst 20 procent av tomtytan, under 
förutsättning att en godkänd lösning för vatten- och avloppsförsörjning finns. 
Detaljplanen har varit föremål för samråd med enkelt planförfarande. Under 
samrådstiden 24 okt – 21 nov 2008 har samrådshandlingar funnits tillgängliga på 
Karlskrona kommun, stadsbiblioteket samt Karlskrona Kommuns webbplats. 
Detaljplanen har ändrats enligt följande: Plankartan ändras genom att gränsen 
för tomtmark justerats på fastigheterna Gängletorp 14:48, 14:61, 14:47 samt 
14:9. Kartan kompletteras med ett y-område i servitutsvägens befintliga läge. 
Plankartan ändras genom att de inritade vägsticken mot öster, norr, nordväst 
samt kopplingen mellan Högamovägen och Gängletorp utgår. En vändplan förs 
in i slutet på Gänglevägen samt ytterligare en vändplan i den norra delen av 
Högamovägen. Naturområdet i väster utgår i planen. Plankartan kompletteras 
med ett u-område i den nergrävda lokalkablens befintliga läge på fastigheten 
Gängletorp 10:22 och 10:4 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att detaljplanen för Gängletorp 10:2 m fl (Högamo), Trummenäs, Karlskrona 
Kommun, upprättad i september 2008 och reviderad i december 2008 blir 
föremål för antagande 
 
att godkänna ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen inte 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande         PLAN 2007.1434 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 15 
Detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl Nättraby 
 
Det har inkommit en ansökan om att upprätta en detaljplan för del av fastigheten 
Mjövik 1:3. Syftet är att möjliggöra en måttfull bostadsbebyggelse för 
friliggande villor längsmed Mjöviksstrandsvägen, sydväst om Nättraby. 
Planområdet är delvis upptaget i nu gällande översiktsplan såsom lämpligt för 
bostäder. Målsättningen är att bevara och skapa en attraktiv boendemiljö med 
närhet till natur och hav. I samband med planarbetet är en grundförutsättning att 
säkerställa en förbättring av gång- och cykelförbindelserna från planområdet till 
Mjöviksvägen. 
Detaljplanen för del av Mjövik 1:3 m fl har varit föremål för samråd. Under 
samrådstiden 30 juni—11 augusti 2008 har samrådshandlingarna varit 
tillgängliga på Karlskrona Kommun, stadsbiblioteket Nättraby samt Karlskrona 
Kommuns webbplats. Samrådet har annonserats i lokalpress den 27 juni 2008. 
Detaljplanen har ändrats på nedanstående punkter; i den västra delen anges 
högsta antal våningar till en våning, utöver det får vind inredas, tillåten 
byggnadsarea har ändrats till att största sammanlagda byggnadsarea är 20 
procent av fastighetsarean. Minsta storlek har ändrats till 900 kvm. Byggrätten 
justerats i västra delen och flyttats närmare lokalgatan. Östra kvartersdelen har 
minskat 3 m i söder och utökats 10 m i norr. Plankartan har kompletterats med 
bestämmelse om gång- och cykelväg utmed Mjövik strandvägens östra sida. 
Genomförandetiden har ändrats från 10 år till 15 år. Planarbetet övergår från 
enkelt till normalt förfarande och förslaget ställs därför ut för allmän granskning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att planarbetet övergår från enkelt till normalt förfarande 
 
att detaljplanen för del av Mjövik 1:2 m fl ställs ut för allmän granskning 
 
att kungöra ställningstagandet att ett genomförande av planen inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan 
 
att förslaget ändras så att gång- och cykelväg utgår och förslaget istället 
innehåller en 5,5 meter bred körbana, i enlighet med 
genomförandebeskrivningen. 
_____ 
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§ 16 
Detaljplan Oljehamnen 
 
Utgår 
_____ 
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Verksamhetsutövaren       MMM 2006.4727 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
§ 17 
Anmälan enligt 21§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd avseende lagring av flis, bränsleved och biprodukter från 
skogsindustrin samt sönderdelning av bränsleved på fastighet Nävragöl 1:89, 
sökande Södra Skogsenergi AB 
 
Södra Skogsenergi AB inkom 2006-11-08 med en anmälan om lagring av flis, 
bränsleved och biprodukter från skogsindustrin samt sönderdelning av bränsleved på 
fastighet Nävragöl 1:89. Enligt anmälan skulle bränsleveden uppta maximalt 20 000 
m3 i lagervolym och det flisade materialets volym bli maximalt 50 000 m3. Anmälan 
kompletterades 2006-12-06 med uppgifter om tider för flisning 06:00-22:00 måndag-
lördag samt att transporter kommer att ske i första hand på vardagar, men kan bli 
aktuellt under lördagar och söndagar. Ytterligare kompletterande uppgifter inkom 
2007-02-16 vid ett tillsynsbesök. Då uppger sökanden att 40 000 m3 fpb rundtimmer 
kommer att flisas per år och att 100 000 m3 flis kommer att produceras per år. Södra 
beräknar att ca 10 flistransporter per dygn kommer att ske enkel resa framförallt 
under eldningssäsongen oktober-april. Transporter kommer att ske 75 % dag- och 
kvällstid och 25% nattetid. Lastning och lossning av flis och timmer sker 
huvudsakligen mån-lör 06:00-22:00 men kan förekomma söndagar och nätter. Den 
bullerutredning som utförts visar att riktlinjerna för externt industribuller för 
nyetablering av industri ej innehålls vid närmaste bostadshus vid sönderdelning av 
bränsleved med skivhugg utan skärm. Genom att placera skivhuggen mellan flisstack 
och välta minskar bullerpåverkan vid närliggande fastigheter. Enligt sökandens första 
redovisade beräkning med bullerspridningskarta (2007-12-20) överskrids riktlinjerna 
inom ett par fastighetsgränser samt även för ett område som är detaljplanelagt för 
bostadsändamål i Nävragöl. När det gäller ljudpåverkan från transporter till och från 
sågverkstomten är trafikbullerriktvärdena hämtade från Infrastrukturpropositionen 
1996/97:53. Enligt bullerutredningen innehålls riktvärden för dygnsekvivalent 
ljudnivå både inomhus och utomhus, men den maximala ljudnivån överskrider 
riktvärdet vid uteplats samt även inomhus om transporter sker nattetid vid ett antal 
fastigheter (bilaga 2). Södra Skogsenergi inkom 2008-10-27 med nya 
bullerspridningskartor, där bullerdämpande åtgärder bestående av stackar och vältor 
har placerats på ett sätt som innebär att bullerriktvärden innehålls vid närmaste 
bostäder samt även för ett område som är detaljplanelagt för bostadsändamål i 
Nävragöl (Ekvivalent ljudtrycksnivå dBA på 1,5 m höjd vid kontinuerlig flisning av 
ved med lastbilsmonterad skivhugg läge 1, 2 och 3 utan skärmande timmervältor 
samt med maskin placerad mellan välta och flishög, bilaga 3). 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare förbjudit Södra Skogsenergi AB att påbörja 
flisningsverksamhet på aktuell fastighet. Detta beslut är grundat på Länsstyrelsens 
yttrande (2007-04-13 Länsstyrelsens beteckning Dnr 555-2827-07 bilaga 4) att den 
aktuella fastigheten utgör ett misstänkt förorenat område med avseende på den 
sågverksamhet som tidigare bedrivits på platsen, vilket innebär att dioxinföroreningar 
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från doppingverksamhet kan förekomma. Man ansåg att etablering av ny verksamhet 
innebär en risk att befintliga markföroreningar kan spridas t.ex om flishögar schaktas 
med skopa som oavsiktligt tar med sig jord. Enligt den senaste kommunikationen med 
Länsstyrelsen (2008-06-10) anser man dock att verksamheten skulle kunna bedrivas om 
sökanden enbart håller sig inom fastighetens asfalterade yta. Vidare uppger 
Länsstyrelsen att det sedan årsskiftet är kommunen som har tillsyn över eventuella 
markföroreningar på aktuell fastighet. Södra Skogsenergi har vid ett möte med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008-10-27 åtagit sig att låta utföra relevanta 
jordprover på fastigheten i områden som är misstänkt förorenade. Dessa prover 
kommer att tas innan eller i samband med verksamhetens start. Aktuella prover skall 
grundas på utredning gjord av oberoende konsult och prover ska tas som är relevanta 
för den verksamhet som tidigare förekommit. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill även 
ta del av Södras kunskap om tidigare verksamheters dopping av virke. 
Med anledning av den sågverksamhet som tidigare bedrivits på fastigheten har 
sökanden genomfört provtagning av vattenkvalitén av närliggande grannars 
vattentäkter. Proverna har analyserats på TOC, COD, fenoler, kväve och fosfor. 
Erhållna analysresultat indikerar inga förhöjda halter av dessa ämnen. Vid möte med 
Södra Skogsenergi 2008-10-27 ställer Samhällsbyggnadsförvaltningen kravet att Södra 
Skogsenergi ska lokalisera en provtagningspunkt för dagvattnets transport från 
fastigheten. Södra åtar sig att vartannat år ta prover på vattnet som lämnar fastigheten 
avseende parametrarna TOC, COD, kväve, fosfor, ph och fenolära ämnen. Miljö- och 
byggnadsnämnden begärde 2008-03-03 in en komplettering för att kunna utreda 
miljökonsekvenserna för den planerade verksamheten. Enligt kompletteringen är de 
aktuella koderna enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 20.40 (Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle 
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande baserad på mer än 1000 kubikmeter fast mått 
eller 3000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår) och 39.90 (Anläggning för 
lagring av mer än 5000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat trädbränsle per 
kalenderår) tillämpliga. I kompletteringen har sökanden minskat volymerna och uppger 
att hanterad årlig volym omfattar 15 000 m3fub ved (den mängd ved som ska 
sönderdelas) och lagring av 10 000 ton trädbränslen samt en genomsnittlig transport av 
3,3 lass/dygn (in + ut) utslaget på hela året. I kompletteringen finns förslag till 
alternativa lokaliseringar i Uråsa i Kronobergs län samt befintlig terminal i 
Johannishus. Båda alternativen förkastas av sökanden ur transportsynpunkt samt att 
Johannishusterminalen har utrymmesbrist och är känsligt ur bullerstörningssynpunkt. 
Sökanden redogör även för permanenta bullerdämpningar som bullerskyddande plank, 
jordvallar eller att låta bygga in flismaskinen, men anser att inget av alternativen är 
tillämpbara. Södra Skogsenergi AB anser även att det inte kommer att uppstå skadligt 
lakvatten på området. Om det trots allt skulle uppstå kan lakvattnet lätt sugas upp av 
torv som placeras runt aktuell stack.  Arbetstiden begränsas i kompletteringen mellan 
07-22 måndag till lördag. Vid kommunikation med Vägverket (2008-07-01) uppges att 
vägen till och från fastigheten är en samfällighetsförening och att Nävragöl 1:89 har del 
i vägen. Vägen är klassad som genomfartsväg 2180 m lång, 4-5 m bred och ska klara 
timmertransporter. Vägverket har inga synpunkter på eventuella transporter, det är 
samfällighetsföreningen som bestämmer över vägen. 
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Ärendet har kungjorts i lokalpressen 2007-04-13 samt skickats för yttrande till 
Länsstyrelsen i Blekinge län och ägare till fastigheterna; Södra Stensjö 1:8, Nävragöl 
1:41, Nävragöl 1:33, Nävragöl 1:25, Nävragöl 1:21, Nävragöl 1:135, Nävragöl 1:127, 
Nävragöl 1:121, Norra Stensjö 1:5, Norra Stensjö 1:5 och Norra Stensjö 1:4.  
 
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen (2008-02-04 Länsstyrelsens beteckning Dnr 
555-2827-07 (bilaga 4) som anser att bullerriktvärden (grundade på Södra Skogsenergi 
AB:s första beräkningar) inte kan innehållas samt att alternativa lokaliseringar för 
verksamheten bör utredas. Yttranden har även inkommit från fastigheterna Nävragöl 
1:127, Nävragöl 1:41, Norra Stensjö 1:5, Nävragöl 1:33, Nävragöl 1:121 och Nävragöls 
Hembygdsförening (bilaga 5). Yttrandena berör frågeställningar som oro för buller från 
timmerbilstransporter, bullerstörningar och damning från verksamheten, oro för 
påverkan av lakvatten och vattenföroreningar från dagvatten till enskilda brunnar och 
till Nävragölen, att djur på närliggande betesmark ska påverkas, begäran om 
provtagning av befintliga vattentäkter, oro över dieseltransporter och dieseldrift från 
maskiner i verksamheten, oro för att närliggande fastigheter ska förlora i värde vid 
försäljning, oro för olyckor längs transportvägen gällande barn som cyklar till skolan 
och till badplatsen i S.Stensjö, att Blekingeleden passerar längs vägsträckan, oro för att 
det ska finnas förorenade massor och gifter på fastigheten som kommer i rörelse när 
verksamheten startas upp igen samt oro för att transporter kvällar, nätter och helger 
kommer att göra det omöjligt för närliggande fastighetsägare att bo kvar i sina hus. 
Miljö- och byggnadsnämnden föreskriver försiktighetsmått för verksamheten enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (1978:5) vid nyetablering av 
industri. Sönderdelning av bränsleved är en bullerstörande verksamhet och det kan inte 
uteslutas att närboende upplever ljudet som störande. Bullerberäkningskartor vid 
flisning visar att 50 dB (A) kan innehållas vid närmaste bostäder med bullerdämpande 
åtgärder bestående av stackar och vältor. Ljudutbredningskurvorna visar en nivå mellan 
45dB (A) och 50 dB (A) vid bostadshuset på fastighet Nävragöl 1:121 samt inom 
fastighetsgräns vid Nävragöl 1:127 och Nävragöl 1:135. Då riktvärdet utomhus vid 
bostäder ej får överstiga 45dB (A) på kvällstid, söndagar samt helgdagar skulle ett 
tillåtande av flisningsverksamhet under dessa tider innebära en inskränkning av 
fastigheternas nyttjande. Miljö- och byggnadsnämnden anser att även lördagar skall 
räknas som helgdag och förelägger härmed verksamhetsutövaren att den del av 
verksamheten som innebär flisning endast skall förekomma helgfria vardagar måndag-
fredag, dagtid kl 07.00-18.00. Enligt 2 kap 3 § ska alla som avser att bedriva en 
verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Södra 
Skogsenergi har åtagit sig att utföra bullerdämpande åtgärder, genom att placera 
timmervältor avsedda för flisning samt stackar som bullervallar. Sökanden har genom 
bullerberäkningar visat att bullerriktvärden enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 
kommer att innehållas vid närmaste bostäder samt vid det område som är 
detaljplanelagt för bostadsändamål i Nävragöl (Sb 407 1982) om flisningsverksamhet 
endast förekommer på dagtid, vardagar. När det gäller ljudpåverkan från transporter till 
och från sågverkstomten överskrids riktvärdet för den maximala ljudnivån vid uteplats 
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samt även inomhus om transporter sker nattetid. Miljö- och byggnadsnämnden anser att 
med hänvisning till transporternas begränsade omfattning (en genomsnittlig transport 
av 3,3 lass/dygn (in + ut)) torde störningen vara acceptabel dagtid, vardagar, dock bör 
bolaget till skydd mot bullerstörningar för de närboende undvika transporter vardagar 
mellan kl.18.00 till och med 07.00, söndagar och övriga helgdagar. 
Med anledning av att fastigheten kan innehålla markföroreningar från tidigare 
verksamhet har Södra Skogsenergi åtagit sig att låta utföra relevanta jordprover i 
områden som är misstänkt förorenade. Sökanden har i sin ansökan även uppgett att 
verksamheten endast kommer att bedrivas på hårdgjord asfalterad yta. Miljö- och 
byggnadsnämnden anser att Södra Skogsenergi AB i detta avseende vidtagit de 
skyddsåtgärder som kan anses vara rimliga. För att eventuellt lakvatten från 
flisstackarna inte ska transporteras till vattenförande dike, vattendrag eller sjö skall 
Södra skogsenergi tillse att eventuellt uppkommet lakvatten tas omhand på ett 
godtagbart sätt. Miljö- och byggnadsnämnden anser det även motiverat att Södra 
skogsenergi utför provtagning av dagvatten från fastigheten vartannat år, med en första 
provtagning i samband med verksamhetens start, avseende parametrarna TOC, COD, 
kväve, fosfor, ph och fenolära ämnen. Sökanden har även i ansökningsskedet 
genomfört provtagning av vattenkvalitén av närliggande grannars vattentäkter. 
Proverna har analyserats på TOC, COD, fenoler, kväve och fosfor. Miljö- och 
byggnadsnämnden anser att Södra Skogsenergi AB i dessa avseenden vidtagit 
erforderliga försiktighetsåtgärder. Sammantaget bedömer Miljö- och byggnadsnämnden 
att den planerade verksamheten med utfästa skyddsåtgärder och föreskrivna 
försiktighetsmått kan godkännas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 
_____ 
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Sökande        BYGG 2008.2392 
Akten 

 
 
§ 18 
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus på fastigheten  
Aspö 4:115. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-09-11), karta 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare i beslut 2007-05-16 § 188 lämnat 
negativt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten. Den 
nu aktuella ansökan skiljer sig från den tidigare endast därigenom att det nu 
gäller nybyggnad av två enbostadshus på samma plats. Inga förutsättningar har 
förändrats sedan förra beslutstillfället. Förvaltningens yttrande i det tidigare 
ärendet löd som följer:” Platsen ligger inom område där de generella reglerna i 
plan- och bygglagen (PBL) gäller. I PBL 2 kap sägs bl.a. att markområden ska 
användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bl. 
a. 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, avlopp samt annan samhällsservice. Enligt 
PBL 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl. a. med hänsyn 
till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Den föreslagna 
byggnadsplatsen utgörs av tätt orörd naturmark som är allemansrättsligt 
tillgänglig. Det är ca 150, 350, 325 respektive 250 meter till närmsta bostadshus. 
Infart till tomten saknas och det är ca 500 meter till närmsta befintliga väg. 
Platsen är belägen utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA och det är ca 
275 meter till närmsta kommunala VA-ledning. 
Den föreslagna byggnadsplatsen ingår i ett större, opåverkat naturområde där det 
får bedömas vara av betydelse att allmänhetens möjlighet att ströva fritt inte 
begränsas, och där områdets karaktär av obebyggd naturmark bör bevaras. Med 
tanke på naturvärdena och betydelsen som strövområde kan ett enbostadshus 
mitt ute i orörd naturmark inte anses vara en lämplig komplettering. Eventuell ny 
bebyggelse i området bör inte komma till på annat sätt, än genom 
kompletteringar i direkt anslutning till befintliga bebyggelsegrupper.” 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.  
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut är avslag. 
Per Björklund (sd) yrkar på positivt förhandsbesked. 
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Propositioner och förslag 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Per Björklunds 
(sd) yrkande eller enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut och 
finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Reservationer 
 
Per Björklund reservera sig till förmån för eget yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i PBL kap 2 
om att markområden ska användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade 
och vad som sägs i PBL kap 3 om lämplighet med hänsyn till naturförhållandena 
på platsen.  
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
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Akten 

 
 
§ 19 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Färmanstorp 2:4. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-05-28), ritningar, nybyggnadskarta 
Då ansökan gäller bygglov på en tidigare obebyggd plats utanför detaljplanelagt 
område omfattar handläggningen även lokaliserings-prövning. Platsen ligger 
inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller. I 
PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning.  Detta innebär bl a att det ska prövas om 
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur 
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, 
vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett 
sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och natur- och 
kulturvärdena på platsen. På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt 
miljöbalken (MB) 7 kap. Byggnaden föreslås placerad mitt ute på ett större, 
öppet fält, som närmast har karaktären av betesmark. Dess placering saknar helt 
stöd i landskapet och har inte heller någon direkt anknytning till den 
bebyggelsegrupp som ligger en bit öster om platsen. Någon naturlig 
vägförbindelse till platsen finns inte heller. Lämpligare plats för placering av en 
byggnad finns i den norra delen av markområdet, med närmare anknytning till 
befintliga vägar och byggnader. Den föreslagna byggnationen kan inte bedömas 
vara en enkel, naturlig komplettering av befintlig bebyggelse, utan skulle 
komma att bli ett främmande inslag i det öppna landskapet. Med hänsyn till detta 
får den föreslagna lokaliseringen anses vara olämplig. Sökanden har getts 
möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut och har inkommit med en 
skrivelse. Det som sägs i skrivelsen ändrar inte förvaltningens bedömning. 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott har företagit syn på platsen.  Vid 
sammanträde 2008-11-13 § 407 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att 
återremittera ärendet till förvaltningen för hörande av grannar. Inga skrivelser 
har inkommit. 
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är avslag. 
Carl- Göran Svensson (m) och Magnus Johansson (s) yrkar på bifall till ansökan 
om bygglov. 
Per Björklund (sd) och Marcel Abedini yrkar på avslag på ansökan om ansökan 
till bygglov. 
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Propositioner och beslut 
 
Ordföranden ställer propositioner på om ärendet skall avgöras enligt Carl- Göran 
Svenssons (m) och Magnus Johanssons (s) yrkande mot Per Björklunds (sd) och 
Marcel Abedinis yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
enligt Carl- Göran Svenssons (m) och Magnus Johanssons (s) yrkande 
 
Reservationer 
 
Marcel Abedini reserverar sig till förmån för eget yrkande 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att bevilja bygglov varvid föreskrivs, 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och 
då det avslutas 
 
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av 
sökanden 
 
att byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till Länsstyrelsen 
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Sökande         BYGG 2008.2974 
Akten 
Fastighetsägare Lyckeby 3:22 
Fastighetsägare Lyckeby 3:25 
Fastighetsägare Lyckeby 3:23 
Fastighetsägare Lyckeby 3:7 
Fastighetsägare Lyckeby 3:11 

 
 
§ 20 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av gruppboende samt 
förråd/sophus på fastigheten LYCKEBY 3:1 
 
Handlingar: Ansökan (2008-11-14), ritningar, situationsplan 
Då ansökan gäller bygglov på en tidigare obebyggd tomt utanför detaljplanelagt 
område omfattar handläggningen även lokaliseringsprövning. Förslaget avser ett 
gruppboende bestående av en större huvudbyggnad samt två mindre annex. I 
huvudbyggnaden inryms fyra lägenheter samt personalutrymmen och 
gemensamma utrymmen för de boende. Annexen inrymmer två lägenheter och 
ett mindre personalutrymme vardera. Anläggningen omfattar också en 
komplementbyggnad med miljöstation och förråd. 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 bl a 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. Den föreslagna 
byggnadsplatsen utgörs av naturmark av hagkaraktär, och är relativt tydligt 
avgränsad av stenmurar och vegetation. Den är inte placerad inne i något större, 
sammanhängande naturområde av intresse för friluftslivet. Platsen bedöms inte 
inrymma några sådana allmänna intressen som gör den föreslagna lokaliseringen 
olämplig. Infart kan anordnas från befintlig väg. Anslutning skall göras till det 
kommunala Va-nätet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives, 
 
att utsättning ska ske av person med kompetens enligt mätningskungörelsen 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anslutning ska göras till kommunalt VA 
 
att byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet 
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att tillstånd från väghållaren att nyttja befintlig utfart mot Knösövägen 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 åtgärderna inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov 
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§ 21 
Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på fastigheten  
Stålemara 1:9 
 
Utgår. 
_____ 
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Sökande         BYGG 2007.2510 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 22 
Bygglov och bygganmälan för upplag för ved och biobränslen på 
fastigheten Nävragöl 1:89 
 
Handlingar: Ansökan (2007-06-07), kartor 
Ansökan gäller att få lagra ved och biobränsle (flis) inom det område som tillhör 
sågverket i Nävragöl. Sågverket är för närvarande inte i bruk. Förslaget får anses 
vara en nylokalisering av en annan verksamhet. 
Området är inhägnat och hävdat som verksamhetsområde. Det inrymmer inga 
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Det tänkta upplagsområdet 
avskärmas från omgivningen av trädvegetation. 
Förslaget bedöms inte medföra några betydande olägenheter för omgivningen, 
utan platsen får anses vara lämplig för det föreslagna ändamålet. 
Miljöavdelningen har meddelat att föroreningar som inte får spridas kan finnas i 
marken, varför lagring endast får ske på asfalterade ytor. Som upplysning ska 
nämnas att lagring till en mängd av mer än 5000 ton bränsleflis per år är 
anmälningspliktigt enligt miljöbalken. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bordlägga ärendet. 
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Sökande        BYGG 2008.2072 
Akten 

 
 
 
 
§ 23 
Förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av 
komplementbyggnader på fastigheten Hasslö 1:132 
 
Handlingar: Ansökan (2008-08-07), karta 
Fastigheten är i sin helhet privatiserad och bebyggd med ett fritidshus på 60 m2. 
De föreslagna åtgärderna är dock av en sådan omfattning att de inte kan anses 
vara kompletteringsåtgärder. Bland annat föreslås en tillbyggnad av bostadshuset 
med en byggnadsyta på 80 m2 i två våningar samt ett uterum med altan på 
sammanlagt 50 m2. Vidare tillkommer carport med förråd på 72 m2, ett lusthus 
samt en tillbyggnad av befintlig sjöbod. Inga allmänna intressen bedöms vara 
berörda av de föreslagna åtgärderna. Med en välanpassad utformning får den 
tillkommande bebyggelsen anses kunna bli lämplig på platsen. Som upplysning 
ska nämnas att garage/carport bör placeras minst 6 m från fastighetsgränsen i 
infartsriktningen. Anslutning ska göras till kommunal va-anläggning. Berörda 
grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar 
 
att genom sitt arbetsutskott företa syn på platsen 
_____ 
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Fastighetsägare Gängletorp 14:10      BYGG 2008.2058 
Akten 

 
 
 
 
§ 24 
Anmälan om olovlig utfyllnad på fastigheten Gängletorp 14:10 
 
Handlingar: Skrivelse dat 2008-08-18 Skrivelse dat 2008-10-21 
2008-06-05 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen en anmälan om olovligt utförd 
uppfyllnad på fastigheten Gängletorp 14:10. Vid besök på platsen kunde 
konstateras att uppfyllnaden var utförd och att den medförde att 
omkringliggande tomter ligger 3-4 meter under den uppfyllda markytan. Denna 
del av fastigheten Gängletorp 14:10 är belägen inom planlagt område.  
 
Yrkanden 
 
Carl- Göran Svensson (m) yrkar på att fastighetsägaren till Gängletorp 14:10 
skall ha bortforslat den uppfyllda markytan till den 1 mars 2009 om så ej är fallet 
skall marklovsavgift med 5 720 kronor tagas ut. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut eller enligt Carl- Göran 
Svenssons (m) yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
enligt Carl- Göran Svenssons (m) yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att med stöd av PBL 10 kap § 4 taga ut marklovsavgift med 5720 kr ( 4 x 
marklovsavgiften 1430 kr) av Peter Hansson i egenskap av fastighetsägare om ej 
den uppfyllda markytan undanröjts till den 1 mars 2009. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Länsrätten        BYGG 2008.1637 
Akten 

 
 
§ 25 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
KARLSKRONA 6:9, kompletterande uppgifter.  
Länsrättens mål nr 1194-08. 
 
Länsstyrelsen beslutade 2008-12-08 att upphäva miljö- och byggnadsnämndens 
beslut 2008-09-11 § 329 vad gäller villkoret om anslutning till det kommunala 
va-nätet. Detta länsstyrelsebeslut har 2008-12-15 överklagats till länsrätten. 
Länsrätten har gett miljö- och byggnadsnämnden anstånd till den 31 januari 
2009 med att komplettera överklagandet. 
 
Motivering av överklagandet 
Miljö- och byggnadsnämnden (MoB) har efter miljöbalkens införande och med 
stöd av de förbättrade juridiska instrument, som detta inneburit, arbetat 
målmedvetet för att minska andelen enskilda avlopp i förtätade eller på annat 
sätt känsliga områden. MoB stöder sig i detta ärende speciellt på Miljöbalkens 2 
kap, § 3, vilket innebär att verksamhetsutövaren skall utföra de skyddsåtgärder, 
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Inom Karlskrona kommun 
finns f.n. uppskattningsvis 5000 enskilda avlopp. Dessa består i bästa fall av 
slamavskiljare och infiltration, vilket under goda förhållanden ger en 
reningsgrad på ca 90 % avseende BOD, 70 % för Totalfosfor och ca 30 % för 
kväve. Detta skall jämföras med reduktionen i ett kommunalt reningsverk typ 
Koholmen, vilket för motsvarande parametrar ligger på 98, 95, resp. 82 %. Med 
ökad ålder minskar reningsgraden i de enskilda avloppen väsentligt, eftersom ett 
flertal fastighetsägare tyvärr inte prioriterar tillsyn och skötsel. Hittills 
genomförda VA-utredningar inom Karlskrona kommun visar därför att nästan 
två tredjedelar av undersökta avlopp är behäftade med brister av olika slag. 
Situationen är likartad i övriga delar av landet. Det är alltså kommunens 
skyldighet att verka för en förbättrad rening och därav minskad belastning på 
våra kustnära vatten. I det aktuella fallet finns goda möjligheter att få till stånd 
sanering av flera fastigheter i ett kustnära område. Mot bakgrund av 
Naturvårdsverkets utredningar och uppskattning av diffus näringspåverkan, inte 
minst från enskilda avlopp, så framstår länsstyrelsens bedömning, att sanering av 
området endast skulle ge obetydlig miljöförbättring, som svårt att förstå. v 
sökandens inlaga framgår att den aktuella avloppsanläggningen kan komma att 
betjäna upp till 4 fastigheter. Infiltrationsanläggningen är i dagsläget 
dimensionerad för drygt tre hushåll, beräknat enl. fabrikantens anvisningar, där 
varje reningsmodul har en kapacitet på 125 l/dygn. I dagsläget dimensioneras 
belastningen från enskild avloppsanläggning enl. följande. Ett hushåll innebär 5 
personer med en vattenförbrukning av 200 liter/ person och dygn. Nuvarande 
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dimensionering 26 moduler x 125 liter per dygn, ger 3252 liter, Om detta 
divideras med 200 liter/person så erhålles 16,25 personer, d.v.s. drygt 3 hushåll. 
Drifttiden för en enskild avloppsanläggning beräknas till ca 15 år Anläggningen 
är idag 9 år gammal, inte ca 7 år som klaganden påstår. Det faktum att 
anläggningen inte varit fullt belastad under denna tid innebär i sig inte att 
anläggningen inte försämrats. Tvärt om, kan det vara så att den låga belastningen 
inneburit att endast främre delen av infiltrationen utnyttjats och att slam 
sedimenterat i denna del, vilket kan ha bildat en slampropp som riskerar att sätta 
igen bädden den dag belastningen ökar. Sökanden bedömer enl. schablon 
kostnaden för rörgravsschakt till närmaste anslutningspunkt till 700000 kr. 
Tekniska förvaltningen uppskattar kostnaderna för schakt och ledning till 1000-
1500 kr/m där sprängning inte krävs. I det aktuella fallet kan således kostnaderna 
i ett gynnsamt läge beräknas till ca 500000 kr eller, om man låter arbetet ske i 
egen regi, t.o.m. under denna summa. Tilläggas bör att i detta läge utgår heller 
ingen anslutningsavgift. Samverkan mellan grannarna innebär således möjlighet 
att till en mycket fördelaktig kostnad kunna bli kommunalt ansluten och få till 
stånd en långsiktig lösning. Avslutningsvis vill MoB, som ytterligare ett motiv 
för kommunal anslutning anföra, att badvattenprovtagningar under senare år på 
den närbelägna badplatsen Skönstavik, uppvisar frekvent bakteriepåverkat 
vatten. Orsaken till detta har inte kunnat fastläggas, men det kan inte uteslutas att 
enskilda avlopp i närområdet kan vara källan. 
 
Den föreslagna lösningen av avloppsfrågan kan inte anses uppfylla kraven i 
miljöbalkens 2 kap, § 3, på att verksamhetsutövaren skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt 
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller 
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Länsstyrelsens beslut bör därför undanröjas. 
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att överklaga 
länsstyrelsens beslut till Länsrätten 
Carl- Göran Svensson (m) yrkar på att ej överklagar länsstyrelsens beslut. 
 
Propositioner och förslag 
 
Ordförande ställer proposition om ärendet skall avgöras enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag mot Carl- Göran Svenssons (m) 
yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Carl- Göran 
Svenssons (m) yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att ej överklaga beslutet till Länsrätten i Blekinge Län. 
_____ 
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§ 26 
Övriga frågor 
 
Marcel Abedini tar upp frågan om höghus. Det är svårt att finna mark att bygga 
på och har förvaltningen diskuterat att i högre utsträckning bygga höghus? 
Hans Juhlin svarar att diskussionen sker ständigt och anser det viktigt att ha så 
hög exploateringsgrad som möjligt när man väl bestämt sig för att exploatera. 
 
Magnus Johansson (s) önska en genomgång över vad de nya bestämmelserna 
kring strandskyddet innebär för Karlskrona kommun. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 februari2009 
 
§ 34 Informationer. 
§ 35 Förslag till allergikommitténs verksamhet 2009 
§ 36 Revidering av bilaga 1 och 2 samt ny bilaga 3 till miljöbalkstaxan  
§ 37 Beslut fattade av ordföranden 
§ 38 Beslut fattade av arbetsutskottet. 
§ 39 Beslut fattade av tjänstemän 
§ 40 Meddelanden. 
§ 41 Upphävande av tomtindelning fastigheterna Blåsten 1 och 2  
§ 42 Detaljplan för Gullbernahult 31 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län Utgår! 
§ 43 Detaljplan för del av fastigheten Kättilsmåla 1:64 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 44 Detaljplan för del av Aspö 5:68, Karlskrona kommun, Blekinge län  
§ 45 Detaljplan för del av Aspö 5:68, Karlskrona kommun, Blekinge län 
§ 46 Anmälan enl miljöbalken om uppförande av fem vindkraftverk på fastigheten Brunsmo 1:2 
§ 47 Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lagring av flis, bränsleved och biprodukter samt 

sönderdelning av bränsleved på fastigheten Nävragöl 1:89 
§ 48 Olovligt byggande på fastigheten Karsabäck 1:7 
§ 49 Bygglov för upplag fastigheten Nävragöl 1:89  
§ 50 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus fastigheten Torstäva 5:2 
§ 51 Tidsbegränsat bygglov och bygganmälan på parkering fastigheten Havfrun 12 
§ 52 Förhandsbesked nybyggnad fritidshus (förlängning) fastigheten Aspö 5:285 
§ 53 Bygglov nybyggnad av 5 st vindkraftverk på fastigheten Brunsmo 1:2 
§ 54 Förhandsbesked för nybyggnad fem enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:6 
§ 55 Förhandsbesked tillbyggnad enbostadshus och nybyggnad komplementbyggnader fastigheten Hasslö 1:132 
§ 56 Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus (förlängning på fastigheten Mjövik 2:87 
§ 57 Övriga frågor 
 

Sammanträdesprotokoll



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2009-02-12 2 av 37  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre 12 februari 2009 kl 08.30—1245 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (M)  
 1:e vice ordförande  Marcel Abedini Ordf  
 2:e vice ordförande  Magnus Johansson (S) 
  Ledamöter  Anna Ottosson (M)  
     Margareta Rodin (FP) 

Magnus Larsson (C)  
     Jan Spjuth (KD)  

Eva Öhman (S)  
     Ulla Ohlsson (S)  

Michael Ryge (S) 
Per Björklund (SD)  

 
Tjänstgörande ersättare  Gert Bengtsson (S) 
     Veikko Pirkalainen (S) 
      
Ersättare     
     Henrik Larsen (M) 
     Peter Glimvall (M) 
     Eva Röder (FP)  
           
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Anna Steinwandt, planhandläggare 
Ola Swärdh, planchef 

     Malin Sjöstedt, bygglovsarkitekt 
     Anders Klar, miljöchef 
     Jan Hammarfors, Bygglovschef 
     Bertil Svensson, miljöinspektör 
 
Utses att justera   Michael Ryge (S) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 19 februari 2009 kl 0830 
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson  
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Michael Ryge 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 19 februari 2009 anslagits på kommunens anslagstavla 
intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 34 
Informationer 
 
Leif Larsson informerade om de föreslagna reglerna för ett nytt strandskydd. 
Vidare informerade Leif Larsson om hur förvaltningen skall gå till väga med de 
felaktiga besluten rörande minsta storlek på Hästö. 
 
Jan-Anders Glantz, tekniska förvaltningen, redogjorde för saneringsarbetet på 
fastigheten Axel 1. 
 
Håkan Aronsson redogör för beslut från Justitieombudsmannen ang hantering av 
ett djurskyddsärende. 
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§ 35 
Förslag till allergikommitténs verksamhet för 2009 
 
Förslag till allergikommitténs verksamhet under 2009 omfattar olika satsningar i 
form av föreläsningar och en fortsatt prioritering av projekt med inriktning på 
specialkosthantering och allergivänliga växter. 
Allergiombuden i förskolor och skolor skall uppdatera inom olika 
allergiområden genom informationseftermiddag. Allergiombuden skall också 
inbjudas till föreläsning av astma- och allergiföreningen. 
Personal inom förskolor/skolor m m skall erbjudas utbildning i hur man agera i 
samband med allergisk reaktion.  
Informationsaktiviteter ang nickelallergi planeras under 2009. Vidare planeras 
en aktivitet i samband med Astmadagen den 5 maj på Blekingesjukhuset. 
 
Vidare kommer projekten ”Kvalitetssäkrad specialkosthantering” och projekt 
”Allergivänliga växter” företas under 2009. 
 
Informationen på kommunens hemsida om allergikommitténs verksamhet 
planeras att utvecklas. 
 
Allergikommittén skall bevaka utvecklingen gällande luftföroreningar, 
hästhållning samt inköp av allergianpassade produkter. 
 
Verksamhetsplaneringen baseras på en beräknad budget på 50 000 kr. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar 
 
att godkänna allergikommitténs förslag till verksamhetsplan. 
_____ 
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Kommunfullmäktige       DIA 2009.158 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 36 
Revidering av bilaga 1 och 2 samt en ny bilaga 3 till Miljö-balkstaxan 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att se över miljöbalkstaxan i syfte 
att öka kostnadstäckningen via avgifter. Den senaste revideringen av 
miljöbalkstaxan fastställdes av Kommunfullmäktige 2007-08-30. Sedan dess har 
dels SNI-koderna i Bilaga 2 (miljöfarlig verksamhet) ändrats dels har Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) gjort en utredning av tillsynsbehov och 
tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den i Karlskrona 
tillämpade taxan ligger långt under den rekommenderade. Om föreslagna 
förändringar genomförs får förvaltningen större intäkter samt ges förutsättningar 
för en rimlig arbetsbelastning. En revidering bör därför genomföras.  
SKL´s utredning rekommenderar bl. a. ett antal tillsynstimmar för respektive 
bransch genom att ange ett intervall. Även enligt den lägsta delen av förslaget 
kommer de flesta branscher i Karlskrona att få ett större antal tillsynstimmar och 
därmed större kostnader för denna tillsyn.  
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning är att denna ökning är rimlig på 
sikt men anser att den kommer att medföra alltför kraftiga reaktioner från 
företagen om den görs på en gång och föreslår därför en justering i steg. 
Förslaget har utarbetats så att det i de flesta fall ligger mitt mellan det nuvarande 
antalet tillsynstimmar och den lägsta delen i intervallet som SKL 
rekommenderar. Enligt taxan kan även avgiften reduceras eller slopas för de 
företag där behovet av tillsyn bedöms vara mindre. I följande steg kan också 
flera av de övriga förändringar som SKL rekommenderar genomföras utan att 
det blir alltför stor omställning. För hälsoskydd föreslår SKL en ny bilaga 3 som 
motsvarar bilaga 2 (lista för branscher med fast avgift). Förvaltningen föreslår 
att båda dessa taxor förändras på ovan beskrivna sätt. I bilaga 1 regleras även 
taxan för nya tillstånd och ändringar av givna tillstånd. Förvaltningen föreslår en 
höjning av taxan för ändring av befintlig tillståndsgiven eller anmäld 
avloppsanläggning eftersom detta arbete är nästan lika omfattande som vid 
tillståndsgivning för ett nytt avlopp. Dessutom föreslås en höjning av 
tillsynskostnaden för avlopp. Intäktsökningarna med detta förslag kommer att 
uppgå till knappt en miljon kronor men då har ingen hänsyn tagits till 
nödvändiga resursförstärkningar på personalsidan. 
 
 
 
Forts. 
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Forts § 36 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktife  
 
att fastställa de nya SNI-koderna i taxebilaga 2 till miljöbalkstaxan enligt  
bilaga 2  
 
att fastställa det nya antalet tillsynstimmar i taxebilaga 2 enligt bilaga 2 
 
att fastställa taxebilaga 3 för hälsoskydd enligt bilaga 3  
 
att som en följd av ovanstående även fastställa den omarbetade versionen av 
taxebilaga 1 till miljöbalkstaxan enligt bilaga 1, 
 
att fastställa höjningen av taxan för ändring av avlopp i taxebilaga 1 enligt 
bilaga 1 
_____ 
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§ 37 
Beslut fattade av ordföranden 
 
Handlingar: Fattat beslut  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
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§ 38 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
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§ 39 
Beslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
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§ 40MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2009-02-12 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-12-15. Detaljplan för del av fastigheten Västra 
Nättraby 6:17 mfl 

 
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-12-17. Dispens från 

biotoppskyddsbestämmelserna för åtgärder i stenmurar på fastigheterna Gängletorp 15:9 
och Säby 12:2 

 
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-12-15. Överklagande av miljlö- och 

byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut om tillbyggnad av enbostadshus och förråd samt 
nybyggnad gäststuga fastigheten Torstäva 14:2. 

 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-12-15. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked nybyggnad fastigheten Öljersjö 23:1 
 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2008-12-17. Tillstånd enl miljöbalken. 
 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-01-13. Beslut om godkännande av 

verksamhetsrapport gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Skolan och närnaturen”. 
 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-01-07. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked nybyggnad enbostadshus på fastigheten 
Svanhalla 9:6 

 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-01-12. Medgivande till nedgrävning av häst. 
 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-01-13. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut i fråga om bygglov för nybyggnad av båthus på fastigheten 
Aspö 3:22. 

 
10. Länsrätten i Blekinge län, Dom 2008-12-18 Bygglov enl plan- och bygglagen. 
 
11. Länsrätten i Blekinge län, Dom 2009-01-07. Bygglov för sjöbod/redskapsbod enl PBL. 
 
12. Kammarrätten i Jönköping. beslut, 2009-01-08. Bygglov enl plan- och bygglagen 

fastigheten Lyckeby 4:85 fråga om prövningstillstånd. 
 
13. Miljödomstolen Växjö tingsrätt, dom, 2009-01-08. Klagomål på buller från verksamheten 

på fastigheten Fågelmara 5:100. 
 
14. Justitieombudsmannen (JO), beslut 2009-01-21. Kritik mot miljö- och byggnadsnämnden 

i Karlskrona Kommun för handläggningen av en ansökan om tillstånd och offentlig 
kontroll enligt djurskyddslagen avseende katthem. 

 
15. Jordbruksverket, beslut 2008-12-22. Godkännande av förbränningsanläggning med låg 

kapacitet på jordbruksföretag. 
 
16. Polismyndigheten, beslut 2008-12-15. Tillståndsbevis enl ordningslagen. 

 
 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2009-02-12 12 av 37  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Lantmäterimyndigheten Blekinge län     DIA 2009.156 
Akten 

 
 
 
 
§ 41 
Upphävande av tomtindelning fastigheterna Blåsten 1 och 2 
 
Handlingar: Ansökan (2008-12-04), kartor 
En ansökan om fastighetsreglering innebärande att fastigheten Blåsten 1 
överföres till Blåsten 2 har inkommit till lantmäterimyndigheten. 
Åtgärden strider mot gällande tomtindelning, men stämmer med gällande 
detaljplan. Fastighetsägaren har yrkat att den gällande tomtindelningen upphävs. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd tillstyrkt att gällande tomtindelning 
upphävs. Förslag till upphävande har upprättats av lantmäterimyndigheten, och 
handlagts genom enkelt planförfarande enligt 5 kap 28 § plan- och bygglagen. 
Samtliga berörda fastighetsägare har skriftligen godkänt förslaget. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga förslaget till upphävande av tomtindelning för Blåsten 1 och 2. 
_____ 
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§ 42  
Detaljplan för Gullbernahult 31 m fl Gullberna Park 
 
Utgår. 
____ 
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§ 43 
Detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m fl 
 
Planen syftar till att pröva möjligheten för ny villabebyggelse på del av 
fastigheten Kättilsmåla 1:64 samt att planlägga den befintliga förskolan i 
området. Förslaget innebär 19 friliggande villor på stora tomter, mellan ca 
1 100-2 000 kvm. Planen syftar till även till att justera underliggande detaljplan 
från 1953 till dagens förhållande i området Kättilsmåla skolan och befintliga 
villatomter utmed Kättilsmålavägen söder om skolan. 
Blekinge museum har gjort en översiktlig fältundersökning av planområdet 
Kättilsmåla 1:64. Vid fältundersökningen framkom inget som kan kräva fortsatt 
landskapsundersökning. Blekinge museum framför vidare att befintliga 
stenmurar och stenbemängda åkerholmar bör bevaras. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta förslag för del av Kättilsmåla 1:64 m fl blir föremål för samråd, 
 
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande        PLAN 2007.2754 
Akten 

 
 
 
§ 44 
Detaljplan för del av Aspö 5:68 m fl 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit en ansökan om ändring av 
detaljplan för del av Aspö 5:68 m fl. Gällande detaljplanfasställdes 2006-04-28. 
Syftet med planen är att möjliggöra grupphusbyggnation av ett seniorsboende 
och öka medgiven byggrätt för tomten avsedd för detta ändamål. Planen syftar 
även till att minsta tillåtna villastorlek inom delar av området för en bättre 
anpassning till befintliga förhållanden samt att upphäva skyddsbestämmelser på 
en del av stenmur för att möjliggöra en bättra tomtindelning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ändring 
av detaljplan för del av Aspö 5:68 m fl, 
 
att låta förslag till ändring av detaljplan för del av Aspö 5:68 m fl bli föremål för 
samråd, 
 
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande        PLAN 2007.2706 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 45 
Detaljplan för Aspö 5:68 m fl 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 november 2008 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Aspö 5:68 m fl. 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att bevara befintligt stenhus i 
anslutning till Madsviken på norra Aspö och efter upprustning nyttja byggnaden 
för företagsverksamhet, företagshotell med huvudändamål kontor. 
Platsen för transformatorstationen som i gällande plan ligger väster om befintlig 
byggnad flyttas till det planerade bostadsområdet i nordväst. 
I norra planområdet där det i dag bl a finns kiosk samt vänthall föreslås 
kvartersmark för handel övergå till allmän platsmark som torg med möjlighet att 
uppföra kiosk, servering, service, vänthall samt lösa parkeringsbehovet för 
allmänheten etc. genom ändring till allmän platsmark säkras tillgängligheten för 
allmänheten till vattnet samt kopplingen till promenadstråket längs kusten och 
naturområdet i nordväst. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta förslag till detaljplan för Aspö 5:68 m fl bli föremål för samråd 
 
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande        MMM 2008.1509 
Fastighetsägare Brunsmo 1:2 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 46 
Anmälan enligt miljöbalken om uppförande av fem vindkraftverk på 
fastigheten Brunsmo 1:2 
 
Arise Windpower AB har enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6 § inkommit 
med en anmälan om uppförande av en grupp om fem vindkraftverk på 
fastigheten Brunsmo 1:2. Enligt anmälan planeras varje verk att få en uteffekt på 
ca 2-2,5 MW. Tornens navhöjd planeras till ca 105 meter och rotordiametern till 
90 meter vilket innebär en sammanlagd maximal totalhöjd av 150 meter. Enligt  
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är 
verksamheten anmälningspliktig med verksamhetskoden 40.100. Till anmälan 
har fogats en miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning, 
anteckningar från informations- och samrådsmöte, karta med naturvärden i 
omgivningarna och en rapport över ljudutbredning och skuggbildning. Anmälan 
har i efterhand kompletterats med en kulturlandskapsutredning. Ett 
informationsmöte för allmänheten hölls av Arise Windpower AB den 15 
september i Flymens bygdegård. En kungörelse om anmälan har genom 
kommunens försorg varit införd i lokalpressen i såväl Torsås som Karlskrona 
kommun. Anmälan har översänts till Länsstyrelsen I Blekinge län för kännedom 
samt till Karlskrona Naturkyddsförening och Karlskrona Ornitologiska Klubb 
för eventuella synpunkter. Från Länsstyrelsen I Blekinge län har inkommit en 
uppmaning att vid handläggning av anmälan särskilt beakta naturvärden inom 
och i närheten av etableringsområdet, att beakta miljökonsekvenserna av vägar 
och ledningsdragning samt att rent allmänt upplysa sökanden om att vissa 
arbetsmoment vid anläggandet kan kräva tillstånd hos länsstyrelsen eller 
miljödomstolen samt att en kulturlandskapsutredning av länsstyrelsen bedöms 
som nödvändig för att konsekvenserna för kulturlandskapet ska kunna bedömas. 
Rune Andersson, ägare till fastigheten Brunsmo 1:5, har skriftligen framfört att 
han inte accepterar att något av vindkraftverken placeras närmare än 500 meter 
från fastighetens gräns och inte närmare än 1000 meter från bostadstomten samt 
att han kräver en ljudnivå som inte överstiger 25 dB vid bostadstomten. 
Påverkan på landskapsbild och kulturmiljö samt undantag från 
strandskyddsbestämmelser granskas främst inom den bygglovsprövning som 
miljö- och byggnadsnämnden hanterar parallellt med denna anmälan enligt 
miljöbalken. Vald lokalisering bedöms uppfylla de krav som ställs i miljöbalken. 
Redovisad vägdragning bedöms kunna ske utan att skyddsvärd natur inom 
området påverkas annat än marginellt. Etableringen måste dock ske på ett sådant 
sätt att vattenföringen inom området inte påverkas. Tillstånd till 
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ledningsdragningen söks hos Energimarknadsinspektionen som vid 
tillståndsgivningen ska främja en långsiktigt god hushållning med mark och 
vatten samt skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter. 
Utförda beräkningar över förväntad ljudutbredning visar att den ekvivalenta 
ljudnivån vid närmaste bostadshus beräknas understiga 40 dB(A). Det är den 
ljudnivå som enligt tidigare prövning av vindkraft i miljööverdomstolen 
befunnits acceptabel vid bostadshus. Miljööverdomstolen har även uttalat att en 
generellt angiven avståndsgräns mellan vindkraftverk och bostäder endast är att 
betrakta som en riktlinje för bedömning och att de faktiska förhållandena i varje 
fall är avgörande. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är rimligt att på 
fastigheter av avsevärd storlek begränsa det störningskänsliga området till att 
omfatta bostaden och området kring bostaden. Att de beräknade ljudnivåerna 
verkligen kommer att innehållas ska enligt anmälan kontrolleras genom 
uppföljande ljudnivåmätningar. I inlämnad anmälan redovisas att verken 
kommer att förses med automatisk avstängning när störande skuggbildning kan 
uppkomma.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av miljöbalken 1 kap 1 §, 2 kap 3 och 6 §§, 26 kap 9 § samt med 
hänvisning till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd § 24a, 
 
att den anmälda verksamheten inte bedöms medföra risk för betydande 
föroreningar eller andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön 
och därför inte behöver tillståndsprövas, 
 
att förelägga Arise Windpower AB följande försiktighetsåtgärder: 

 
1. Verksamheten ska utformas och anläggas i överensstämmelse med vad som 

angivits i anmälningshandlingarna och vad som i övrigt framkommit i ärendet 
om inte något annat framgår av nedanstående punkter. 

 
2. Etableringen inom verksamhetsområdet ska ske på ett sådant sätt att 

vattenflödet inom området inte påverkas. 
 
3. Ljud från verksamheten ska som riktvärde under hela dygnet understiga 40 

dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostäder och tillhörande uteplatser. Om ljudet 
innehåller hörbara tonkomponenter ska den tillåtna ljudnivån sänkas med 5 
dB(A).  

 
4. Verksamheten får inte orsaka mer än 8 timmar faktisk skuggbildning per år 

vid befintliga uteplatser intill bostadshus. 
 

5. Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på ett 
sådant sätt att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena 
kringliggande mark eller vatten. 

 
6. Ett förslag till kontrollprogram ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 

innan verksamheten tas i drift. 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2009-02-12 19 av 37  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 
7. Inom tre månader från det att verksamheten med elproduktion upphört ska 

verksamhetsutövaren till miljö- och byggnadsnämnden lämna in en plan för 
hur markområdet ska återställas. 

 
____ 
 
Miljö- och byggnadsnämnden upplyser om att anläggandet av vindkraftverken, 
vägar och nedläggandet av kablar kan innebära arbeten som kräver tillstånd från 
eller anmälan till länsstyrelsen eller miljödomstolen. Om ingrepp i 
biotopskyddsobjekt enligt bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken mm kommer att ske krävs dispens från 
länsstyrelsen. 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Verksamhetsutövaren       MMM 2006.4727 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
§ 47 
Anmälan enligt 21§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd avseende lagring av flis, bränsleved och biprodukter från 
skogsindustrin samt sönderdelning av bränsleved på fastighet Nävragöl 1:89, 
sökande Södra Skogsenergi AB 
 
Södra Skogsenergi AB inkom 2006-11-08 med en anmälan om lagring av flis, 
bränsleved och biprodukter från skogsindustrin samt sönderdelning av bränsleved på 
fastighet Nävragöl 1:89. Enligt anmälan skulle bränsleveden uppta maximalt 20 000 
m3 i lagervolym och det flisade materialets volym bli maximalt 50 000 m3. Anmälan 
kompletterades 2006-12-06 med uppgifter om tider för flisning 06:00-22:00 måndag-
lördag samt att transporter kommer att ske i första hand på vardagar, men kan bli 
aktuellt under lördagar och söndagar. Ytterligare kompletterande uppgifter inkom 
2007-02-16 vid ett tillsynsbesök. Då uppger sökanden att 40 000 m3 fpb rundtimmer 
kommer att flisas per år och att 100 000 m3 flis kommer att produceras per år. Södra 
beräknar att ca 10 flistransporter per dygn kommer att ske enkel resa framförallt 
under eldningssäsongen oktober-april. Transporter kommer att ske 75 % dag- och 
kvällstid och 25% nattetid. Lastning och lossning av flis och timmer sker 
huvudsakligen mån-lör 06:00-22:00 men kan förekomma söndagar och nätter. Den 
bullerutredning som utförts visar att riktlinjerna för externt industribuller för 
nyetablering av industri ej innehålls vid närmaste bostadshus vid sönderdelning av 
bränsleved med skivhugg utan skärm. Genom att placera skivhuggen mellan flisstack 
och välta minskar bullerpåverkan vid närliggande fastigheter. Enligt sökandens första 
redovisade beräkning med bullerspridningskarta (2007-12-20) överskrids riktlinjerna 
inom ett par fastighetsgränser samt även för ett område som är detaljplanelagt för 
bostadsändamål i Nävragöl. När det gäller ljudpåverkan från transporter till och från 
sågverkstomten är trafikbullerriktvärdena hämtade från Infrastrukturpropositionen 
1996/97:53. Enligt bullerutredningen innehålls riktvärden för dygnsekvivalent 
ljudnivå både inomhus och utomhus, men den maximala ljudnivån överskrider 
riktvärdet vid uteplats samt även inomhus om transporter sker nattetid vid ett antal 
fastigheter (bilaga 2). Södra Skogsenergi inkom 2008-10-27 med nya 
bullerspridningskartor, där bullerdämpande åtgärder bestående av stackar och vältor 
har placerats på ett sätt som innebär att bullerriktvärden innehålls vid närmaste 
bostäder samt även för ett område som är detaljplanelagt för bostadsändamål i 
Nävragöl (Ekvivalent ljudtrycksnivå dBA på 1,5 m höjd vid kontinuerlig flisning av 
ved med lastbilsmonterad skivhugg läge 1, 2 och 3 utan skärmande timmervältor 
samt med maskin placerad mellan välta och flishög, bilaga 3). 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare förbjudit Södra Skogsenergi AB att påbörja 
flisningsverksamhet på aktuell fastighet. Detta beslut är grundat på Länsstyrelsens 
yttrande (2007-04-13 Länsstyrelsens beteckning Dnr 555-2827-07 bilaga 4) att den 
aktuella fastigheten utgör ett misstänkt förorenat område med avseende på den 
sågverksamhet som tidigare bedrivits på platsen, vilket innebär att dioxinföroreningar 
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från doppingverksamhet kan förekomma. Man ansåg att etablering av ny verksamhet 
innebär en risk att befintliga markföroreningar kan spridas t.ex om flishögar schaktas 
med skopa som oavsiktligt tar med sig jord. Enligt den senaste kommunikationen med 
Länsstyrelsen (2008-06-10) anser man dock att verksamheten skulle kunna bedrivas om 
sökanden enbart håller sig inom fastighetens asfalterade yta. Vidare uppger 
Länsstyrelsen att det sedan årsskiftet är kommunen som har tillsyn över eventuella 
markföroreningar på aktuell fastighet. Södra Skogsenergi har vid ett möte med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008-10-27 åtagit sig att låta utföra relevanta 
jordprover på fastigheten i områden som är misstänkt förorenade. Dessa prover 
kommer att tas innan eller i samband med verksamhetens start. Aktuella prover skall 
grundas på utredning gjord av oberoende konsult och prover ska tas som är relevanta 
för den verksamhet som tidigare förekommit. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill även 
ta del av Södras kunskap om tidigare verksamheters dopping av virke. 
Med anledning av den sågverksamhet som tidigare bedrivits på fastigheten har 
sökanden genomfört provtagning av vattenkvalitén av närliggande grannars 
vattentäkter. Proverna har analyserats på TOC, COD, fenoler, kväve och fosfor. 
Erhållna analysresultat indikerar inga förhöjda halter av dessa ämnen. Vid möte med 
Södra Skogsenergi 2008-10-27 ställer Samhällsbyggnadsförvaltningen kravet att Södra 
Skogsenergi ska lokalisera en provtagningspunkt för dagvattnets transport från 
fastigheten. Södra åtar sig att vartannat år ta prover på vattnet som lämnar fastigheten 
avseende parametrarna TOC, COD, kväve, fosfor, ph och fenolära ämnen. Miljö- och 
byggnadsnämnden begärde 2008-03-03 in en komplettering för att kunna utreda 
miljökonsekvenserna för den planerade verksamheten. Enligt kompletteringen är de 
aktuella koderna enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 20.40 (Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle 
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av 
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande baserad på mer än 1000 kubikmeter fast mått 
eller 3000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår) och 39.90 (Anläggning för 
lagring av mer än 5000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat trädbränsle per 
kalenderår) tillämpliga. I kompletteringen har sökanden minskat volymerna och uppger 
att hanterad årlig volym omfattar 15 000 m3fub ved (den mängd ved som ska 
sönderdelas) och lagring av 10 000 ton trädbränslen samt en genomsnittlig transport av 
3,3 lass/dygn (in + ut) utslaget på hela året. I kompletteringen finns förslag till 
alternativa lokaliseringar i Uråsa i Kronobergs län samt befintlig terminal i 
Johannishus. Båda alternativen förkastas av sökanden ur transportsynpunkt samt att 
Johannishusterminalen har utrymmesbrist och är känsligt ur bullerstörningssynpunkt. 
Sökanden redogör även för permanenta bullerdämpningar som bullerskyddande plank, 
jordvallar eller att låta bygga in flismaskinen, men anser att inget av alternativen är 
tillämpbara. Södra Skogsenergi AB anser även att det inte kommer att uppstå skadligt 
lakvatten på området. Om det trots allt skulle uppstå kan lakvattnet lätt sugas upp av 
torv som placeras runt aktuell stack.  Arbetstiden begränsas i kompletteringen mellan 
07-22 måndag till lördag. Vid kommunikation med Vägverket (2008-07-01) uppges att 
vägen till och från fastigheten är en samfällighetsförening och att Nävragöl 1:89 har del 
i vägen. Vägen är klassad som genomfartsväg 2180 m lång, 4-5 m bred och ska klara 
timmertransporter. Vägverket har inga synpunkter på eventuella transporter, det är 
samfällighetsföreningen som bestämmer över vägen. 
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Ärendet har kungjorts i lokalpressen 2007-04-13 samt skickats för yttrande till 
Länsstyrelsen i Blekinge län och ägare till fastigheterna; Södra Stensjö 1:8, Nävragöl 
1:41, Nävragöl 1:33, Nävragöl 1:25, Nävragöl 1:21, Nävragöl 1:135, Nävragöl 1:127, 
Nävragöl 1:121, Norra Stensjö 1:5, Norra Stensjö 1:5 och Norra Stensjö 1:4.  
 
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen (2008-02-04 Länsstyrelsens beteckning Dnr 
555-2827-07 (bilaga 4) som anser att bullerriktvärden (grundade på Södra Skogsenergi 
AB:s första beräkningar) inte kan innehållas samt att alternativa lokaliseringar för 
verksamheten bör utredas. Yttranden har även inkommit från fastigheterna Nävragöl 
1:127, Nävragöl 1:41, Norra Stensjö 1:5, Nävragöl 1:33, Nävragöl 1:121 och Nävragöls 
Hembygdsförening (bilaga 5). Yttrandena berör frågeställningar som oro för buller från 
timmerbilstransporter, bullerstörningar och damning från verksamheten, oro för 
påverkan av lakvatten och vattenföroreningar från dagvatten till enskilda brunnar och 
till Nävragölen, att djur på närliggande betesmark ska påverkas, begäran om 
provtagning av befintliga vattentäkter, oro över dieseltransporter och dieseldrift från 
maskiner i verksamheten, oro för att närliggande fastigheter ska förlora i värde vid 
försäljning, oro för olyckor längs transportvägen gällande barn som cyklar till skolan 
och till badplatsen i S.Stensjö, att Blekingeleden passerar längs vägsträckan, oro för att 
det ska finnas förorenade massor och gifter på fastigheten som kommer i rörelse när 
verksamheten startas upp igen samt oro för att transporter kvällar, nätter och helger 
kommer att göra det omöjligt för närliggande fastighetsägare att bo kvar i sina hus. 
Miljö- och byggnadsnämnden föreskriver försiktighetsmått för verksamheten enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (1978:5) vid nyetablering av 
industri. Sönderdelning av bränsleved är en bullerstörande verksamhet och det kan inte 
uteslutas att närboende upplever ljudet som störande. Bullerberäkningskartor vid 
flisning visar att 50 dB (A) kan innehållas vid närmaste bostäder med bullerdämpande 
åtgärder bestående av stackar och vältor. Ljudutbredningskurvorna visar en nivå mellan 
45dB (A) och 50 dB (A) vid bostadshuset på fastighet Nävragöl 1:121 samt inom 
fastighetsgräns vid Nävragöl 1:127 och Nävragöl 1:135. Då riktvärdet utomhus vid 
bostäder ej får överstiga 45dB (A) på kvällstid, söndagar samt helgdagar skulle ett 
tillåtande av flisningsverksamhet under dessa tider innebära en inskränkning av 
fastigheternas nyttjande. Miljö- och byggnadsnämnden anser att även lördagar skall 
räknas som helgdag och förelägger härmed verksamhetsutövaren att den del av 
verksamheten som innebär flisning endast skall förekomma helgfria vardagar måndag-
fredag, dagtid kl 07.00-18.00. Enligt 2 kap 3 § ska alla som avser att bedriva en 
verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Södra 
Skogsenergi har åtagit sig att utföra bullerdämpande åtgärder, genom att placera 
timmervältor avsedda för flisning samt stackar som bullervallar. Sökanden har genom 
bullerberäkningar visat att bullerriktvärden enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 
kommer att innehållas vid närmaste bostäder samt vid det område som är 
detaljplanelagt för bostadsändamål i Nävragöl (Sb 407 1982) om flisningsverksamhet 
endast förekommer på dagtid, vardagar. När det gäller ljudpåverkan från transporter till 
och från sågverkstomten överskrids riktvärdet för den maximala ljudnivån vid uteplats 
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samt även inomhus om transporter sker nattetid. Miljö- och byggnadsnämnden anser att 
med hänvisning till transporternas begränsade omfattning (en genomsnittlig transport 
av 3,3 lass/dygn (in + ut)) torde störningen vara acceptabel dagtid, vardagar, dock bör 
bolaget till skydd mot bullerstörningar för de närboende undvika transporter vardagar 
mellan kl.18.00 till och med 07.00, söndagar och övriga helgdagar. 
Med anledning av att fastigheten kan innehålla markföroreningar från tidigare 
verksamhet har Södra Skogsenergi åtagit sig att låta utföra relevanta jordprover i 
områden som är misstänkt förorenade. Sökanden har i sin ansökan även uppgett att 
verksamheten endast kommer att bedrivas på hårdgjord asfalterad yta. Miljö- och 
byggnadsnämnden anser att Södra Skogsenergi AB i detta avseende vidtagit de 
skyddsåtgärder som kan anses vara rimliga. För att eventuellt lakvatten från 
flisstackarna inte ska transporteras till vattenförande dike, vattendrag eller sjö skall 
Södra skogsenergi tillse att eventuellt uppkommet lakvatten tas omhand på ett 
godtagbart sätt. Miljö- och byggnadsnämnden anser det även motiverat att Södra 
skogsenergi utför provtagning av dagvatten från fastigheten vartannat år, med en första 
provtagning i samband med verksamhetens start, avseende parametrarna TOC, COD, 
kväve, fosfor, ph och fenolära ämnen. Sökanden har även i ansökningsskedet 
genomfört provtagning av vattenkvalitén av närliggande grannars vattentäkter. 
Proverna har analyserats på TOC, COD, fenoler, kväve och fosfor. Miljö- och 
byggnadsnämnden anser att Södra Skogsenergi AB i dessa avseenden vidtagit 
erforderliga försiktighetsåtgärder. Sammantaget bedömer Miljö- och byggnadsnämnden 
att den planerade verksamheten med utfästa skyddsåtgärder och föreskrivna 
försiktighetsmått kan godkännas. 
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är tillstyrka anmälan med 
försiktighetsåtgärder 
Magnus Johansson (S) yrkar på återremis för undersökande om verksamhet kan 
begränsas till 30 timmar i veckan. 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras enligt Magnus 
Johanssons (S) yrkande eller om beslut skall fattas enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner att ärendet skall återremitteras enlig 
Magnus Johanssons (S) yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att återremittera ärendet för undersöka möjligheten till att begränsa verksamheten till 
30 timmar i veckan. 
_____ 
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§ 48 
Olovligt byggande  på fastigheten Karsabäck 1:7. 
 
Handlingar: Skrivelse ang. olovligt byggande dat 2008-10-27. 
Skrivelse ang. olovligt byggande dat 2008-11-04. 
Mail med bilder daterat 2008-11-03. 
Fastigheten ligger utanför planlagt område utanför samlad bebyggelse. 
2008-10-24 erhöll Samhällsbyggnadsförvaltningen en anmälan om misstänkt olovligt 
byggande på fastigheten Karsabäck 1:7. Efter kontroll på platsen och i våra 
bygglovsarkiv kunde konstateras att byggnationen saknade Bygglov och utförd 
bygganmälan. Sammanfattningsvis kan nämnas att paret Lambooij köpte fastigheten 
2004 och sedan brann byggnaden på fastigheten ner till grunden 2005. Efter 2005 har 
paret låtit bygga upp byggnaden på fastigheten igen i ny teknik och med moderna 
material. Byggnaden som byggs på tomten är storleksmässigt lika stor som den som 
brann ner. Detta kräver då bygglov vilket inte är sökt för nybyggnationen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan och bygglagen 10 kap 4 och 7 § ta ut byggnadsavgift med 60 384 
kronor ( 4 X bygglovsavgiften 15096 kronor) av Guus Lambooij och Helena Veronica 
Lambooij i egenskap av fastighetsägare och översända ärendet till länsrätten för 
prövning av uttagande av tilläggsavgift. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande   BYGG 2007.2510 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 49 
Bygglov och bygganmälan för upplag för ved och biobränslen på fastigheten 
Nävragöl 1:89. 
 
Handlingar: Ansökan (2007-06-07), kartor 
Ansökan gäller att få lagra ved och biobränsle (flis) inom det område som tillhör 
sågverket i Nävragöl. Sågverket är för närvarande inte i bruk. Förslaget får anses vara 
en nylokalisering av en annan verksamhet. Området är inhägnat och hävdat som 
verksamhetsområde. Det inrymmer inga särskilda naturvärden eller andra allmänna 
intressen. Det tänkta upplagsområdet avskärmas från omgivningen av trädvegetation. 
Förslaget bedöms inte medföra några betydande olägenheter för omgivningen, utan 
platsen får anses vara lämplig för det föreslagna ändamålet. Miljöavdelningen har 
meddelat att föroreningar som inte får spridas kan finnas i marken, varför lagring 
endast får ske på asfalterade ytor. Som upplysning ska nämnas att lagring till en mängd 
av mer än 5000 ton bränsleflis per år är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives, 
 
att lagring endast får ske på asfalterade ytor, 
 
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   BYGG 2008.3012 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 50 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torstäva 5:2. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-11-19), situationsplan (2008-12-11) 
Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus i ett plan om ca 90m², utan källare och 
utan inredd vind. Fastigheten har en area av ca 3200m² och är idag bebyggd med ett 
enbostadshus på fastighetens norra del. Avsikten är att dela fastigheten i två tomter om 
ca 1600 m². Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen 
(PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Detta innebär bla att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är 
av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att 
ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på 
ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och natur- och 
kulturvärdena på platsen. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken 
(MB) kap 3 om skydd av riksintressen. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i 
miljöbalken (MB) kapitel 4. Enligt MB 4 kap 4 § ligger platsen inom det kust- och 
skärgårdsområde där fritidshus endast får tillkomma som kompletteringar av befintliga 
bebyggelsegrupper. Platsen är helt privatiserad, och ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse. En befintlig stenmur utgör en naturlig gränsdragning mellan de två 
tomterna.  Marken 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.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus på den 
föreslagna platsen med följande villkor, 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten sker i enlighet med de 
bestämmelser som gäller, för i söder angränsande detaljplan från 1975 med ändring 
som vann laga kraft 2007-01-11, 
 
att färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Forts. 
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Forts § 50 
 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket ska 
ombesörjas av sökanden, 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet. 
____ 
 
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att 
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet 
annars upphör att gälla. 
 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande   BYGG 2008.3181 
Akten 

 
 
 
§ 51 
Tidsbegränsat bygglov och bygganmälan för parkering på fastigheten Havfrun 12 
 
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2008-12-10) Ansökan avser tidsbegränsat lov i 
två år för parkeringsplats. Parkeringen rymmer 54 platser och nås med in- och utfart 
från Varvsgatan samt Skepparegatan. Den föreslagna åtgärden strider mot gällande 
detaljplan med avseende på ändamål. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- 
och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja tidsbegränsat bygglov. En förutsättning 
för detta är att det inte föreligger något långsiktigt, permanent behov av åtgärden samt 
att denna är enkel att undanröja. I annat fall skall åtgärden prövas genom 
detaljplaneläggning. Ärendet har kungjorts i lokalpress och berörda grannar har givits 
möjlighet att yttra sig. Kungjort förslag har reviderats så att in- och utfart endast sker 
från Varvsgatan i söder och Skepparegatan i öster. Förutsättningarna för att bevilja 
tidsbegränsat bygglov bedöms i nuläget vara uppfyllda för de ansökta åtgärderna. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar tidsbegränsat bygglov med varaktighet tom 2011-01-01. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande   BYGG 2009.5 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 52 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus förlängning på fastigheten Aspö 
5:285. 
 
Handlingar: Ansökan (2009-01-05), karta 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av två fritidshus på dåvarande Aspö 5:283 i beslut 2007-01-11 § 22. 
Fastigheten har därefter blivit delad och Aspö 5:285 är en av avstyckningarna som detta 
förhandsbesked avsåg. 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 bevilja positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den föreslagna 
platsen med villkor, 
 
att handlingarna i beslutet 2007-01-11 § 22 ska gälla (Dnr 4661/06), 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg- och 
materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet, 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket ska 
ombesörjas av sökanden. 
____ 
 
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera att 
bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom tillståndet 
annars upphör att gälla. 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande   BYGG 2008.2654 
Akten 
Fastighetsägare Brunsmo 1:5 
Bygg och Miljönämnd Torsås Kommun 

 
 
§ 53 
Bygglov, bygganmälan och strandskyddsdispens för nybyggnad av  5 st 
vindkraftverk på fastigheten Brunsmo 1:2. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-10-07), ritningar, kartor, utredningar 
Anmälan enligt 9 kap miljöbalken (MB) hanteras av miljö- och byggnadsnämnden 
parallellt med denna ansökan. Ansökan gäller en grupp om fem vindkraftverk på 
fastigheten Brunsmo 1:2. Fastigheten gränsar till Torsås kommun. Gruppen är placerad 
ca 4.5 km norr om Flymen i ett område som huvudsakligen består av skog. Verken är 
fritt grupperade inom ett område på ca 1x1 km, med ett inbördes avstånd på ca 500 m. 
Vindkraftverken är trebladiga med max 105 m navhöjd och en rotordiameter på max 
100 m. Totalhöjden har angivits till max 150 m. Verken har en effekt av vardera 2-2.5 
MW. Intill vart och ett av verken kommer en transformatorstation att placeras. 
Rotorbladen är antireflexbehandlade för att minimera störningar i form av reflexer. 
Bifogade bulleranalyser visar att vedertaget riktvärde, 40 dBA vid bostadshus, inte 
kommer att överskridas. Skugganalysen visar att vedertaget riktvärde, 8 skuggtimmar 
per år, kan komma att överskridas vid något bostadshus. Verken kommer därför att 
förses med anordning för automatisk avstängning när störande skuggbildning kan 
uppkomma. Verken kommer att uppföras i skogsmiljö med ganska små höjdvariationer. 
Vissa mindre inslag av jordbruksmark finns, och enstaka bostadshus finns i 
omgivningen runt området. Närmaste bostadshus ligger drygt 500 m från planerat 
vindkraftverk. Påverkan på landskapsbilden har studerats genom fotomontage. 
Fotopunkter är valda med varierande avstånd från verken, dels vid närliggande 
bostadshus, dels platser där verken kunde förmodas bli synliga såsom vid insjöar. 
Vindkraftverken kommer inte att bli synliga från någon av de valda fotopunkterna 
varför påverkan på landskapsbilden bedöms vara helt försumbar. Blekinge museum har 
gjort en kulturlandskapsanalys för området. Utredningen har visat att det inte finns 
något att erinra mot förslaget ur kulturmiljösynpunkt. Ett av verken ligger i omedelbar 
närhet av ett område som är av riksintresse för naturvården. Den bedömningen görs, att 
förslagets påverkan på riksintresset, eller på andra naturvärden inom området, är att 
betrakta som marginella. Vissa av verken med tillhörande teknikbodar kommer enligt 
uppgift från länsstyrelsen att bli placerade inom område med strandskyddsförordnande 
enligt 7 kap MB. Strandskyddet föranleds av mindre skogsbäckar, grävda diken och 
våtmarker i området. I det kartmaterial som används av förvaltningen för att 
kontrolllera strandskyddsgränser finns ingen sådan markering i området. Allmänhetens 
möjlighet att fritt vistas inom dessa strandområden kan inte anses på något sätt 
påverkas av förslaget, inte heller livsbetingelserna för djur- och växtlivet. Detta får 
anses utgöra särskilt skäl för att medge nödvändiga undantag från strandskydds- 
bestämmelserna. Ett informations- och samrådsmöte för allmänheten hölls 2008-09-15 
i Flymens bygdegård. En kungörelse om ansökan har varit införd i lokalpressen i såväl 
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Torsås som Karlskrona kommun. En skrivelse med synpunkter har inkommit från 
ägaren till fastigheten Brunsmo 1:5. Här framförs att placering av vindkraftverk 
närmare fastighetsgränsen än 500 m och närmare bostadstomten än 1 km inte 
accepteras. Vidare krävs att ljudnivån vid bostadstomten inte överstiger 25 dBA. Det 
som sägs i skrivelsen påverkar inte förvaltningens bedömning, att förslaget uppfyller de 
krav som ställs genom vedertagna riktvärden, och inte heller i något annat avseende 
innebär någon betydande olägenhet för omgivningen. Torsås kommun har getts 
möjlighet att yttra sig över ansökan. Yttranden utan erinran har inkommit från 
Försvarsmakten, Luftfartsverket samt Teracom.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från 
strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives, 
 
att endast den yta som byggnadsverken upptar på marken får tas i anspråk som tomt, 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och då det 
avslutats. 
_____ 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år 
och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande   BYGG 2008.1876 
Akten 
Fastighetsägare Fäjö 1:17 
Fastighetsägare Fäjö 1:69 
Fastighetsägare Fäjö 1:23, 1:24 och 1:5 

 
 
 
 
§ 54 
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på fastigheten Fäjö 1:6 
 
Handlingar: Ansökan (2008-07-04), karta 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning.  Detta innebär bl a 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 bl a med hänsyn till landskapsbilden 
och natur- och kulturvärdena på platsen. Fastigheten ligger inom det kustområde som 
enligt 4 kap 1 § MB i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i området. En utredningsplan för Fäjö antogs av BN 1987-03-18  
§ 115. Enligt beslutet skall denna utgöra underlag för fortsatt hantering av 
bygglovansökningar på Fäjö. I utredningen sägs att enligt kommunens målsättning är 
Fäjö av så stort värde ur rekreations- och natursynpunkt att någon ytterligare 
bebyggelse, som kan hota dessa värden, inte bör tillkomma. Den allmänna 
tillgängligheten och naturvården skall prioriteras, och ytterligare bebyggelse bör därför 
i princip inte tillåtas. De undantag från denna regel som enligt utredningsplanen kan 
övervägas är dels icke bebyggda fastigheter inom byggnadsplan, dels avstyckningar 
från vissa större fastigheter, som redan är ianspråktagna för bostadsändamål. Ansökan 
gäller avstyckning av fem nya tomter. Tre av dessa är belägna väster om vägen, 
innanför en välbevarad stenmur. Platsen kantas också av en tilltalande trädridå mot 
vägen, och är av hagmarkskaraktär. Detta är en karaktäristisk del av helhets- 
upplevelsen av naturmiljön längs vägen. Nybyggnation av tre enbostadshus skulle bli 
ett mycket främmande inslag på platsen. Det får bedömas vara av vikt att platsen 
lämnas orörd, särskilt med tanke på vad som sägs i utredningsplanen om prioritering av 
naturvärdena. De två övriga föreslagna tomterna ligger öster om vägen, i anslutning till 
stamfastighetens gårdsbyggnation, och bedöms inte ha samma höga naturmiljövärden. 
Den södra av dessa utgörs av ganska vildvuxen naturmark, och ligger i mycket nära 
anslutning till den befintliga ekonomibyggnaden, vars plats för gödselhantering vetter 
åt detta håll. Detta tillsammans med de topografiska förhållandena gör att en 
exploatering här bedöms vara olämplig. Den femte avstyckningen föreslås norr om 
gårdens boningshus. Marken utgörs av den tidigare fruktträdgården, som nu är tämligen 
igenvuxen. Den ger emellertid fortfarande ett halvprivatiserat intryck, och bedöms inte 
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inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Platsen kan anses 
vara en sådan avstyckning från en större fastighet som redan är ianspråktagen för  
bostadsändamål, där ny bebyggelse kan övervägas enligt utredningsplanen. Berörda 
grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Tre skrivelser har inkommit där 
man motsätter sig förslaget i sin helhet. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över 
granneskrivelserna och har inkommit med ett bemötande. Sökanden har getts möjlighet 
att yttra sig över förslaget till beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar negativt förhandsbesked för  
de tre avstyckningarna väster om vägen samt den södra avstyckningen öster om vägen, 
med hänvisning till vad som sägs i utredningsplanen för Fäjö, 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 att byggnader ska placeras på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och naturvärdena på platsen, 
 
att bevilja positivt förhandsbesked för den norra avstyckningen öster om vägen 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 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. 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande   BYGG 2008.2072 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 55 
Förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av 
komplementbyggnader på fastigheten Hasslö 1:132. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-08-07), karta 
Fastigheten är i sin helhet privatiserad och bebyggd med ett fritidshus på 60 m2. De 
föreslagna åtgärderna är dock av en sådan omfattning att de inte kan anses vara 
kompletteringsåtgärder.Bland annat föreslås en tillbyggnad av bostadshuset med en 
byggnadsyta på 80 m2 i två våningar samt ett uterum med altan på sammanlagt 50 m2. 
Vidare tillkommer carport med förråd på 72 m2, ett lusthus samt en tillbyggnad av 
befintlig sjöbod. Inga allmänna intressen bedöms vara berörda av de föreslagna 
åtgärderna. Med en välanpassad utformning får den tillkommande bebyggelsen anses 
kunna bli lämplig på platsen. Som upplysning ska nämnas att garage/carport bör 
placeras minst 6 m från fastighetsgränsen i infartsriktningen. Anslutning ska göras till 
kommunal va-anläggning. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över 
ansökan.  
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är positivt förhandsbesked 
Magnus Johansson (S) yrkar på återremiss. Carl-Göran Svensson (M) yrkar på bifall till 
ansökan om förhandsbesked. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras enligt Magnus Johanssons (S) 
yrkande eller enligt Carl-Göran Svenssons (M) yrkande. Ordföranden finner att 
nämnden beslutar enligt Carl-Göran Svenssons (M) yrkande. 
 
Votering begärdes och verkställdes. Följande propositionsordning fastställdes. Den som 
anser att ärendet skall avgöras enligt Carl-Göran Svenssons (M) yrkande om positivt 
förhandsbesked röstar ja och den som anser att ärendet skall återremiteras enligt 
Magnus Johanssons (S) yrkande röstar nej. 
 
Forts 
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Forts § 55 
 
 
Följande röstar ja: Anna Ottosson (M), Margareta Rodin (FP), Magnus Larsson (C), Jan 
Spjuth (KD) och Carl-Göran Svensson (M). 
 
Följande röstar nej: Marcel Abedini, Magnus Johansson (S), Eva Öhman (S), Michael 
Ryge (S), Ulla Olsson (S), Gert Olsson (S), Veikko Pirkalainen (S) och Per Björklund 
(SD). 
 
Med 5 ja röster och 8 nej röster beslutar nämnden enligt Magnus Johanssons (S) 
yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att återremittera ärendet. 
____ 
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Sökande   BYGG 2008.3096 
Akten 

 
 
 
 
§ 56 
Förlängning av beviljat förhandsbesked för nybyggnad enbostadshus på 
fastigheten Mjövik 2:87 
 
Handlingar: Ansökan (2008-11-28), karta 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus på platsen i beslut 1998-12-09 § 375, vilket förlängdes i 
beslut 2000-10-11 § 341 samt 2002-10-17 § 287, respektive 2004-11-10 § 406 och 
2006-12-13 § 456. 
Vid de två första beslutstillfällena var platsen en del av stamfastigheten Mjövik 2:2, 
2:6. Därefter har en tomt för bostadsändamål avstyckats, med beteckningen Mjövik 
2:87. Ansökan stämmer överens med tidigare fattade beslut, och de förutsättningar som 
låg till grund för tidigare beslut har inte förändrats. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja positivt förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor, 
 
att handlingarna i beslutet 2006-12-13 § 456 ska gälla (Dnr 4112/06), 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet, 
 
att byggnadens utformning anpassas till byggnadstraditionen i trakten, 
 
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. 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 57 
Övriga frågor 
 
Magnus Johansson (S) yrkade på att det skall genomföras en fördjupad översiktsplan 
över området Gullberna. Ordförande tog ej upp ärendet för behandling eftersom han 
ansåg att ärendet måste beredas. 
 
Michael Ryge (S) meddelade att det uppförts en byggnad av plåt i kvarteret Gulin och 
att byggnaden påtaglig försämrat sikten vid N. Smedjegatan. Samtidigt ställdes frågan 
huruvida byggnaden har bygglov eller ej. Bygglovschefen, Jan Hammarfors meddelade 
att byggnaden har bygglov. 
 
Marcel Abedini ställde fråga om det finns kunskap över ”döda ytor” och hur man skall 
kunna bebygga dessa för att förtäta staden. Förvaltningschefen Hans Juhlin meddelade 
att denna fråga behandlas i arbetet med översiktsplanen och således pågår det arbete 
med att få kunskap över dessa sk ”död ytor”. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 mars 2009 
 
§ 64 Informationer. 
§ 65 Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2008 
§ 66 Svar på medborgarförslag ang vind- och vattenbaserad utbyggnad av fjärrvärmekapacitet.  
§ 67 Beslut fattade av arbetsutskottet. 
§ 68 Beslut fattade av tjänstemän 
§ 69 Meddelanden. 
§ 70 Anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lagring av flis, bränsleved och biprodukter samt 

sönderdelning av bränsleved på fastigheten Nävragöl 1:89 
§ 71 Förhandsbesked fastigheten Hasslö 1:132  
§ 72 Förhandsbesked fastigheten Hasslö 4:219 
§ 73 Förhandsbesked fastigheten Hasslö 9:14 
§ 74 Bygglov nybyggnad särskilt boende fastigheten Lyckeby 1:11 (Ringöhemmet) Utgår. 
§ 75 Bygglov och strandskyddsdispens fastigheten Möllehall 1:7 
§ 76 Förjhandsbesked fastigheten Mölletorp 7:4 
§ 77 Bygglov och strandskydd på fastigheten Krogsnäs 1:8  
§ 78 Förhandsbesked på fastigheten Sjöbladh 14 
§ 79 Förhandsbesked fastigheten Skillinge 31:1 
§ 80 Övriga frågor 
§ 81 Extraärende. Bygglov på fastigheten Kråkerum 5:32 
 

Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre 12 mars 2009 kl 08.30—1104 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (M)  
 1:e vice ordförande  Marcel Abedini  
 2:e vice ordförande  Magnus Johansson (S) 
  Ledamöter  Anna Ottosson (M)  
     Margareta Rodin (FP) 

Magnus Larsson (C)  
     Jan Spjuth (KD)  

Eva Öhman (S)  
     Ulla Ohlsson (S)  

Michael Ryge (S) 
Katarina Mölleer (S) 

 
Tjänstgörande ersättare  Morgan Mattsson (S) 
     Janne Johansson (SD) 
      
Ersättare     
     Henrik Larsen (M) 
     Peter Glimvall (M) 
     Eva Röder (FP)  
     Sopia Bothorp (MP) 
     Lotta Holgersson (S) 
     Gert Bengtsson (S) 
     Veikko Pirkalainen (S) 
      
           
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Ola Swärdh, planchef 

     Malin Sjöstedt, bygglovsarkitekt 
     Anders Klar, miljöchef 
     Jan Hammarfors, Bygglovschef 
     Evy Sareklint, miljöinspektör 
 
Utses att justera   Margareta Rodin (FP) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 16 mars 2009 kl 1600. 
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson  
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Margareta Rodin 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 17 mars 2009 anslagits på kommunens anslagstavla 
intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 64 
Informationer 
 
Nämnden informeras om personalnyckeltal per 2008-11-30 för 
samhällsbyggnadsförvaltnignen. 
 
Evy Sareklint informera om problemen som finns avseende inomhusmiljön i 
Tullskolan. 
 
_____ 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen     DIA 20082375 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

 
 
§ 65 
Bokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2008 
 
Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter har omfattat den egna politiska 
organisationen, fysisk planering, bygglov-/bygganmälansärenden, tillstånds-
/tillsynsärenden, miljö- hälsoskyddsverksamhet, bostadsanpassningsbidrag, 
kommunal riskhantering, förvaltningsledning/administration inkl 
tomtköhantering. 
Ansvar för miljöstrateg och Agenda 21-samordnare har från halvåret överförts 
till kommunledningsförvaltningen med återföljande kommunbidragsjustering.  
Nämndens resultat för verksamheten exklusive bostadanpassningsbidrag är plus 
400 000 kronor. Avvikelsen mot budgeten, som förutsatte disposition av eget 
kapital om 70 000 kronor blir + 500 000 kronor. Nämnden har för sina 
verksamheter, exklusive bostadsanpassningsbidrag, erhållit kommunbidrag om 
9,9 mkr och genererat egna intäkter och övriga bidrag om 12,4 mkr. 
Motsvarande kostnader har varit 21,9 mkr. Detta ger ett reultatöverskott om +0,4 
mkr. För hanteringen av bostadsanpassningsbidrag har kommunbidrag om 
knappt 9,5 mkr uppburits. Kostnaden har varit drygt 9,5 mkr vilket ger en liten 
negativ budgetavvikelse (-54 000 kr). 
Nämnden har genomfört 12 sammanträden under året med i genomsnitt 20,4 
deltagare per sammanträdestillfälle (av 24 ledamöter). Nämndens egna kostnader 
har varit något högre än budgeterat. 
Vad gäller planärenden har verksamheten exklusive tillfälliga projekt omslutit 
5,0 mkr och finanserades till 47 procent med kommunbidrag/skattemedel. 
Resultatet visar på plus 300 000 kr. Intäkterna för 2008 är + 400 000 kr högre än 
budgeterat. Kostnaden för personal har under året varit lägre på grund av 
vakanser under delar av året. 
Bygglovsverksamheten gick plus med 300 000 kr och omslöt 6,0 mkr och 
finansierades endast till ca 18 procent av kommunbidrag. Den under året höga 
nivån på byggandet har genererat intäkter väl i nivå med budget. 
Verksamheten på miljöavdelningen gick minus med 200 000 kr och omslöt 6,6 
mkr och finaserades till ca 51 procent av kommunbidrag om ca 3,4 mkr. 
Intäkterna understeg budgeterad nivå med ca -0,6 mkr. Avvikelsen kompenseras 
av personalkostnaderna varit lägre än budgeterat till följd av tjänster varit 
vakanta på grund av tjänstledighet. 
Verksamheten för kommunal riskhantering finansieras med ett täckningsbidrag 
från tekniska nämndens fastighetsförvaltning samt kommunbidrag. 
För hanteringen av bostadsanpassningsbidrag har avsatts ett kommunbidrag om 
knappt 9,5 mkr vilket medför en negativ budgetavvikelse med 100 000 kronor. 
Avvikelsen är i huvudsak hänförlig till bidragsgivningen.  
Forts § 65 
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Forts § 65 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar för egen del 
 
att godkänna årsbokslutet i enlighet med bilagda handlingar 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos 
kommunfullmäktige 
 
att balansera det positiva resultatet, exklusive bostadsanpassningsbidrag, om 
400 000 kronor i ny räkning hos miljö- och byggnadsnämnden, 
 
att det negativa resultatet för bostadsanpassningsbidrag om 0,1 mkr i sin helhet 
täcks av kommunkassan. 
_____ 
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Kommunfullmäktige       DIA 2008.810 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
§ 66 
Svar på medborgarförslag angående vind- och vattenbaserad utbyggnad av 
fjärrvärmekapacitet i Karlskrona 
 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige i beslut 2008-08-28 § 107. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen vidhåller sin uppfattning i ärendet. Vindkraft 
skall ersätta fossil energi och inte ställas mot annat förnyelsebart energislag. 
Thomas Worzyk framför via E-post 2008-08-26 att det blivit något fel i 
informationskedjan inför kommunfullmäktiges beslut och att miljö- och 
byggnadsnämnden inte heller haft möjlighet att läsa eller förstå förslaget. Miljö 
och byggnadsnämnden bereder ärendet för beslut i kommunfullmäktige. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram underlag för beslut i miljö- och 
byggnadsnämnden. Samtliga handlingar i ärendet har skickats till ledamöterna i 
såväl kommunfullmäktige som miljö- och byggnadsnämnden. 
Kommunfullmäktiges beslut avseende kraftvärmeverk innehåller inte 
avfallseldning vilket Thomas Worzyk påstår i sitt medborgarförslag. Thomas 
Worzyks förslag innebär att all el används för att producera fjärrvärme. 
Fullmäktige har beslutat att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för att 
producera el. 
Enligt branschorganisationen Svensk fjärrvärme AB har det inte skett någon 
investering i värmepumpar för fjärrvärmeproduktion sedan 1984. de få som är i 
drift håller på att fasas ut, detta gäller även Stockholm. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige 
 
att avslå medborgarförslaget. 
_____ 
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§ 67 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 68 
Beslut fattade av tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 69 MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2009-03-12 

1. Kommunfullmäktige, beslut § 171. Budget 2009 och plan 2010-2011. 
 
2. Kommunfullmäktige, beslut § 175. Taxor för kommunarkivets tjänster. 
 
3. Kommunfullmäktige, beslut § 176. Ekonomi- och verksamhetsstyrning. 
 
4. Kommunfullmäktige, beslut § 118. Kontering av kostnader för förtroendevalda. 
 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-01-14. Tillstånd till utsläpp av koldioxid enl 

lagen (2004:119) om handel med utsläppsrätter. 
 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-02-03. Detaljplan för Ingenjören 4 m fl Campus 

Blå Port i Karlskrona Kommun. 
 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-02-02. Detaljplan för Gängletorp 10:2 m fl 

Campus Blå Port i Karlskrona Kommun. 
 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-01-27. Överklagande av 

samhällsbyggnadsförvaltningens beslut med anledning av anmälan om förorening av 
vattentäkt på fastigheten Lyckeby 1:12 i Karlskrons kommun. 

 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-01-27. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på 
fastigheten Senoren 9:11.. 

 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-02-04.  Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på 
fastigheten Garvaren 22 i Karlskrona kommun: fråga om inhibition. 

 
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-01-26. Tillstånd till utsläpp av koldioxid enl 

lagen om handel med utsläppsrätter. 
 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-02-04. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten 
Gängletorp 15:21, tomt 35. 

 
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-02-20. Skyddsområdde och skyddsföreskrifter 

för de kommunala grundvattentäkterna i Fågelmara, Karlskrona kommun. 
 
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-02-05. Medgivande till nedgrävning av häst. 
 
15. Regeringen, beslut 2009-01-15. Skrivelse i avgjort ärende ang naturreservatet Södra 

Flymen. 
 
16. Länsrätten i Blekinge län, dom 2009-01-22. Bygglov tillbyggnad fastigheten Sheldon 1. 
 
17. Länsrätten i Blekinge län, dom 2009-01-28. Bygglov inglasning av balkong samt 

uppsättande av balkonger på fastigheten Odin 1. 
 
18. Länsrätten i Blekinge län, dom 2009-02-04. Tillämpning av PBL, nu fråga om 

avskrivning. 
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19.  Länsrätten i Blekinge län, protokoll 2009-02-03. Bygglov vindkraftverk på fastigheterna 

Sturkö- Bredavik 21:27 och 21:45. 
 
20. Länsrätten i Blekinge län, dom 2009-02-05. Tillämpning av PBL, nu fråga om 

avskrivning. 
 
21. Kammarrätten i Jönköping, beslut 2009-02-03. Förhandsbesked fastigheten Fredriksdal 

8:124 fråga om prövningstillstånd. 
 
22. Kammarrätten i Jönköping, dom 2009-01-28. Bostadsanpassningsbidrag  
 
23. Regeringsrätten, beslut, 2009-02-09. Bygglov fråga om prövningstillstånd. 
 
24. Växjö Tingsrätt miljödomstolen, dom 2009-02-11. Ansökan tillstånd utökad verksamhet 

Verköhamnen. 
 
25. Växjö Tingsrätt miljödomstolen, dom 2009-01-23. Ändring av villkor i medgivet tillstånd 

för Bubbetorps avfallsanläggning. 
 
26. Växjö Tingsrätt miljödomstolen, dom 2009-02-12. Fråga om vedeldning. 
 
27. Energimarknadsinspektionen, beslut 2009-02-09. Ansökan om nätkoncession för linje. 
 
28. Transportstyrelsen, 2009-02-18. Dispens från skyldigheten att tillhandahålla förnybara 

drivmedel, beslut. 
 

 

perwimmerman
Markering

perwimmerman
Markering
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Verksamhetsutövaren       MMM 2006.4727 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
§ 70 
Anmälan enligt 21§ förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd avseende lagring av flis, bränsleved och biprodukter 
från skogsindustrin samt sönderdelning av bränsleved på fastighet 
Nävragöl 1:89, sökande Södra Skogsenergi AB 
 
Södra Skogsenergi AB inkom 2006-11-08 med en anmälan om lagring av flis, 
bränsleved och biprodukter från skogsindustrin samt sönderdelning av 
bränsleved på fastighet Nävragöl 1:89. Enligt anmälan skulle bränsleveden uppta 
maximalt 20 000 m3 i lagervolym och det flisade materialets volym bli maximalt 
50 000 m3. Anmälan kompletterades 2006-12-06 med uppgifter om tider för 
flisning 06:00-22:00 måndag-lördag samt att transporter kommer att ske i första 
hand på vardagar, men kan bli aktuellt under lördagar och söndagar. Ytterligare 
kompletterande uppgifter inkom 2007-02-16 vid ett tillsynsbesök. Då uppger 
sökanden att 40 000 m3 fpb rundtimmer kommer att flisas per år och att 100 000 
m3 flis kommer att produceras per år. Södra beräknar att ca 10 flistransporter per 
dygn kommer att ske enkel resa framförallt under eldningssäsongen oktober-
april. Transporter kommer att ske 75 % dag- och kvällstid och 25% nattetid. 
Lastning och lossning av flis och timmer sker huvudsakligen mån-lör 06:00-
22:00 men kan förekomma söndagar och nätter. Den bullerutredning som utförts 
visar att riktlinjerna för externt industribuller för nyetablering av industri ej 
innehålls vid närmaste bostadshus vid sönderdelning av bränsleved med 
skivhugg utan skärm. Genom att placera skivhuggen mellan flisstack och välta 
minskar bullerpåverkan vid närliggande fastigheter. Enligt sökandens första 
redovisade beräkning med bullerspridningskarta (2007-12-20) överskrids 
riktlinjerna inom ett par fastighetsgränser samt även för ett område som är 
detaljplanelagt för bostadsändamål i Nävragöl. När det gäller ljudpåverkan från 
transporter till och från sågverkstomten är trafikbullerriktvärdena hämtade från 
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Enligt bullerutredningen innehålls 
riktvärden för dygnsekvivalent ljudnivå både inomhus och utomhus, men den 
maximala ljudnivån överskrider riktvärdet vid uteplats samt även inomhus om 
transporter sker nattetid vid ett antal fastigheter (bilaga 2). Södra Skogsenergi 
inkom 2008-10-27 med nya bullerspridningskartor, där bullerdämpande åtgärder 
bestående av stackar och vältor har placerats på ett sätt som innebär att 
bullerriktvärden innehålls vid närmaste bostäder samt även för ett område som är 
detaljplanelagt för bostadsändamål i Nävragöl (Ekvivalent ljudtrycksnivå dBA 
på 1,5 m höjd vid kontinuerlig flisning av ved med lastbilsmonterad skivhugg 
läge 1, 2 och 3 utan skärmande timmervältor samt med maskin placerad mellan 
välta och flishög, bilaga 3). Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare förbjudit 
Södra Skogsenergi AB att påbörja flisningsverksamhet på aktuell fastighet. 
Detta beslut är grundat på Länsstyrelsens yttrande (2007-04-13 Länsstyrelsens 
beteckning Dnr 555-2827-07 bilaga 4) att den aktuella fastigheten utgör ett 
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misstänkt förorenat område med avseende på den sågverksamhet som tidigare 
bedrivits på platsen, vilket innebär att dioxinföroreningar från 
doppingverksamhet kan förekomma. Man ansåg att etablering av ny verksamhet 
innebär en risk att befintliga markföroreningar kan spridas t.ex om flishögar 
schaktas med skopa som oavsiktligt tar med sig jord. Enligt den senaste 
kommunikationen med Länsstyrelsen (2008-06-10) anser man dock att 
verksamheten skulle kunna bedrivas om sökanden enbart håller sig inom 
fastighetens asfalterade yta. Vidare uppger Länsstyrelsen att det sedan årsskiftet 
är kommunen som har tillsyn över eventuella markföroreningar på aktuell 
fastighet. Södra Skogsenergi har vid ett möte med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008-10-27 åtagit sig att låta utföra relevanta 
jordprover på fastigheten i områden som är misstänkt förorenade. Dessa prover 
kommer att tas innan eller i samband med verksamhetens start. Aktuella prover 
skall grundas på utredning gjord av oberoende konsult och prover ska tas som är 
relevanta för den verksamhet som tidigare förekommit. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill även ta del av Södras kunskap om tidigare 
verksamheters dopping av virke. Med anledning av den sågverksamhet som 
tidigare bedrivits på fastigheten har sökanden genomfört provtagning av 
vattenkvalitén av närliggande grannars vattentäkter. Proverna har analyserats på 
TOC, COD, fenoler, kväve och fosfor. Erhållna analysresultat indikerar inga 
förhöjda halter av dessa ämnen. Vid möte med Södra Skogsenergi 2008-10-27 
ställer Samhällsbyggnadsförvaltningen kravet att Södra Skogsenergi ska 
lokalisera en provtagningspunkt för dagvattnets transport från fastigheten. Södra 
åtar sig att vartannat år ta prover på vattnet som lämnar fastigheten avseende 
parametrarna TOC, COD, kväve, fosfor, ph och fenolära ämnen. Miljö- och 
byggnadsnämnden begärde 2008-03-03 in en komplettering för att kunna utreda 
miljökonsekvenserna för den planerade verksamheten. Enligt kompletteringen är 
de aktuella koderna enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 20.40 (Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 
bränsle eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller 
jordbruksprodukter, i form av 1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande baserad 
på mer än 1000 kubikmeter fast mått eller 3000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår) och 39.90 (Anläggning för lagring av mer än 5000 ton kol, torv eller 
bränsleflis eller annat trädbränsle per kalenderår) tillämpliga. I kompletteringen 
har sökanden minskat volymerna och uppger att hanterad årlig volym omfattar 
15 000 m3fub ved (den mängd ved som ska sönderdelas) och lagring av 10 000 
ton trädbränslen samt en genomsnittlig transport av 3,3 lass/dygn (in + ut) 
utslaget på hela året. I kompletteringen finns förslag till alternativa lokaliseringar 
i Uråsa i Kronobergs län samt befintlig terminal i Johannishus. Båda alternativen 
förkastas av sökanden ur transportsynpunkt samt att Johannishusterminalen har 
utrymmesbrist och är känsligt ur bullerstörningssynpunkt. Sökanden redogör 
även för permanenta bullerdämpningar som bullerskyddande plank, jordvallar 
eller att låta bygga in flismaskinen, men anser att inget av alternativen är 
tillämpbara. Södra Skogsenergi AB anser även att det inte kommer att uppstå 
skadligt lakvatten på området. Om det trots allt skulle uppstå kan lakvattnet lätt 
sugas upp av torv som placeras runt aktuell stack.  Arbetstiden begränsas i 
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kompletteringen mellan 07-22 måndag till lördag. Vid kommunikation med 
Vägverket (2008-07-01) uppges att vägen till och från fastigheten är en 
samfällighetsförening och att Nävragöl 1:89 har del i vägen. Vägen är klassad 
som genomfartsväg 2180 m lång, 4-5 m bred och ska klara timmertransporter. 
Vägverket har inga synpunkter på eventuella transporter, det är 
samfällighetsföreningen som bestämmer över vägen. Ärendet har kungjorts i 
lokalpressen 2007-04-13 samt skickats för yttrande till Länsstyrelsen i Blekinge 
län och ägare till fastigheterna; Södra Stensjö 1:8, Nävragöl 1:41, Nävragöl 1:33, 
Nävragöl 1:25, Nävragöl 1:21, Nävragöl 1:135, Nävragöl 1:127, Nävragöl 
1:121, Norra Stensjö 1:5, Norra Stensjö 1:5 och Norra Stensjö 1:4. Yttranden har 
inkommit från Länsstyrelsen (2008-02-04 Länsstyrelsens beteckning Dnr 555-
2827-07 (bilaga 4) som anser att bullerriktvärden (grundade på Södra 
Skogsenergi AB:s första beräkningar) inte kan innehållas samt att alternativa 
lokaliseringar för verksamheten bör utredas. Yttranden har även inkommit från 
fastigheterna Nävragöl 1:127, Nävragöl 1:41, Norra Stensjö 1:5, Nävragöl 1:33, 
Nävragöl 1:121 och Nävragöls Hembygdsförening (bilaga 5). Yttrandena berör 
frågeställningar som oro för buller från timmerbilstransporter, bullerstörningar 
och damning från verksamheten, oro för påverkan av lakvatten och 
vattenföroreningar från dagvatten till enskilda brunnar och till Nävragölen, att 
djur på närliggande betesmark ska påverkas, begäran om provtagning av 
befintliga vattentäkter, oro över dieseltransporter och dieseldrift från maskiner i 
verksamheten, oro för att närliggande fastigheter ska förlora i värde vid 
försäljning, oro för olyckor längs transportvägen gällande barn som cyklar till 
skolan och till badplatsen i S.Stensjö, att Blekingeleden passerar längs 
vägsträckan, oro för att det ska finnas förorenade massor och gifter på 
fastigheten som kommer i rörelse när verksamheten startas upp igen samt oro för 
att transporter kvällar, nätter och helger kommer att göra det omöjligt för 
närliggande fastighetsägare att bo kvar i sina hus. Miljö- och byggnadsnämnden 
föreskriver försiktighetsmått för verksamheten enligt Naturvårdsverkets 
riktlinjer för externt industribuller (1978:5) vid nyetablering av industri. 
Sönderdelning av bränsleved är en bullerstörande verksamhet och det kan inte 
uteslutas att närboende upplever ljudet som störande. Bullerberäkningskartor vid 
flisning visar att 50 dB (A) kan innehållas vid närmaste bostäder med 
bullerdämpande åtgärder bestående av stackar och vältor. 
Ljudutbredningskurvorna visar en nivå mellan 45dB (A) och 50 dB (A) vid 
bostadshuset på fastighet Nävragöl 1:121 samt inom fastighetsgräns vid 
Nävragöl 1:127 och Nävragöl 1:135. Då riktvärdet utomhus vid bostäder ej får 
överstiga 45dB (A) på kvällstid, söndagar samt helgdagar skulle ett tillåtande av 
flisningsverksamhet under dessa tider innebära en inskränkning av fastigheternas 
nyttjande. Miljö- och byggnadsnämnden anser att även lördagar skall räknas som 
helgdag och förelägger härmed verksamhetsutövaren att den del av 
verksamheten som innebär flisning endast skall förekomma helgfria vardagar 
måndag-fredag, dagtid kl 07.00-18.00. Enligt 2 kap 3 § ska alla som avser att 
bedriva en verksamhet utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa 
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eller miljön. Södra Skogsenergi har åtagit sig att utföra bullerdämpande åtgärder, 
genom att placera timmervältor avsedda för flisning samt stackar som 
bullervallar. Sökanden har genom bullerberäkningar visat att bullerriktvärden 
enligt Naturvårdsverkets allmänna råd kommer att innehållas vid närmaste 
bostäder samt vid det område som är detaljplanelagt för bostadsändamål i 
Nävragöl (Sb 407 1982) om flisningsverksamhet endast förekommer på dagtid, 
vardagar. När det gäller ljudpåverkan från transporter till och från 
sågverkstomten överskrids riktvärdet för den maximala ljudnivån vid uteplats 
samt även inomhus om transporter sker nattetid. Miljö- och byggnadsnämnden 
anser att med hänvisning till transporternas begränsade omfattning (en 
genomsnittlig transport av 3,3 lass/dygn (in + ut)) torde störningen vara 
acceptabel dagtid, vardagar, dock bör bolaget till skydd mot bullerstörningar för 
de närboende undvika transporter vardagar mellan kl.18.00 till och med 07.00, 
söndagar och övriga helgdagar. Med anledning av att fastigheten kan innehålla 
markföroreningar från tidigare verksamhet har Södra Skogsenergi åtagit sig att 
låta utföra relevanta jordprover i områden som är misstänkt förorenade. 
Sökanden har i sin ansökan även uppgett att verksamheten endast kommer att 
bedrivas på hårdgjord asfalterad yta. Miljö- och byggnadsnämnden anser att 
Södra Skogsenergi AB i detta avseende vidtagit de skyddsåtgärder som kan 
anses vara rimliga. För att eventuellt lakvatten från flisstackarna inte ska 
transporteras till vattenförande dike, vattendrag eller sjö skall Södra skogsenergi 
tillse att eventuellt uppkommet lakvatten tas omhand på ett godtagbart sätt. 
Miljö- och byggnadsnämnden anser det även motiverat att Södra skogsenergi 
utför provtagning av dagvatten från fastigheten vartannat år, med en första 
provtagning i samband med verksamhetens start, avseende parametrarna TOC, 
COD, kväve, fosfor, ph och fenolära ämnen. Sökanden har även i 
ansökningsskedet genomfört provtagning av vattenkvalitén av närliggande 
grannars vattentäkter. Proverna har analyserats på TOC, COD, fenoler, kväve 
och fosfor. Miljö- och byggnadsnämnden anser att Södra Skogsenergi AB i 
dessa avseenden vidtagit erforderliga försiktighetsåtgärder. Sammantaget 
bedömer Miljö- och byggnadsnämnden att den planerade verksamheten med 
utfästa skyddsåtgärder och föreskrivna försiktighetsmått kan godkännas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att tillstyrka anmälan om lagring av flis, bränsleved och biprodukter från 
skogsindustrin samt sönderdelning av bränsleved och upphäver härmed 
delegationsbeslut 2007-04-27 § 210 om förbud att påbörja verksamheten. Miljö- 
och byggnadsnämnden förelägger även Södra Skogsenergi AB, med stöd av 
miljöbalken 2 kap 3 § samt 26 kap 9 §, om följande försiktighetsåtgärder: 
 
att verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad Södra 
Skogsenergi AB angivit i ansökningshandlingar eller i övrigt uppgett eller åtagit 
sig i ärendet, om inte annat framgår av nedanstående beslut eller föreskrifter, 
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att den lagrade mängden skogsflis inom fastigheten Nävragöl 1:89 ej får 
överstiga 10 000 ton årligen samt att den årliga omsatta volymen (den mängd 
ved som ska sönderdelas) ej får överstiga 15 000 m3 f ub, 
 
att verksamheten inte får ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå, som 
riktvärden, utomhus vid bostäder; 
 
Dagtid vardagar kl. 07.00-18.00 50 dB(A) 
Kvällstid kl. 18.00-22.00 samt söndag och helgdag 45 dB(A) 
Nattetid kl. 22.00-07.00 40 dB(A) 
Momentana ljud kl. 22.00-07.00 55 dB(A) 
 
Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser eller hörbara toner ska den 
ekvivalenta ljudnivån sänkas med 5dB(A)-enheter. 
 
Definition: 
Om ett riktvärde överskrids ska åtgärder vidtas för att förhindra att 
överskridande upprepas. Uppnått resultat ska styrkas genom mätning. 
 
att sönderdelning av bränsleved (flisning) endast får förekomma helgfria 
vardagar måndag-fredag, dagtid kl 07.00-18.00. Buller från verksamheten ska 
begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder som riktvärde ej 
överstiger 50 dBA, 
 
att bullerdämpande åtgärder skall vidtas innan verksamheten påbörjas, 
 
att till skydd mot bullerstörningar för de närboende skall Södra Skogsenergi AB 
undvika transporter vardagar mellan kl.18.00 till och med 07.00, söndagar och 
övriga helgdagar, 
 
att verksamheten endast får bedrivas på hårdgjord asfalterad yta. Med 
verksamhet avses i detta fall såväl transporter med lastbilar som lagring av 
flisstackar och timmer, 
 
att eventuellt lakvatten från flisstackarna inte får avledas till vattenförande dike, 
vattendrag eller sjö. Södra Skogsenergi AB skall tillse att eventuellt uppkommet 
lakvatten tas omhand på ett godtagbart sätt, 
 
att provtagning av dagvatten från fastigheten skall utföras vartannat år, med en 
första provtagning i samband med verksamhetens start, avseende parametrarna 
TOC, COD, kväve, fosfor, ph och fenolära ämnen, 
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att kemiska produkter samt farligt avfall ska lagras på tät invallad yta under tak 
eller i låsbar container med invallning. Invallningen skall ha en volym som 
motsvarar den största förvarade behållarens volym plus minst 10 % av summan 
av övriga behållares volym. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt för att 
samla upp spill av kemikalier eller farligt avfall. 
 
Verksamhetsutövaren erinras också om; 
 
att bedriva egenkontroll enligt förordningen (1998:901) om egenkontroll.  
 
att omhänderta avfall och farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
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Fastighetsägare Hasslö 1:110      Bygg 2008.2072 
Sökande 
Akten 

§ 71 
Förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av 
komplementbyggnader på fastigheten Hasslö 1:132 
 
Handlingar: Ansökan (2008-08-07), karta 
Fastigheten är i sin helhet privatiserad och bebyggd med ett fritidshus på 60 m2. 
De föreslagna åtgärderna är dock av en sådan omfattning att de inte kan anses 
vara kompletteringsåtgärder. Bland annat föreslås en tillbyggnad av bostadshuset 
med en byggnadsyta på 80 m2 i två våningar samt ett uterum med altan på 
sammanlagt 50 m2. Vidare tillkommer carport med förråd på 72 m2, ett lusthus 
samt en tillbyggnad av befintlig sjöbod. Inga allmänna intressen bedöms vara 
berörda av de föreslagna åtgärderna. Med en välanpassad utformning får den 
tillkommande bebyggelsen anses kunna bli lämplig på platsen. Som upplysning 
ska nämnas att garage/carport bör placeras minst 6 m från fastighetsgränsen i 
infartsriktningen. Anslutning ska göras till kommunal va-anläggning. Berörda 
grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. En skrivelse med 
synpunkter har inkommit, där det bland annat framförs att tvåvåningsdelen 
skulle störa utsikten och inte passa på platsen. Grannen har dock inte någon 
byggnad på sin fastighet, varför förslaget inte kan innebära någon betydande 
olägenhet för denne. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2008-12-11 att arbetsutskottet skulle 
företa syn på platsen. Arbetsutskottet besökte platsen 2009-02-05. 
Vid sammanträde 2009-02-12 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att 
återremittera ärendet till förvaltningen. Sökanden har meddelat förvaltningen att 
ärendet ska prövas enligt den ursprungliga ansökan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för tillbyggnad av bostadshus och nybyggnad 
av komplementbyggnader på den föreslagna platsen med villkor 
 
att byggnadernas utformning och exakta placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
____ 
 
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera 
att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom 
tillståndet annars upphör att gälla. 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Fastighetsägare Hasslö 4:192 

 
 
§ 72 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hasslö 4:219 
 
Handlingar: Ansökan (2009-01-09), kartor 
 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan 
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. 
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med 
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen och så att de 
inte medför betydande olägenheter för omgivningen. 
Platsen utgörs av ängsliknande mark och ligger i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Den bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra 
allmänna intressen. 
Infart kan ske från Larssons väg, via fastigheten Hasslö 4:220 som ägs av 
sökanden, och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. 
Byggnaden skall placeras längre österut än vad som visas i förslaget, i närmare 
anslutning till befintlig bebyggelsegrupp och infarten från Larssons väg. Exakt 
placering avgörs vid bygglovprövningen. 
Med en sådan placering får ett fritidshus på platsen anses vara en lämplig 
komplettering. 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till den 
föreslagna platsen med villkor 
 
att byggnaden skall placeras längre österut än vad som visas i förslaget vilket 
avgörs i bygglovprövningen 
 
att byggnadens utformning, storlek och utvändigt färg- och materialval skall 
bestämmas i samråd med samhällsbyggnads- förvaltningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
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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. 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande        BYGG 2008.2743 
Akten 
Fastighetsägare Hasslö 4:134 
Fastighetsägare Hasslö 4:192 
Fastighetsägare Hasslö 9:50 
Fastighetsägare Hasslö 9:40 
Fastighetsägare Hasslö 9:60 
Fastighetsägare Hasslö 9:151 
Fastighetsägare Hasslö 9:159 

 
§ 73 
Förhandsbesked för nybyggnad av garage på fastigheten Hasslö 9:14 
 
Handlingar: Ansökan (2008-10-17), karta 
Ansökan gäller ett större garage som komplement till ett befintligt bostadshus. 
Garaget är enligt ansökan placerat på angränsande fastighet, men en 
fastighetsförrättning ska göras om positivt förhandsbesked lämnas, innan 
bygglov söks. 
Garaget har en byggnadsyta på 81 m2, vilket motiveras med att byggnaden även 
ska nyttjas som förråd samt förvaring av veteranbil. 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över förslaget, och sex skrivelser 
med synpunkter har inkommit. I samtliga hävdas att förslaget kommer att 
medföra skymd havsutsikt. Vid besök på platsen har den bedömningen gjorts, att 
garaget kommer att få en sådan placering att det uppfattas som en 
komplementbyggnad i anslutning till bostadshuset. Berörda grannar kommer att 
få sin havsutsikt påverkad i olika grad. I inget av fallen har dock den 
bedömningen gjorts, att detta innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 
plan- och bygglagen 3 kap 2 §. 
Förslaget får anses innebära en lämplig komplettering till det befintliga 
bostadshuset. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett garage till den 
föreslagna platsen med villkor 
 
att byggnadens exakta utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
____ 
Detta tillstånd ger Er inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Observera 
att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom 
tillståndet annars upphör att gälla. 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 74 
Rivning av bef byggnad samt tidsbegränsat Bygglov och bygganmälan för 
nybyggnad av särskilt boende (dubbeldiagnosboende) på fastigheten  
Lyckeby 1:11 (Ringöhemmet) 
 
Handlingar: Ansökan (2008-12-10), ritningar 
 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 
Ansökan gäller att riva en befintlig byggnad som tillhör Ringöhemmet, och få ett 
tidsbegränsat bygglov för att ersätta denna med en större. Den nya byggnaden ska 
uppföras med färdiga moduler som flyttas till platsen. 
Den föreslagna åtgärden strider mot kraven på utformning och en god 
helhetsverkan enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 1 §. Enligt PBL 8 kap 14 § 
har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet att bevilja tidsbegränsar bygglov. 
Lovet kan lämnas för högst fem år. Tiden kan förlängas med högst fem år i sänder. 
Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga tio år. 
En förutsättning för detta är att det inte föreligger något långsiktigt, permanent 
behov av åtgärden på den aktuella platsen, samt att denna är enkel att undanröja. I 
annat fall skall åtgärden prövas genom detaljplaneläggning. 
Förutsättningarna för att bevilja tidsbegränsat bygglov bedöms i nuläget vara 
uppfyllda för de ansökta åtgärderna. 
Platsen är redan ianspråktagen för liknande ändamål. Inga grannar har ansetts vara 
berörda. 
Rivning av bef byggnad samt tidsbegränsat Bygglov och bygganmälan för 
nybyggnad av särskilt boende (dubbeldiagnosboende) på fastigheten LYCKEBY 
1:11 (Ringöhemmet), forts 
På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Då 
tomten är större än 3000 m2 ska strandskyddsfrågan prövas av länsstyrelsen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att återemittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för diskussion med 
sökande om ett eventuellt permanent bygglov. 
_____ 
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§ 75 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage, samt 
strandskyddsdispens på fastigheten Möllehall 1:7 
 
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar (2008.12.08) samt tomtavgränsning  
Fastigheten Möllehall 1:7 är en 263 ha stor skogs- och jorbruksfatighet. Den 
aktuella tomten är inte avstyckad men bebyggd med ett äldre bostadshus. Tomten 
ligger utanför samlad bebyggelse. Ianspråktagen tomt är ca 2600m² och är bebyggd 
med ett äldre enbostadshus om ca 80m² samt ett garage om ca 43m². Fastigheten 
ligger helt inom strandskyddat område och omfattas av riksintresse för naturvård. 
Området är också beskrivet som ekologiskt känsligt område. På platsen finns fasta 
fornlämningar. Landskapet är låglänt och den befintliga byggnaden ligger ca 1,2 
meter över medelvattennivå. Tomten är helt ianspråktagen. 
Ansökan avser rivning av befintlig byggnad samt uppförande en ny huvudbyggnad. 
Den nya huvudbyggnaden är 138m².   
Innan byggnation eller markarbeten kan påbörjas krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 
Enligt 3kap Fornminneslagen. 
På platsen gäller strandskyddsförordningen enligt Miljöbalken (MB) 
7kap. Dispens från förordnandet krävs för att uppföra en ersättningsbyggnad, 
varvid även en tomtavgränsning skall göras. Fastigheten är idag ianspråktagen 
vilket är ett särskilt skäl att medge dispens. Inga grannar har bedömts vara berörda. 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov, samt medger med stöd av 7 kap 18§ dispens från 
strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives: 
 
att rivningsanmälan och bygganmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden 
då arbeten påbörjas och då det avslutas. 
 
att att tomt får tas i anspråk enligt bifogad tomtavgränsning. 
 
att höjdsatt marksektion inlämnas senast byggsamrådet för godkännande. 

 
att förslag till anordnande av kretsloppsanpassad avloppsanläggning skall 
inlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen och godkännas innan byggstart. 
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att tillstånd måste erhållas från Länsstyrelsen i Blekinge enl. 3 kap 
fornminneslagen. 

 
att färgsättning skall ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
_____ 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två 
år och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 76 
Förhandsbesked för nybyggnad av stall och förråd på fastigheten  
Mölletorp 7:4 
 
Handlingar: Ansökan (2008-12-08), kartor 
Ansökan gäller att få uppföra en byggnad på ca 130 m2 avsedd för en 
verksamhet med olika hästanknutna aktiviteter. Det gäller försäljning och 
reparation av utrustning samt uppstallning av hästar under kortare tid vid 
utprovning av utrustning. Ett mindre antal stallplatser för längre tid ska finnas, 
liksom förrådsutrymmen för verksamheten. 
Marken har karaktär av betesäng som idag nyttjas en stor del av året för hästbete, 
vilket kommer att fortsätta. Den föreslagna byggnaden bedöms bli ett naturligt 
inslag på platsen som är av lantlig karaktär, och förekomsten av hästar är redan 
etablerad. Byggnaden föreslås placerad strax utanför strandskyddsgränsen mot 
Lyckebyån. Va-verket har meddelat att man inte har några invändningar med 
tanke på vattenskyddsområdet. Platsen får anses vara lämplig för det föreslagna 
ändamålet. En närmare redovisning vad gäller hästhållningen måste inlämnas för 
granskning i samband med bygglovansökan. Som upplysning ska nämnas att vid 
förvaring av 4 eller fler hästar krävs tillstånd från länsstyrelsen. Även av andra 
skäl kan tillstånd från länsstyrelsen krävas vid verksamhet med hästar, varför 
sökanden uppmanas att ta kontakt med länsstyrelsen för ytterligare information. 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av stallbyggnad med förråd 
till den föreslagna platsen med villkor 
 
att byggnadens exakta utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, 
vilket ska ombesörjas av sökanden 
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att innan bygglov kan beviljas ska redovisning inlämnas till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för granskning och godkännande vad gäller 
antal installade hästar, gödselhantering, rasthagens placering samt betesmarkens 
omfattning och lokalisering 
 
 
____ 
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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§ 77 
Rivningslov och rivningsanmälan för bef huvudbyggnad samt Bygglov och 
bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus och garage, samt 
strandskyddsdispens på fastigheten Krogsnäs 1:8 
 
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar, foto.(2009.01.19), marksektion. 
Fastigheten Krogsnäs 1:8 ligger utanför samlad bebyggelse, omfattar 950m² och 
är bebyggd med ett enbostadshus om 95m² uppfört 1925. Fastigheten ligger helt 
inom strandskyddat område och omfattas av riksintresse för naturmiljövård. 
Området är också beskrivet som ekologiskt känsligt område och våtmark. 
Landskapet är låglänt och den befintliga byggnaden är placerad på en uppbyggd 
stenplatå/kaj med en höjd på ca 1 meter över medelvattennivå. Tomten är helt 
ianspråktagen. Servitut finns för infart till befintlig komplementbyggnad. 
Ansökan avser rivning av befintlig byggnad samt uppförande en 
ersättningsbyggnad samt ersätta befintligt uthus mot nytt garage. Den nya 
huvudbyggnaden är 157m² och garaget omfattar 61 m².  Den nya byggnaden 
kommer att placeras på en ny platå/kaj för att följa Karlskrona kommuns policy 
om lägsta grundläggningsnivå. Detta innebär att befintlig kaj höjs en meter. För 
en mjukare övergång mot vattnet kommer en träbrygga placeras längs den nya 
kajkanten. På platsen gäller strandskyddsförordningen enligt Miljöbalken 
(MB)7kap dispens från förordnandet krävs för att uppföra en 
ersättningsbyggnad, varvid även en tomtavgränsning skall göras. Fastigheten är 
idag helt ianspråktagen vilket är ett särskilt skäl att medge dispens. Inga grannar 
har bedömts vara berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov, samt medger med stöd av 7 kap 18§ dispens från 
strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives: 
 
att rivningsanmälan och bygganmälan inlämnas till miljö- och 
byggnadsnämnden då arbeten påbörjas och då det avslutas. 
 
att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt. 
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att slutgiltig höjdsättning sker senast byggsamrådet. 
 
att färgsättning skall ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
att tillstånd erhålles för anordnande av ny avloppsanläggning senast innan 
byggstart. 
_____ 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två 
år och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 78 
Ansökan om förhandsbesked för 2 st cykelgarage på fastigheten  
Sjöbladh 14 
 
Handlingar: Ansökan (2009-01-26), ritningar 
 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 
Ansökan gäller två cykelgarage. Det mindre föreslås placerat söder om den fd 
skolbyggnaden mot Guldsmedsgränd, på mark som enligt gällande detaljplan bl 
a får bebyggas med uthus. 
Det större cykelgaraget föreslås placerat omedelbart norr om det nybyggda 
radhuset mot Guldsmedsgränd, i direkt närhet till befintlig transformatorstation. 
Den blir huvudsakligen placerad på mark som enligt gällande detaljplan inte får 
bebyggas, prickmark. Placeringen av det större cykelgaraget strider mot gällande 
detaljplan i sådan omfattning, att den inte kan anses vara en mindre avvikelse 
förenlig med planens syfte. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för det södra, mindre cykelgaraget, samt  
 
att lämnar negativt förhandsbesked för det norra, större cykelgaraget, med 
hänvisning till att förslaget i den delen strider mot gällande detaljplan. 
____ 
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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§ 79 
Förhandsbesked för nybyggnad av garage på fastigheten Skillinge 31:1 
 
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2009.01.07) 
Ansökan avser förhandsbesked för uppförande av ett garage om 48m². 
Fastigheten omfattar ca 3100 m² och är idag bebyggd med en huvudbyggnad om 
170m² samt en komplement byggnad om ca 40m². Fastigheten omfattas av 
detaljplan som vann laga kraft 1950. Planen föreskriver bla. att byggnader får 
uppföras endast som fritidshus. Byggrätten uppgår till 1/8 av tomtytan dock 
högst 250m² varav en komplementbyggnad om högst 40m². Stora delar av 
fastigheterna omfattas dessutom av restriktioner i form av punktprickad mar dvs. 
mark som inte får bebyggas. Området har successivt ändrat karaktär från 
fritidshusbebyggelse till bebyggelse för åretruntboende. 2005 genomfördes en 
planändring som innebär att byggnader får uppföras i två plan för 
bostadsändamål. Bedömning görs att kommunens intentioner har varit att låta 
området utvecklas för åretruntboende. Förslaget strider mot gällande plan vad 
gäller byggnadens placering då den hamnar helt på sk prickmark, dessutom 
överskrids byggrätten. Handläggande tjänsteman har vid besök på plats 
konstaterat att fastighetens topografiska och planmässiga förutsättningar inte 
medger någon planenlig placering av komplementbyggnaden.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar negativt förhandsbesked för den avsedda byggnationen med 
hänvisning att den strider mot gällande detaljplan. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 80 
Övriga frågor 
 
Håkan Aronsson informerade varför miljö- och byggnadsnämnden eventuellt 
inte kommer anses behörig att överklaga länsstyrelsens beslut om att ej bifalla 
bygglov på fastigheten Garvaren 22. I praxis har byggnadsnämnden tillerkänts 
klagorätt när ett av nämnden meddelat förpliktande beslut eller ett avslagsbeslut 
ändrats eller upphävts. Har nämndens beslut gått i gynnande riktning – 
byggnadslov har beviljats – och upphävs det har nämnden däremot i regel inte 
ansetts behörig att överklaga beslutet. 
 
Magnus Johansson (S) ansåg att bygglov på fastigheten Dockan 10-11 åter kan 
vara  aktuellt och att diskussion med Kockums borde ske. Det primära är att 
finna en tomt som det går att bygga ett boende för de hemlösa. 
Carl-Göran Svensson (M) håll med Magnus Johansson (S) att det är viktigt att 
finna en tomt som går att bygga på så att de hemlösa får ett boende. Ytterst är 
det socialnämnden som är ansvariga att komma med förslag till en lämplig tomt 
och sedan bedömer miljö- och byggnadsnämnden om bygglov kan beviljas 
enligt plan- och bygglagen. 
 
Marcel Abedini ställde frågan om arbete pågår med att koppla ihop områdena 
Kungsmarken och Mariedal. Ola Swärdh svarade att arbete pågår och att nya 
idéer för att koppla ihop områdena kan komma i samband med översyn av 
kollektivtrafiken. 
 
Sofia Biothorp (mp) informerade nämnden om earth hour den 28 mars kl 2030—
2130. Syftet med manifestationen är att sända en signal till 
klimatförhandlingarna i Köpenhamn. 
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Sökande        BYGG 2009.202 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 81 
Bygglov och bygganmälan för ändrad användning av enbostadshus på 
fastigheten Kråkerum 5:32 
 
 
Handlingar: Ansökan, ritningar,(2009-01-27) verksamhetsbeskrivning (2009-02-
05)  
Fastigheten ligger utanför samlad bebyggelse. 
Ansökan avser lokalisering och bygglov för ändrad användning från bostad till 
hundpensionat. Befintligt bostadshus förändras interiört och rastgårdar byggs i 
anslutning huset. Verksamheten innebär att upp till 14 hundar kan hysas på 
pensionatet samtidigt. Varje hund har en egen rastgård om 18m² dessutom 
kommer en 1800 m² stor inhägnad yta att användas för gemensamma aktiviteter 
och rastning. Grannar har givits möjlighet att yttra sig men inget yttrande har 
inkommit. Lokaliseringen bedöms uppfylla kraven i 2 kap PBL och 
verksamheten bedöms inte innebära någon negativ omgivningspåverkan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov för lokalisering och ändrad verksamhet. Varvid föreskrives: 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och 
då det avslutas 
 
att tillstånd erhålles enligt 16§ i djurskyddslagen 1988:534, ansökan sker till 
Länsstyrelsen. 
_____ 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två 
år och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 16 april 2009 
 
§ 97 Informationer. 
§ 98 Redovisning av särskilda sparåtgärder enligt budgetdirektiv 2009. 
§ 99 Avrapportering av uppdrag/direktiv från kommunfullmäktige i budget 2009. 
§ 100 Remiss – förslag till rehabliteringspolicy. Utgår. 
§ 101 Pågående planer. 
§ 102 Yttrande till JO. 
§ 103 Beslut fattade av arbetsutskottet. 
§ 104 Beslut fattade av tjänstemän. 
§ 105 Meddelande. 
§ 106 Detaljplan för Sandhamn 13:1. 
§ 107 Detaljplan för Kv Kölen m fl 
§ 108 Detaljplan för Stora Vörta 1:72 
§ 109 Detaljplan för Verstorp 2:68 
§ 110 Detaljplan för Torstäva 5:4 
§ 111 Detaljplan för Gängletorp 14:27 
§ 112 Detaljplan för Hasslö 7:135. Utgår. 
§ 113 Ansökan om godkännande inom fastigheten Wachtmeister 54 
§ 114 Bygglov tillbyggnad inglasad altan fastigheten Tjurkö 8:33 
§ 115 Rivning av befintlig byggnad samt tidsbegränsat lov särskilt boende fastigheten Lyckeby 1:11 
§ 116 Bygglov nybyggnad båthus fastigheten Aspö 3:22  
§ 117 Förhandsbesked på fastigheten Boåkra 12:6 och 12:4 
§ 118 Olovligt byggnade fastigheten Karlskrona 6:40 
§ 119 Olovlig verksamhet och byggnation fastigheten Östra Rödeby 1:47 Utgår. 
§ 120 Olovlig byggnation fastigheten Frimuraren 6 
§ 121 Bygglov och strandskyddsdispens  på fastigheten Fäjö 15:8 
§ 122 Förhandsbesked på fastigheten Sanda 1:136 
§ 123 Föreläggande med vite fastigheten Gängletorp 14:10 
§ 124 Övriga frågor 
 

Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre 14 april 2009 kl 08.30—11.40 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (M)  
  2:e vice ordförande Magnus Johansson (S) 
  Ledamöter  Anna Ottosson (M) Från kl 10.00 
     Margareta Rodin (FP) 

Magnus Larsson (C)  
     Jan Spjuth (KD)  

Eva Öhman (S)  
     Ulla Ohlsson (S)  

Michael Ryge (S) 
Katarina Möller (S) 

 
Tjänstgörande ersättare  Morgan Mattsson (S) 
     Henrik Larsen (M) 
     Eva Röder (FP) till kl 10.00 
      
Ersättare     
     Eva Röder (FP) Från kl 10.00 
     Sopia Bothorp (MP) 
     Lotta Holgersson (S) 
     Gert Olsson (S) 
     Gert Bengtsson (S) 
     Veikko Pirkalainen (S) 
      
           
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Ola Swärdh, planchef 

     Malin Sjöstedt, bygglovsarkitekt 
     Anders Klar, miljöchef 
     Jan Hammarfors, bygglovschef 
     Claes Lindell, Lantmäteriet 
     Anna Olausson, planarkitekt 
 
Utses att justera   Katarina Möller (S) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 29 april 2009 kl 0800 
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson  
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Katarina Möller 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 29 april 2009 anslagits på kommunens anslagstavla 
intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 97 
Informationer 
 
Nämnden informerades om budgetuppföljning februari 2009. 
 
 
Nämnden informeras om personalnyckeltal 2009-01-31 för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
_____ 
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§ 98 
Redovisning av särskilda sparåtgärder enligt budgetdirektiv 2009 
 
Enligt budgetdirektiv 2009 ska miljö- och byggnadsnämnden uppfylla 
sparbeting genom minskade kostnader för upphandling, sänkt semesterlöneskuld 
samt resultat av omställningsprogrammet. Sparbetinget för miljö- och 
byggnadsnämnden omfattar totalt 327 000 kronor för 2009. förvaltningen sparar 
in angivna 7000 kronor för upphandling inom ramen för allmänna omkostnader. 
Semesterlöneskulden förväntas kunna minska med 20 000 kronor. Förvaltningen 
har närvarande inget utrymme att spara angivet belopp om 300 000 kronor på 
omställningsprogrammet. 
Förvaltningen förväntas kunna uppfylla de ekonomiska villkoren totalt genom 
den intäktsökning som miljö- och byggnadsnämndens förslag till ändring av 
miljöbalkstaxan generar.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen 
_____ 
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§ 99 
Avrapportering av uppdrag/direktiv från kommunfullmäktige i  
budget 2009 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att se 
över kostnadstäckningsgraden på miljöavdelningen samt att se över 
möjligheterna att utan det innebär försämringar för de sökande pressa 
kostnaderna för bostadsanpassade åtgärder. 
Miljö- och byggnadsnämnden har i februari 2009 beslutat om förslag till ändring 
av miljöbalkstaxa som i högre utsträckning stämmer överrens med Sveriges 
kommuner och landstings rekommendationer. Det sker kontinuerligt åtgärder för 
att minska kostnaderna för bostadsanpassningen. Ersättning för spistimers har 
upphört, ett system för återanvändning har utvecklats för tex trapphissar, ramper, 
dörrautomatik, WC etc. Karlskrona har förhållandevis gammalt 
fastighetsbestånd med generellt dålig tillgänglighet. Vid nyproduktion och 
ombyggnad bevakas i samband med bygganmälan tillgänglighetsaspekter vilket 
gör att fastighetsbeståndet successivt förbättras och kostnader för 
bostadsanpassning minskar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen och antaga samhällsbyggnadsförvaltningens 
yttrande såsom sitt eget för rapportering till kommunfullmäktige. 
_____ 
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§ 100 
Remiss – förslag till rehabiliteringspolicy 
 
Utgår. 
____ 
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§ 101 
Pågående planer 
 
Handlingar: Förteckning över pågående planer 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att taga information till protokollet 
 
_____ 
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Akten         DIA 2009.528 
Justitieombudsmannen 

 
 
 
§ 102 
Yttrande till Justitieombudsmannen angående anmälan  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har anmälts till Justitieombudsmannen (JO). 
Anmälan gäller huvudsakligen två ärenden som behandlar det olovligt uppförda 
båthuset på fastigheten Aspö 3:22. Den gäller också en förfrågan om 
bygglovbefriade åtgärder utanför samlad bebyggelse på annan del av fastigheten, 
särskilt angående uppförande av garage. JO har anmodat miljö- och 
byggnadsnämnden att yttra sig över det som framförs i anmälan. Den till JO 
inlämnade skrivelsen har en löpande text vars karaktär gör den svår att 
kommentera direkt. Detta beror framför allt på att den innehåller en mängd 
sidospår som enligt vår bedömning helt saknar relevans för det som får uppfattas 
som sakfrågorna i framställningen. Nämnden har därför valt inrikta yttrandet till 
att kommentera den sammanfattning i 23 punkter som avslutar skrivelsen, och 
som enligt nämndens uppfattning täcker in allt som kan anses vara av betydelse 
för JO:s granskning.  

 
1.  Uppgiften är inte relevant då den aktuella byggnaden inte är en  
ekonomibyggnad nödvändig för näringsverksamhetens behov. Detta har fastlagts vid 
prövning av ärendet i högre rättsinstanser. 
 
2.  Den plats där det nya båthuset uppfördes var enligt vår bedömning orörd 
naturmark. 
 
3.  Vad byggnadsnämndens ordförande eventuellt uppger för pressen ankommer inte 
på myndighetens tjänstemän att kommentera. 
 
4.  Muntliga upplysningar, som enligt vår bedömning mycket väl kunnat  
misstolkas, är inte relevanta vid en formell handläggning och bedömning av en 
ansökan. Se för övrigt punkt 1. 
 
5.  Den aktuella e-posten har, möjligen felaktigt, inte betraktats som handling i 
ärendet. När begäran preciserades översändes e-posten. 
 
6.  Detta formella misstag rättades i ett nytt beslut. 
 
7.  Myndighetens rutiner vad gäller ärenden där sökanden företräds av ombud genom 
fullmakt har varit oklara, vilket nu kommer att rättas till. 
 
8.  Se punkt 7. 
 
9.  Se punkt 7. 
 
10.  Inlagan var sent insänd och inte en förväntad skrivelse som myndigheten begärt in 
till ett visst datum. Den hade inte kommit till handläggarens kännedom före 
sammanträdet. 
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11.  Vid muntlig kontakt kan naturligtvis bara generella upplysningar av  
principiell karaktär lämnas, skriftliga besked måste grunda sig på nödvändigt 
ritningsmaterial. När sådant inlämnades gavs också korrekt besked skriftligt. 
 
12.  Se punkt 7 
 
13.  Myndigheten instämmer i att handläggningstiden var onödigt lång i detta fall. 
Liknande handläggningstider förekommer i andra ärenden, förklaringen rent allmänt är 
kontinuerligt hög arbetsbelastning där prioriteringar ständigt måste göras. Den angivna 
normalhandläggnings- tiden gäller dock inte nämndärenden, vilket framgår av 
bekräftelsebrevet till sökanden. 
 
14.  Vad gäller fullmakten se punkt 7. Frågan om handläggningstid besvarades av 
bygglovchefen. 
 
15.  Förlängning av svarstiden medges alltid om sökanden inkommer med en begäran, 
vilket inte skedde i detta fall. 
 
16.  Den tidigare sjöboden stod inte på samma plats som det olovligt uppförda 
båthuset, vilket framgår av kartmaterial. Vad gäller det muntliga beskedet från annan 
handläggare se punkt 4. 
 
17.  Se punkt 7. 
 
18.  Se punkt 13. 
 
19.  Se punkt 13. 
 
20.  I denna handläggning kan myndigheten inte se några formella brister. 
 
21.  Se punkt 20. 
 
Sammanfattningsvis ska sägas, att de mindre förbiseenden och misstag 
som begåtts, i grunden beror på en kontinuerligt hög arbetsbelastning, 
där prioriteringar hela tiden måste göras. Vi har då genomgående valt att 
prioritera handläggningen av sådana i rätt ordning inlämnade 
bygglovansökningar där sökanden varit beroende av normal 
handläggningstid för att kunna uppföra byggnation inom förväntad tid. 
Vi har särskilt prioriterat byggande för sådana offentliga verksamheter 
som är av vikt för medborgarna i allmänhet, sådant som är av vikt för 
utveckling av näringslivet samt nybyggnation av bostadshus.  
 
I det aktuella fallet kan sökanden knappast anses ha lidit någon skada i 
detta avseende, då den olovligt uppförda byggnaden hela tiden funnits 
på plats och kunnat nyttjas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget 
_____ 
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§103 
 Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 104 
Beslut fattade av tjänstemän 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 105 MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2009-04-16 
 
1. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-02-23. Överklagande miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift fastigheten Grönadal 16:24. 
 
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-02. Överklagande miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift fastigheten Dahlberg 38. 
 
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-02. Överklagande miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om tidsbegränsat lov fastigheten Dahlberg 38 
 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-04. Anmälan om vattenverksamhet samt 

dispens från biotoppskyddet för anläggming våtmark på fastigheten Berntorp 1:1 
 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-03.  Dispens från föreskrifter för 

naturreservatet Torhamns udde för rivning av militärt torn. 
 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-16. Beslut om godkännande av slutrapport 

för det lokala naturvårdsprojektet ”Sutaremåla ädellövskog och linbasta”. 
 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-12. Ansökan om strandskyddsdispens för 

uppförande av sjöbod på fastigheten Aspö 3:22. 
 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-13. Överklagande miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om föreläggande ang ventilation i lgh nr 54 på fastigheten 
Sankt Jacobi 1. 

 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-18. Ansökan om strandskyddsdispens 

fastigheten Tockatorp 63:1. 
 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-26. Beslut om godkännande av 

verksamhetsrapport gällande det lokala naturvårdsprojektet ”Ådalen”. 
 
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-26. Fråga om upphävande av strandskydd 

för området som avses ingå i detaljplan för del av Mjövik 1:3 mfl. 
 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-02-27. Överklagande miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
samt uppsättande av plank på fastigheten Garvaren 22. 

 
13.  Länsrätten i Blekinge län, DOM 2009-02-17.  Bostadsanpassningsbidrag enl lagen om 

bostadsanpassningsbidrag. 
 
14. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2009-02-18. Bygglov för vindkraftverk. 
 
15. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2009-03-03. Bygglov för nybyggnad av båthus enl plan-

och bygglagen nu fråga om avskrivning. 
 
16. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2009-02-26. Bygglov enl pbl nu fråga om avskrivning.  
 
17. Växjö Tingsrätt Miljödomstolen, Beslut 2009-03-27. Tillstånd till uppfrande av drift av 

anläggning för miljöfarligt avfall nu fråga om avskrivning. 
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18. Justitieombudsmannen, beslut 2009-02-20. Anmälan mot miljö- och byggnadsnämnden. 
 
19. Justitieombudsmannen, beslut 2009-02-20. Anmälan mot miljö- och byggnadsnämnden. 
 
20. Transportstyrelsen, beslut 2009-02-26. Disepens från skyldighet att tillhandahålla 

förnybara drivmedel. 
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Akten         PLAN 2006.2593 
Sökande 

 
 
 
 
 
 
§ 106 
Avskrivning av planuppdrag för Sandhamn 13:1 
 
Sökande har meddelat att man önskar avbryta planarbetet. Ärendet 
föreslås därför avbrytas och avskrivas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att planarbetet för Sandhamn 13:1 avbryts och avskrives. 
_____ 
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Sökande        DIA 2001.5616 
Akten 

 
 
 
 
§ 107 
Detaljplan för Kv Kölen 7 m fl 
 
Ett förslag till program för detaljplan för kv. Kölen m fl (Hästö Marina), 
har varit föremål för programsamråd. Under samrådstiden ,  
25 februari – 31 mars 2008, har samrådshandlingar funnits tillgängliga 
på Karlskrona Kommun, stadsnbiblioteket samt Karlskrona Kommuns 
webbplats. Samrådet har annonserats i lokalpress den 22 februari 2008 
och samrådsmöte har hållits i Hästöskolans matsal den 5 mars. 
Syftet med planen är att ombilda området från industriändamål till 
bostadsändamål och småbåtshamn/marina. Förslaget medför 20-25 
bostadshus i direkt anslutning till småbåtshamn. Planområdet är beläget 
på södra delen av Hästö, nordost om Karlskrona centrum. I väster och 
norr gränsar området till Brovägen respektive Ångslupsvägen. 
Planområdet omfattar ca 75 000 kvadratmeter. 
Yttrandena som inkommit finns tillgängliga i sin helhet på Karlskrona 
Kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att detaljplanen för Kölen 7 m fl, sänds ut på samråd  
 
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. 
_____ 
 

perwimmerman
Markering
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Sökande        PLAN 2006.1262 
Akten 
Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 

 
 
 
 
§ 108 
Detaljplan för Stora Vörta 1:72 m fl Nättraby 
 
Detaljplan för del av Stora Vörta 1:72 m fl, har varit utställd för allmän 
granskning. Under utställningstiden, 19 december 2008 – 30 januari 
2009, har utställningshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona 
Kommun, stadsbiblioteket samt på Karlskrona Kommuns webbplats. 
Utställningen har annonserats i lokalpressen den 19 december 2008. 
Yttrandena finns tillgängliga i sin helhet på Karlskrona Kommun, 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av 
friliggande enbostadshus alternativt parhus inom del av fastigheten 
Stora Vörta 1:72. genom föreslagen bebyggelse uppstår 
sammanhängande tätbebyggelse från central Nättraby till Skärva by. En 
förtättning inom området bedöms innebära en naturlig komplettering av 
bebyggelse trots den inte har stöd i gällande översiktsplan från 2002. 
Planområdet omfattar ca 3 hektar.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga 
detaljplanen för del av Stora Vörta 1:72 m fl, Nättraby, Karlskrona 
kommun, daterad 30 mars 2009 
 
att antaga ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan 
_____ 
 

perwimmerman
Markering
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Sökande        PLAN 2006.3795 
Akten 
Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 
 

 
 
§ 109 
Detaljplan för Verstorp 2:68 m fl 
 
Detaljplan för Verstorp 2:68 m fl, har varit utställd för samråd. Under 
samrådstiden, 19 december 2008 – 30 januari 2009, har 
samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun, 
stadsbiblioteket samt på Karlskrona Kommuns webbplats. Utställningen 
har annonserats i lokalpressen den 19 december 2008. ärendet har 
drivits med enkelt planförfarande. 
Yttrandena finns tillgängliga i sin helhet på Karlskrona Kommun, 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Syftet med planförslaget är att säkerställa en trygg miljö för 
gångtrafikanter, reglera förhållandet mellan kvartersmark och allmän 
plats samt lösa parkeringsbehovet för fastigheterna Verstorp 2:68, 2:70 
och 2:71 på kvartersmark.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga 
detaljplanen för Verstorp 2:68 m fl, Karlskrona kommun, daterad 30 
mars 2009, 
 
att antaga ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
_____ 

perwimmerman
Markering
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Sökande        2001.5734 
Akten 

 
 
 
 
§ 110 
Detaljplan för Torstäva 5:4 m fl 
 
Detaljplan för Torstäva 5:4 m fl, har varit föremål för samråd. Under 
samrådstiden, 30 maj – 27 juni 2008, har samrådshandlingar funnits 
tillgängliga på Karlskrona Kommun, stadsbiblioteket samt på 
Karlskrona Kommuns webbplats. Utställningen har annonserats i 
lokalpressen den 30 maj 2008.  
Yttrandena finns tillgängliga i sin helhet på Karlskrona Kommun, 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
I området finns ett flertal äldre gällande byggnadsplaner framtagna för 
fritidshusbebyggelse. Planerna har olika bestämmelser om högsta 
tillåtna byggnadsarea. Variationer från 50 kvadratmeter för bostadshus 
upp till en sammanlagd byggnadsarea om 150 kvadratmeter per tomt 
förekommer. Miljö- och byggnadsnämnden har i vissa fall beviljat 
dispens från planbestämmelserna och tillåtit bebyggelse som 
överskrider den tillåtna byggnadsarean. 
Miljö- och byggnadsnämndens ambition är att skapa likvärdiga 
bestämmelser inom området. Denfördjupade översiktsplanen för 
Trummenäs tillåter upp till 20 procent av tomtyta/fastighetsyta under 
förutsättning att godkänd vatten- och avloppslösning finns. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att planarbetet övergår från enkelt till normalt förfarande, 
 
att ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl, Trummenäs, ställs ut för 
allmän granskning, 
 
att kungöra ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
_____ 

perwimmerman
Markering
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Sökande        PLAN 2003.1182 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 111 
Detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl 
 
Detaljplan för Gängletorp 14:27m fl, har varit föremål för samråd. 
Under samrådstiden, 30 juni – 11augusti 2008, har samrådshandlingar 
funnits tillgängliga på Karlskrona Kommun, stadsbiblioteket samt på 
Karlskrona Kommuns webbplats. Utställningen har annonserats i 
lokalpressen den 27 juni 2008. ärendet har drivits med enkelt 
planförfarande. 
Yttrandena finns tillgängliga i sin helhet på Karlskrona Kommun, 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
I området finns ett flertal äldre gällande byggnadsplaner framtagna för 
fritidshusbebyggelse. Planerna har olika bestämmelser om högsta 
tillåtna byggnadsarea. Variationer från 50 kvadratmeter för bostadshus 
upp till en sammanlagd byggnadsarea om 150 kvadratmeter per tomt 
förekommer. Miljö- och byggnadsnämnden har i vissa fall beviljat 
dispens från planbestämmelserna och tillåtit bebyggelse som 
överskrider den tillåtna byggnadsarean. 
Miljö- och byggnadsnämndens ambition är att skapa likvärdiga 
bestämmelser inom området. Den fördjupade översiktsplanen för 
Trummenäs tillåter upp till 20 procent av tomtyta/fastighetsyta under 
förutsättning att godkänd vatten- och avloppslösning finns. 
 
Yrkanden 
 
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på maximal storlek på byggnad inom 
detaljplanen skall begränsas till 300 kvadratmeter. 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag eller om beslut skall fattas 
enligt Carl-Göran Svenssons (M) yrkande och finner att ärendet skall 
avgöras enligt Carl-Göran Svenssons (M) yrkande. 
 
 
Forts § 111 
 

perwimmerman
Markering
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Forts § 111 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att bestämmelse skrivs in att maximal storlek på byggnad inom 
detaljplaneområdet får vara maximalt 300 kvadratmeter, 
 
att planarbetet övergå från enkelt förfarande till normalt förfarande, 
 
att låta ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl, Trummenäs, 
Karlskrona kommun, ställs ut för allmän granskning, 
 
att kungöra ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen 
inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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§ 112 
Detaljplan för Hasslö 7:135 
 
Utgår. 
_____ 
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Sökande        MLL 2009.471 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 113 
Ansökan om godkännande inom fastigheten Wachtmeister 54 
 
Gällande beslut för Café Greven daterat 1992-03-11 med Diarienumret 
L 1042 medger beredning och tillagning av våfflor, enklare smörgåsar, 
sallader samt kaffe te läsk och kakor (Se bilaga). Med anledning av att 
verksamhetsutövaren vid flera tillfällen utlovat en ombyggnad av köket  
har myndigheten tidigare gett dispens (Se skrivelse Dnr 2008.1359) 
angående utökning av sortimentet. Utökningen har bestått av ett par 
varma rätter samt kallskänksrätter. Café Greven förelades i 
delegationsbeslut 2008-11-13 § 819 att inkomma med uppgifter när 
ombyggnad alt ett nytt kök skulle vara färdigställt. Då inga uppgifter 
inkom inom angiven tid fick verksamheten återgå till det ursprungliga 
sortimentet eller avbryta verksamheten. En ny ansökan om fortsatt 
verksamhet med oförändrat utbud inkom 2009-03-25 tillsammans med 
informations brev från Blekinge Museum . I brevet framgår det att det 
inom en månad skall presenteras ett förslag till långsiktig lösning och att 
man vill ansöka om de dispenser som krävs. 
I ansökan har inte den begärda uppgiften om tiden för färdigställandet 
av ombyggnad alt nytt kök redovisats. För det sökta sortimentet uppfylls 
inte följande: Tillräckligt med arbets- och avställningsbänkar för att 
hålla en god ordning saknas i varmberedningen/diskrum, detta för att 
kunna hålla god ordning, separera smutsig från ren disk, och att kunna 
avskilja livsmedelshanteringen på ett säkert och hygieniskt sätt, 
hygieniska flödet i lokalen uppfyller inte gällande krav, möjlighet att ex 
skölja grönsaker och övriga livsmedel i avsedda hoar saknas helt, 
befintligt diskutrymme är inte tillräckligt avskilt fån varmberedningen, 
det finns inget handtvättställ i rummet för kallskänkshantering som 
möjliggör en god handhygien, möjlighet till nedkylning saknas (lasagne, 
potatis, ris, pasta) Bifogade rutiner gällande livsmedelshanteringen i 
köket uppfyller inte gällande krav på separation, då det saknas 
beskrivning på tydlig indelning gällande råvaru- och grönsakshantering. 
Rutin för temperaturtagning saknas helt. Med hänvisning till 
ovanstående samt att lokalerna är ytterst begränsade anses inte 
verksamheten kunna tillhandahålla säkra livsmedel till konsumenterna 
med det sökta sortimentet, detta då risken för kontaminering är 
uppenbar. Enligt förordningen (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 
om livsmedelshygien Bilaga 2 kap l punkt 2 skall lokalernas 
utformning, konstruktion, placering och storlek vara sådan luftburen 
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kontaminering undviks eller minimeras, samt erbjuda adekvata 
arbetsutrymmen för att alla steg som ingår i verksamheten skall kunna 
genomföras på ett hygieniskt sätt. Verksamheten skall vidare möjliggöra 
god livsmedelshygien, vilket innebär skydd mot kontaminering. Bilaga 
2 punkt 4 i samma förordning anger att Det skall finnas ett adekvat antal 
lämpligt placerade handtvättställ. Utrustning för sköljning av 
livsmedelskall när så är nödvändigt vara skilt från anordningar för 
handtvätt. I kapitel ll punkt 3 står det att det skall finnas adekvata 
möjligheter, när så är nödvändigt, finnas för att skölja livsmedel. Vaskar 
och liknande faciliteter för sköljning av livsmedel skall ha adekvat 
försörjning av varmt och/ eller kallt dricksvatten, och de skall hållas 
rena och, när det är nödvändigt, desinficeras. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att avslå ansökan från företaget 
Café Greven med det aktuella sökta sortimentet, att tillstyrka ett mindre 
sortiment baserat på mer avancerade kallskänksrätter (smörrebröd, 
sallader, baguetter etc) under villkor att ho för avsköljning samt 
handtvättställ installeras i kallskänksutrymmet innan öppnandet samt att 
tillstyrka paj och lasagne under villkor att nedkylningsutrustning 
anskaffas. 
 
Yrkande 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är att avslå ansökan 
från företaget Café Greven med det aktuella sökta sortimentet, att 
tillstyrka ett mindre sortiment baserat på mer avancerade 
kallskänksrätter (smörrebröd, sallader, baguetter etc) under villkor att ho 
för avsköljning samt handtvättställ installeras i kallskänksutrymmet 
innan öppnandet samt att tillstyrka paj och lasagne under villkor att 
nedkylningsutrustning anskaffas. 
Carl-Göran Svensson (M) yrkar på att gällande dispens förlängs tills den 
31 december 2010. 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag eller enligt Carl-Göran 
Svenssons (M) yrkande och finner att ärendet skall avgöras enligt Carl-
Göran Svenssons (M) yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att förlänga gällande dispens tills den 31 december 2010. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
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§ 114 
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av inglasad altan på 
fastigheten Tjurkö 8:33 
 
Handlingar: Ansökan (2008-11-03), ritningar 
Ansökan gäller en tillbyggnad med ett fem meter långt inglasat uterum i 
byggnadens längdriktning söderut. Tillbyggnadens nock blir ca 1.5 m 
lägre än nocken på den befintliga byggnaden. Den bakomliggande 
grannfastigheten Tjurkö 8:44 har utsikt mot havet och Kungsholms fort 
över den plats där tillbyggnaden föreslås bli placerad. 
Tidigare har en ansökan gällande en sex meter lång tillbyggnad på 
samma plats, med samma nockhöjd som det befintliga huset, varit 
föremål för prövning i överinstanserna. Såväl länsstyrelsen som 
länsrätten sade nej till detta, och Kammarrätten lämnade inte 
prövningstillstånd. Man hänvisade i domsluten till att den skymda 
utsikten skulle innebära en betydande olägenhet för den bakomliggande 
grannen, trots att viss utsikt skulle finnas kvar från den norra delen av 
grannfastigheten. Sedan dess har bygglov beviljats för en sex meter 
lång tillbyggnad norrut på sökandens byggnad. Utsikten från den norra 
delen av grannfastigheten är därigenom numera i stort sett helt skymd. 
Även om den föreslagna tillbyggnaden är en meter kortare och ca 1.5 m 
lägre än den tillbyggnad som tidigare behandlats, görs den 
bedömningen att förslaget innebär än betydande olägenhet för grannen, 
särskilt med hänsyn tagen till att den tidigare utsikten från 
grannfastighetens norra del numera är borta. Sökanden har getts 
möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avslår ansökan med hänvisning till att förslaget innebär en 
betydande olägenhet för omgivningen i enlighet med vad som sägs i 
plan- och bygglagen 3 kap 2 §. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
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Sökande        BYGG 2008.3177 
Akten 

 
§ 115 
Rivning av bef byggnad samt tidsbegränsat Bygglov och 
bygganmälan för nybyggnad av särskilt boende 
(dubbeldiagnosboende) på fastigheten Lyckeby 1:11 
(Ringöhemmet) 
 
Handlingar: Ansökan (2008-12-10), ritningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 
Ansökan gäller att riva en befintlig byggnad som tillhör Ringöhemmet, 
och få ett tidsbegränsat bygglov för att ersätta denna med en större. Den 
nya byggnaden ska uppföras med färdiga moduler som flyttas till 
platsen. Den föreslagna åtgärden strider mot kraven på utformning och 
en god helhetsverkan enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 1 §. 
Enligt PBL 8 kap 14 § har miljö- och byggnadsnämnden då möjlighet 
att bevilja tidsbegränsar bygglov. Lovet kan lämnas för högst fem år. 
Tiden kan förlängas med högst fem år i sänder. Den sammanlagda tiden 
får dock inte överstiga tio år. En förutsättning för detta är att det inte 
föreligger något långsiktigt, permanent behov av åtgärden på den 
aktuella platsen, samt att denna är enkel att undanröja. I annat fall skall 
åtgärden prövas genom detaljplaneläggning. Förutsättningarna för att 
bevilja tidsbegränsat bygglov bedöms i nuläget vara uppfyllda för de 
ansökta åtgärderna. Platsen är redan ianspråktagen för liknande 
ändamål. Inga grannar har ansetts vara berörda. På platsen gäller 
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Då tomten är 
större än 3000 m2 ska strandskyddsfrågan prövas av länsstyrelsen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att Miljö- och byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov med 
varaktighet i 5 år från beslutsdatum med villkor 
 
att strandskyddsdispens från länsstyrelsen ska föreligga före byggstart, 
vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet 
påbörjas och då det avslutats 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
 
Eva Öhman anmäler jäv och deltar varken i beslut eller i beredning 
av ärendet. 
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Sökande        BYGG 2007.2038 
Fastighetsägare Aspö 3:44 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 116 
Bygglov för nybyggnad av båthus på fastigheten Aspö 3:22 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att företa syn på platsen 
_____ 
 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2009-04-16 28 av 37  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Sökande        BYGG 2008.3041 
Akten 
Fastighetsägare Boråkra 2:9 
Fastighetsägare Boråkra 11:8 

 
 
 
§ 117 
Förhandsbesked för nybyggnad av respektive ändrad användning 
till lokal för lägerverksamhet på fastigheten BORÅKRA 12:6 och 
12:5. 
 
Handlingar: Ansökan (2208-11-21), kartor 
Ansökan gäller lokaler för lägerverksamhet, framför allt i samband med 
de ridskoleaktiviteter som bedrivs på Västeråkra. Det gäller dels att ta i 
anspråk en befintlig byggnad av enkelt slag, dels nybyggnad av en 
monteringsbar sektionsbyggnad. Verksamheten är avsedd att försiggå 
sommartid. 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska 
användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Detta 
innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är 
av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare 
ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a 
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen 
och så att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen. 
Platsen utgörs av ängsliknande mark blandat med trädvegetation, 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. Den föreslagna lägerverksamheten får anses vara 
lämplig på platsen. I Boverkets byggregler (BBR) kap 9 ställs krav på 
begränsning av energianvändningen. Enligt BBR 9:11 kan undantag 
från dessa krav ges för byggnader där inget uppvärmningsbehov finns 
under större delen av året. En förutsättning för att kraven inte ska 
komma att ställas i samband med bygglov/bygganmälan är således att 
verksamheten endast försiggår under den varma årstiden. Berörda 
grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av lokaler för 
lägerverksamhet till den föreslagna platsen med villkor 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2009-04-16 29 av 37  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 
att byggnadernas slutliga utformning och placering på tomten,  
samt utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före 
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
att för att kraven på begränsning av energianvändningen enligt BBR 
kap 9 inte ska ställas förutsättes att verksamheten endast bedrivs under 
den del av året då inget uppvärmningsbehov finns 
_____ 
 
Detta tillstånd ger er inte rätten 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 
 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2009-04-16 30 av 37  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Fastighetsägaren       BYGG 2007.1297 
Akten 

 
 
 
 
§ 118 
Anmälan ang olovligt byggande på fastigheten Karlskrona 6:40 
 
Handlingar: Skrivelse dat 2009-01-22 Ang olovligt byggande, skrivelse 
från E.ON diariefört 2009-01-19, utdrag ur gällande plan, 
plankarta,översiktskarta, foton exempel på byggnation 4 st. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har erhållit en anmälan gällande 
olovlig byggnation på fastigheten Karlskrona 6:40. På platsen har det 
konstaterats att den anmälda byggnationen är utförd. Vid kontroll av 
gällande plan för området konstaterades att den mark som är bebyggd är 
i planen avsedd för ”elektriska högspänningsledningar och därmed 
samhörigt ändamål”. Byggnation av denna typ kräver bygglov enligt 
plan- och bygglagen 8 kap 1,2,3 §§ När en åtgärd som kräver bygglov 
har vidtagits utan lov, skall den enligt plan- och bygglagen 10 kap 1 § 
undanröjas eller på annat sätt rättas om inte lov till åtgärden meddelas i 
efterhand. Förvaltningen anser att bygglov i efterhand är en omöjlighet 
och kommer inte att meddelas. Påföljder när någon utan lov utför en 
åtgärd som kräver bygglov: Byggnadsavgift skall enligt plan- och 
bygglagen 10 kap 4 § bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra 
gånger den avgift som skulle ha betalats om lov till denna åtgärd hade 
erhållits. Tilläggsavgift skall enligt plan- och bygglagen 10 kap 7 § tas 
ut med 500 kr/m2 på det som är olovligt uppfört. Avräkning skall ske 
med 10 m2. Om undanröjande eller rättelse sker innan miljö- och 
byggnadsnämnden tar upp frågan till behandling vid sammanträde 
2009-04-16 utgår inga avgifter. Underlåtelse att åtgärda bristerna enligt 
plan- och bygglagen medföra att miljö- och byggnadsnämnden 
förelägger er att mot vite av 200 000 kr åstadkomma rättelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beslutar att med stöd av plan och bygglagens 10 kap 4 och 7 § ta ut 
byggnadsavgift med 20.128 kronor  ( 4X bygglovsavgift 5032 kronor)  
av E.ON Sverige Aktiebolag i egenskap av fastighetsägare och  
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 fastighetsägaren E.ON Sverige Aktiebolag vid vite  
200 000 kronor att senast 3 mån efter delfående av detta beslut riva  
byggnaderna. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande        BYGG 2009.430 
Akten 

 
 
 
§ 119 
Olovlig verksamhet och byggnation på fastigheten  
Östra Rödeby 1:47 
 
Utgår. 
_____ 
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Sökande        BYGG 2008.3143 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 120 
Anmälan ang fönsterbyte på fastigheten Frimuraren 6 
 
Utgår. 
_____ 
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Sökande        BYGG 2009.309 
Akten 
Vägverket 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
Naturvårdsverket 

 
§ 121 
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus samt 
strandskyddsdispens på fastigheten Fäjö 1:58 
 
Handlingar: Ansökan, situationsplan, ritningar (2009.02.03) 
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse, samt omfattas av 
strandskydd  enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Ansökan avser tillbyggnad 
om 88,5m² till ett enbostadshus samt uppförande av en 
komplementbyggnad om 48 m².  
Komplementbyggnaden och tillbyggnaden bedöms vara lämpliga 
kompletteringar.  Komplementbyggnaden placeras närmre vattnet än 
huvudbyggnaden varför en strandskyddsdispens krävs. Tomten är helt 
ianspråktagen vilket utgör ett skäl att bevilja dispens.  
Komplementbyggnaden placeras 1 m från fastighetsgräns i söder. 
Berörda grannar har givits möjlighet att yttra sig i ärendet men inga 
yttranden har inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
 
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18§ dispens från 
strandskyddsbestämmelserna varvid föreskrives: 
 
att bygganmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbete 
påbörjas och då det avslutas, 
 
att hela fastigheten får tas i anspråk som tom, 
 
att anslutning sker till kommunalt VA. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. 
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Akten 

 
 
 
 
 
§ 122 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Sanda 1:136 
 
Handlingar: Ansökan, situationsplan (2009.02.02) 
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar utan 
källare och utan inredd vind. Platsen ligger inom område där de 
generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs 
att markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan 
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig 
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, 
vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras 
på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och 
natur- och kulturvärdena på platsen. Vid bedömningen gäller också vad 
som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. Platsen är 
helt ianspråktagen och fastigheten är idag bebyggd med två 
huvudbyggnader varav en är ett mindre fritidshus av enkel karaktär. 
Fastigheten ingår i ett område med heterogen bebyggelse. Såväl enkla 
fritidshus som större åretruntbostäder av skiftande arkitektonisk karaktär 
finns representerade. Tomten omfattar ca 9600m² och består av en platå 
mot öster och en kraftigt sluttande del mot vägen och havet i väster. 
Fastigheten delas av vägen och omfattas delvis av strandskydd, för 
övrigt bedöms den inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra 
allmänna intressen. Den nya byggnaden placeras på östra delen av platån 
som inte omfattas av strandskydd. Över fastigheten i detta läge löper 
luftledningar. I dagsläget finns inga beslut om markförläggande av 
ledningen. Bedömning görs att fastigheten är möjlig att stycka till två 
separata, lämpligt stora tomter med var sin separat infart. 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 givits möjlighet att yttra sig över 
ansökan. 
 
 
Forts § 122 
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Forts 122 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att Miljö- och byggnadsnämnden 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 befintlig huvudbyggnad på platsen rivs eller flyttas innan bygglov för 
ny byggnation beviljas. 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att skyddsavstånd på minst 5 meter hålls mellan befintlig luftledning och 
ny byggnation. 
 
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 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
Detta tillstånd ger er inte rätten 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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Fastighetsägare Gängletorp 14:10     BYGG 2008.2058 
Akten 

 
 
 
 
§ 123 
Anmälan om olovlig utfyllnad på fastigheten Gängletorp 14:10 
 
Handlingar: Skrivelse dat 2008-08-18, skrivelse dat 2008-10-21, 
beslutsförslag till Miljö och byggnadsnämnden daterad 2008-11-20, 
Beslut i Miljö och byggnadsnämnden 2009-01-15. 
2008-06-05 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen en anmälan om 
olovligt utförd uppfyllnad på fastigheten Gängletorp 14:10. Den 
uppfyllda delen ligger inom planlagt område och uppfyllnader inom 
planlagt område kräver marklov. Två stycken skrivelser har sedan 
skickats till markägaren enligt ovan, ett beslut har tagets och att 
undanröjande skall ske innan den 1 Mars 2009 mot ett vite på 5720 kr. 
Vid besök på platsen efter den 1 Mars 2009 konstaterades att arbetet 
med att transportera bort massorna var påbörjat men inte avslutat. 
Ytterligare massor skall tas bort för att åstadkomma rättelse i ärendet. 
Med anledning av ovan förslås Miljö och byggnadsnämnden följande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att förelägga, Petet Hansson, i egenskap av fastighetsägare, med vite 
5 720kr om ej den uppfyllda marken i enlighet med beslut fattat  
2009-01-15 undanröjts 3 veckor efter delfående av detta beslut. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 124 
Övriga frågor 
 
Magnus Johansson (S) tog upp frågan om olovlig utfyllnad på Saltö och 
önskade att förvaltningen utreder frågan vidare.  
 
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 maj 2009 
 
§ 138 Informationer. 
§ 139 Beslut fattade av arbetsutskottet 
§ 140 Beslut fattade av ordförande 
§ 141 Beslut fattade av tjänstemän. 
§ 142 Meddelande. 
§ 143 Upphävande tomtindelning Fastigheterna Reval 29 och 30 
§ 144 Detaljplan för del av Hasslö 9:134 m fl 
§ 145 Detaljplan för Aspö 5:68 m fl 
§ 146 Detaljplan Torhamn 9:2 m fl 
§ 147 Detaljplan för del av Västra Nättraby 10:3 
§ 148 Detaljplan för Grenadjären 1 o 4 
§ 149 Detaljplan för Aspö 5:68 mfl Gula huset 
§ 150 Detaljplan för Gullbernahult 31 m fl östra delen Gullberna Park 
§ 151 Detaljplan för Gullbernahult 31 m fl västra delen Gullberna Park  
§ 152 Detaljplan för Mjövik 1:3 m fl 
§ 153 Föreläggande med vite fastigheten Augerums-Ryd 1:34 
§ 154 Föreläggande med vite fastigheten Rosen 54 
§ 155 Förhandsbesked fastigheten Bussevik 1:5 
§ 156 Anmälan ang fönsterbyte fastigheten Frimuraren 6 
§ 157 Förhandsbesked fastigheten Skillinge 14:1 
§ 158 Tidsbegränsat lov fastigheten Augerums-Ryd 1:18 
§ 159 Förhandsbesked fastigheten Hasslö 5:42 
§ 160 Förhandsbesked fastigheten Tjurkö 2:135 
§ 161 Bygglov nybyggnad båthus fastigheten Aspö 3:22 
§ 162 Övriga frågor 
§ 163 Nytt sammanträde 
 

Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre 14 maj 2009 kl 08.30—1150 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (M)  
  1:e vice ordförande Marcel Abedini 
  2:e vice ordförande Magnus Johansson (S) 
  Ledamöter  Anna Ottosson (M)  
     Margareta Rodin (FP) 

Magnus Larsson (C)  
     Jan Spjuth (KD)  
     Magnus Lindoffsson (S) 
     Michael Ryge (S) 
     Ulla Ohlsson (S)  
 
Tjänstgörande ersättare  Morgan Mattsson (S) 
     Lotta Holgersson (S) 
     Janne Johansson (SD) 
      
Ersättare     
     Eva Röder (FP)  
     Henrik Larsen (M) 
     Peter Glimvall (M) 
     Gert Olsson (S) 
     Gert Bengtsson (S) 
     Veikko Pirkalainen (S) 
      
           
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Ola Swärdh, planchef 

     Anders Klar, miljöchef 
     Jan Hammarfors, bygglovschef 
     Claes Lindell, Lantmäteriet 
     Anna Olausson, planarkitekt 
     Kim Welser, planarkitekt 
     Anna Steinwndt, planarkitekt 
 
Utses att justera   Margareta Rodin (FP) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 20 maj 2009 kl 14.15 
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson  
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Margareta Rodin  
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 22 maj 2009 anslagits på kommunens anslagstavla 
intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 138 
Informationer 
 
Inga informationer gavs. 
 
_____ 
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§139 
 Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 140 
Beslut fattade av ordförande 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 141 
Beslut fattade av tjänstemän 
 
 Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
 att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 142MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2009-05-14 
   

1. Kommunfullmäktige, Beslut2009-03-26  § 60. Bokslutsdispositioner i samband med 
bokslut år 2008 för Karlskrona kommunkoncern. 

 
2. Kommunfullmäktige, Beslut2009-03-26  § 67. Balansförteckning över obesvarade 

motioner och medborgarförslag den 1 februari 2009. 
 
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-17. Betydande miljöpåverkan enl 6 kap 4 § 

miljöbalken. 
 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-24. Tillstånd till nedgrävning av vattenslang 

inom naturreservat Hallarumsviken. 
 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-31. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut om bygglov för nybyggnad av särskilt 
boende/gruppboende på fastigheten Mölletorp 4:20 i Karlskrona kommun. 

 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-03-29. Särskild utredning inför planerad 

husbyggnation på fastigheten Torstäva 13:25 
 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-04-08. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut den 11 december 2008, att anta detaljplan för fastigheten V. 
Rödeby 3:1 (Bubbetorp) i Karlskrona kommun. 

 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-04-07. Överklagande miljö- och 

byggnadsnämndens delegationsbeslut ang vedeldning på fastigheten Hermelinen 9. 
 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, delbeslut 2009-04-09. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens delegationsbeslut i fråga om bygglov för nybyggnad gruppboende 
och förråd på fastigheten Spandelstorp 5:4, fråga om inhibition. 

 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-04-07. Överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens delegationsbeslut ang begränsning av vedeldning på fastigheten 
Ovädret 8. 

 
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-04-06. Särskild utredning inför planerad 

husbyggnation på fastigheten Hasslö 7:135. 
 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-04-15. Samråd om anläggning av 

fjärrvärmekulvert inom Natura 2000- området Silletorpsån i Karlskrona kommun. 
 
13.  Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-04-21. överklagande av miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om byggnadsavgift fastigheten Karsabäck 1:7. 
 
14. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2009-03-24. Förhandsbesked enl plan- och bygglagen. 
 
15. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2009-04-15. Bygglov för ombyggnad och ändrad 

användning enl plan- och bygglagen. 
 
16. Regeringsrätten, beslut 2009-04-09. Omhändertagande och förbud att ha hand om djur 

fråga om prövningstillstånd. 
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§ 143 
Upphävande av tomtindelning på fastigheterna Reval 29 och 30  
 
Handlingar: Ansökan (2009-01-09), karta 
En ansökan om fastighetsreglering innebärande att fastigheten Reval 29 
överföres till Reval 30 har inkommit till lantmäterimyndigheten. 
Åtgärden strider mot gällande tomtindelning, men stämmer med 
gällande detaljplan. Fastighetsägaren har yrkat att den gällande 
tomtindelningen upphävs. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd 
tillstyrkt att gällande tomtindelning upphävs. Förslag till upphävande 
har upprättats av lantmäterimyndigheten, och handlagts genom enkelt 
planförfarande enligt 5 kap 28 § plan- och bygglagen. Berörda 
fastighetsägare har getts möjlighet att yttra sig över förslaget. Inga 
skrivelser har inkommit. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga förslaget till upphävande av tomtindelning för  
Reval 29 och 30. 
_____ 
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§ 144 
Detaljplan för del av Hasslö 9:134 m fl 
 
Hasslöbåtvarv har inkommit med planförfrågan om att utöka 
markområde som enligt gällande plan medger industri till att även 
innefatta den väg som finns i gällande plan men som inte är utbyggd. 
Syftet är att ändra den planlagda vägen på fastigheten Hasslö 9:134 till 
industriändamål. Gällande detaljplan från 1984 tillåter industri samt 
småindustri och det område som är föremål för nt detaljplan har i 
gällande plan i huvudsak bestämmelserna väg samt industrimark som ej 
får bebyggas. 
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Hasslö 9:134 m fl har varit 
föremål för samråd. Under samrådstiden, 2 januari—6 februari 2009,  
har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona kommuns 
webbplats. Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen den 2 
januari 2009. ärendet har drivits med enkelt planförfarande. Ett möte 
med berörda fastighetsägare har ägt rum den 22 januari 2009. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta detaljplanen för del av Hasslö 9:134 m fl, Karlskrona kommun, 
upprättad i november 2008 och reviderad i april 2009 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
 
_____ 
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§ 145 
Detaljplan för Aspö 5:68 mfl 
 
I samband med projekteringen av området som berörs av rubricerad 
detaljplan uppmärksammades att det behövdes en översyn av medgiven 
villatomtstorlek samt en ökad byggrätt för en framtida 
grupphusbyggnation. Syftet med planen är att möjliggöra 
grupphusbyggnation av ett seniorboende och öka medgiven byggrätt för 
tomten avsedd för detta ändamål. Planen syftar även till att minsta 
tillåtna villatomtstorlek inom delar av området för en bättre anpassning 
till befintliga förhållanden samt att upphäva skyddsbestämmelser på en 
del av en stenmur för att möjliggöra en bättre tomtindelning. 
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Aspö 5:68 m fl har varit 
föremål för samråd. Under samrådstiden, 27 februari—27 mars 2009,  
har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona kommuns 
webbplats, samt Karlskrona stadsbibliotek. Samrådet har annonserats i 
lokalpressen fredagen den 27 februari 2009. ärendet har drivits med 
enkelt planförfarande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga ändringen av detaljplan för del av Aspö 5:68 m fl, Karlskrona 
kommun, upprättad i januari 2009 och reviderad i april 2009. 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
_____ 
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§ 146 
Begäran om ny detaljplan för Torhamn 9:2 m fl 
 
Till samhällsbyggnadsförvaltningen inkom en ansökan om detaljplan 
för rubricerat område. Syftet med planen är att möjliggöra en större 
sammanhållen bostadsexploatering centralt i Torhamn. Ärendet fördes 
ej till beslut då det saknades möjligheter för tillfart till området. 
Den 21 april 2009 inkom kompletterande handlingar som redovisar en 
fastighetsreglering som avser lösa tillfartsfrågan. 
Plan förslaget bedöms vara förenligt med intentionerna i såväl 
översiktsplan från 2002 de godkända strategierna för kommande 
översiktsplan. 
Förslaget bör prövas med normalt förfarande men utan program då de 
bedöms förenligt med översiktsplanen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för Torhamn 9:2 m fl 
 
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
_____ 
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§ 147 
Detaljplan för del av Västra Nättraby 10:3 
 
Kommunen vill med anledning av behovet av ny förskola i NBättraby 
pröva möjligheten att tillskapa en tomt för detta ändamål genom ny 
detaljplan. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har utrett möjliga 
lokaliseringar och kommit fram till detta förslag. 
Området ligger längs Fasanstigen i södra Nättraby och nås från 
Mjöviksvägen via Åslättsvägen. Området omfattas ej av detaljplan. 
Fastigheten ägs av Karlskrona Kommun. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för del av fastigheten Västra Nättraby 10:3 
 
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
_____ 
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§ 148 
Detaljplan för Grenadjären 1 o 4 
 
Blekinge Tekniska Högskolas beslut att lokalisera sitt huvudcampus i 
Karlskrona har skapat ett behov av fler studentbostäder. Fastigheten 
Grenadjären 57 ligger i ansslutning till befintliga studentbostäder. Och 
för att bättre kunna nyttja fastigheten föreslås att planbestämmelsen 
utökas till att även medge bostäder. Avsikten med ändringen är att inom 
befintlig fastighet möjliggöra bostadsändamål. 
 
Förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Grenadjären 57 m fl har 
varit föremål för samråd. Under samrådstiden, 7 november—5 
december 2008,  har samrådshandlingar funnits tillgängliga på 
Karlskrona kommuns webbplats, samt Karlskrona stadsbibliotek. 
Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen den 7 november 2008. 
Ärendet har drivits med enkelt planförfarande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga detaljplan för Grenadjären 1 o 4 m fl, Karlskrona kommun,. 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
_____ 
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§ 149 
Detaljplan för Aspö 5:68 mfl (gula huset) 
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för att bevara befintligt 
stenhus i anslutning till Madviksägen på norra Aspö och efter 
upprustning nyttja byggnaden för företagsverksamhet. Platsen för 
transformatorstationen flyttas till det planerade bostadsområdet i 
nordväst. I norra planområdet där det i dag bl a finns kiosk samt 
vänthall föreslås kvartersmark för handel övergå till allmän platsmark 
som torg med möjlighet att uppföra kiosk, servering, vänthall samt att 
lösa parkeringsbehovet för allmänheten.  
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Aspö 5:68 m fl (gula 
huset)har varit föremål för samråd. Under samrådstiden, 27 februari—
27 mars 2009,  har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona 
kommuns webbplats, samt Karlskrona stadsbibliotek. Samrådet har 
annonserats i lokalpressen fredagen den 27 februari 2009. ärendet har 
drivits med enkelt planförfarande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta ändringen av detaljplan för del av Aspö 5:68 m fl, (gula huset) 
Karlskrona kommun, upprättad i januari 2009 och reviderad i april 
2009. 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
_____ 

 
Janne Johansson (SD) anmäler Jäv och deltar inte varken i beslut eller 
beredning av ärendet. 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2009-05-14 16 av 38  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Sökande        PLAN 2008.1072 
Akten 

 
 
 
 
§ 150 
Detaljplan för Gullbernahult 31 m fl östra delen Gullberna Park 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av bostäder i form av 
flerbostadshus inom fastigheten Gullbernahult 31 m fl. Planförslaget 
rymmer ca 110 lägenheter. Syftet är att möjliggöra uppförande av 
bostäder i två punkthus i 7-8 våningar och fem flerbostadshus i fyra 
våningar. 
Planområdet är beläget i den östra delen av Gullberna Park och omfattar 
en del av skogsområdet mellan befintlig bebyggelse och vattnet. Delar 
av skogsområdet i Gullberna Park är registrerat som nyckelbiotop med 
höga naturvärden. Gullberna Park består av ett ädellövskogsbestånd 
som fungerar som närrekreationsområde. De gamla ekarna och bokarna 
är mycket värdefulla och utgör livsmiljö för flera hotade lavar och 
insekter.  
Planområdet är utsatt för buller från trafiken på Verkövägen. Norr om 
planområdet finns ett värmeverk. En bullerutredning visar att gällande 
riktvärden för industribullernivåerna är höga i vissa delar av området.  
Förslag till detaljplan för Gullbernahult 31 m fl (östra delen) har varit 
föremål för samråd. Under samrådstiden, 31 oktober—28 november 
2008, har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona 
kommuns webbplats, samt Karlskrona stadsbibliotek. Samrådet har 
annonserats i lokalpressen 31 oktober 2009 och ett möte har hållits i 
Filmsalen, Gullberna Park den 17 november 2008 kl 1830.  
 
 
Yrkande 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är utställning. 
Marcel Abedini yrkar avslag på förvaltningens framställan. Carl-Göran 
Svensson (M) yrkar bifall på förvaltningens framställan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt 
Marcel Abedinis yrkande eller enligt Carl-Göran Svenssons (M) 
yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt  
Carl-Göran Svenssons (M) yrkande. 
 
 
Forts 
 

perwimmerman
Markering



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2009-05-14 17 av 38  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Forts § 150 
 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att planarbetet övergår från enkelt till normalt förfarande, 
 
att detaljplanen för del av Gullbernahult 31 mfl, östra delen, Gullberna 
Park ställs ut för allmän granskning, 
 
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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§ 151 
Detaljplan för Gullbernahult 31 m fl västra delen Gullberna Park 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av framför allt 
flerbostadshus. Planförslaget rymmer som mest ca 200 bostäder. Delar 
kan bytas ut mot skola/förskola, vårdlokaler, parkerings- och /eller 
kontorshus. I planområdets västra del förslås fyra punkthus i sju 
bostadsvåningar och en suterängvåning samt skolbyggnad i två- tre 
våningar. I östra delen av planområdet föreslås byggnader i fyra 
våningar för vårdlokaler och/eller bostäder, parkerings- och/eller 
kontorshus. 
Delar av skogsområdet i Gullberna Park är registrerat som nyckelbiotop 
med höga naturvärden. Gullberna Park består av ett 
ädellövskogsbestånd som fungerar som närrekreationsområde. De 
gamla ekarna och bokarna är mycket värdefulla och utgör livsmiljö för 
flera hotade lavar och insekter. Planområdet är bullerutsatt från trafiken 
på Verkövägen. Norr om planområdet finns ett värmeverk. En 
bullerutredning visar att gällande riktvärden för industribullernivåerna 
är höga i vissa delar av området.  
 
Yrkande 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är samråd. 
Marcel Abedini yrkar avslag på förvaltningens framställan. Carl-Göran 
Svensson (M) yrkar bifall på förvaltningens framställan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt 
Marcel Abedinis yrkande eller enligt Carl-Göran Svenssons (M) 
yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt  
Carl-Göran Svenssons (M) yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att låta detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl västra delen 
Gullberna Park med samma syfte som gällande detaljplaan bli föremål 
för samråd, 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. Bedömningen baseras på gällande detaljplanes byggrätt. 
_____ 
 

perwimmerman
Markering
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§ 152 
Detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl 
 
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att uppföra ett tiotal 
friliggande enbostadshus inom del av fastigheten Mjövik 1:3. 
planområdet är delvis upptaget i nu gällande översiktsplan såsom 
lämplig för bostäder. Målsättningen är att bevara och skapa en attraktiv 
boendemiljö med närhet till natur och hav. Vid en ängs- och 
hagmarksinventering gjord av länsstyrelsen 1990 påträffades den 
rödlistade arten stortimjan i det förslagna planområdet. Om arten 
förekommer inom området är okänt. En besiktning har genomförts av 
kommunens ekolog 2008-04-28. 
I samband med detaljplanearbetet är en grundförutsättning att 
säkerställa en förbättring av trafiksäkerheten för gående och cyklister 
från planområdet till Mjöviksvägen. I detaljplanen utgör vägområdet för 
lokalgata 8 meter. Utformningen av vägen kommer att regleras i 
exploateringsavtalet och belyses även i genomförandebeskrivningen. 
Vägen avses breddas till en 5,5 meter bred körbana. 
Detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl har varit utställs för granskning 
under tiden 13 februari—13 mars 2009. kungörelsen om utställning har 
anslagits på kommunens anslagstavla och införts i lokalpressen den 13 
februari 2009. 
 
Yrkande 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är antagande. 
Marcel Abedini yrkar avslag på förvaltningens framställan. Carl-Göran 
Svensson (M) yrkar bifall på förvaltningens framställan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt 
Marcel Abedinis yrkande eller enligt Carl-Göran Svenssons (M) 
yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt  
Carl-Göran Svenssons (M) yrkande. 
 
 
 
 
Forts 
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Forts § 152 
 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta 
detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl, Nättraby, daterad 27 april 2009, 
 
att antaga ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära 
betydande miljöpåverkan 
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Fastighetsägare Augerums-Ryd 1:34     MH 2008.1573 
Sökande 

 
 
 
 
§153 
Föreläggande med vite att inkomma med PCB-inventering på 
fastigheten Augerums-Ryd 1:34 
 
Förordningen (2007:19) om PCB m.m. säger att alla som äger en 
byggnad eller annan anläggning, med undantag för en och 
tvåbostadshus, som är uppförda eller renoverade år 1956- 1973 ska 
inventera fastigheten med avseende av PCB. Ägaren skulle senast den 
30 juni 2008 redovisa till tillsynsmyndigheten vilka 
inventeringsåtgärder som vidtagits samt ange vilka åtgärder som 
planeras för att säkerställa att förekommande PCB-produkt, när den blir 
avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall. Vidare säger 
Förordningen (2007:19) om PCB m.m. att den som innehar 
kondensatorer och/ eller isolerglas som innehåller eller kan antas 
innehålla en PCB-produkt ska se till att produkten eller utrustningen är 
tydligt uppmärkt med denna information. Kondensatorer och isolerglas 
som antas innehålla PCB ska hanteras som farligt avfall vid byte eller 
rivning. Under våren 2008 skickade Samhällsbyggnadsförvaltningen ut 
en påminnelse om inventeringskravet till Handelshuset J Lindberg i 
Karlskrona i egenskap av fastighetsägare av Augerums-Ryd 1:34. Då 
Handelshuset J Lindberg i Karlskrona inte kontaktat 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ang. inventeringen skickades den 11 
november 2008 ett föreläggande till Handelshuset J Lindberg i 
Karlskrona att senast tre månader efter delfåendet av beslutet inkomma 
med en PCB inventering samt eventuell åtgärdsplan. Handelshuset J 
Lindberg i Karlskrona mottog föreläggandet den 14 november 2008 och 
PCB-inventeringen skulle vara Samhällsbyggnadsförvaltningen 
tillhanda senast den 14 februari 2009. Någon inventering eller 
meddelande om bokad tid för inventering har fortfarande inte inkommit 
till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Trots påminnelse samt föreläggande har Handelshuset J Lindberg i 
Karlskrona inte redovisat någon PCB-inventering. Då Förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. säger att alla fastigheter som är uppförda 
mellan 1956-1973 ska inventeras med avseende av PCB och 
Handelshuset J Lindberg i Karlskrona inte inkommit med någon sådan 
redovisning föreslås att detta förläggande ska förenas med vite. 
 
 
Forts 
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Forts § 153 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av 2 kap., 9 kap. 9 §, 26 kap. 9, 14, 19, 21 och 22 § § 
miljöbalken samt Förordning (2007:19) om PCB m.m. att förelägga 
Handelshuset J Lindberg i Karlskrona, org. nr. 005562140102, såsom 
fastighetsägare av fastighet Augerums-Ryd 1:34, Karlskrona kommun, 
att vid ett vite om 15 000 kr, senast tre månader efter delfående av 
detta beslut att inkomma till Miljö- och byggnadsnämnden med 
följande: 
 

• En genomförd inventering avseende PCB i byggnader som är 
uppförda eller renoverade mellan 1956-1973. Genom denna 
inventering skall förekomsten av PCB i fogmassor och 
golvmassor undersökas. Vid analys av PCB förekomst ska ett 
laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fogmassa 
anlitas. Vidare ska förekomst av PCB i isolerrutor samt 
kondensatorer inventeras och vid misstanke om förekomst eller 
förekomst av PCB ska dessa märkas upp.  
I de fall där slutsatsen är att PCB inte förekommer i 
byggnaden/anläggningen skall analysresultat som styrker detta 
bifogas. 

• I de fall mjukfogar inte förekommer i byggnaden/anläggningen 
skall foton i färg som styrker detta bifogas. I de fall där halter av 
PCB över 50 mg/kg påträffas skall en åtgärdsplan bifogas som 
visar när och hur Ni tänkt genomföra saneringen av de 
fastigheter som innehåller halter av PCB över 500 mg/kg, 
alternativt hur Ni tänker omhänderta det avfall som innehåller 
halter av PCB mellan 50-500 mg/kg. 

 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
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§ 154 
Föreläggande med vite att inkomma med PCB-inventering på 
fastigheten Rosen 54 
 
Utgår. 
_____ 
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Sökande        BYGG 2007.451 
Akten 

 
 
 
 
§ 155 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Bussevik 1:5 
 
Handlingar: Ansökan (2007-02-02), situationsplan (2007-06-15), 
yttrande/revidering från sökanden (2008-03-18) 
Ansökan gäller uppförande av ett fritidshus på fastigheten Bussevik 1:5. 
Fastigheten Bussevik 1:22 avstyckades 1962 från Bussevik 1:5. 
Fastigheten upptas till stor del av en fornlämning i form av en sten-
sättning. Ansökan om byggnadslov för fritidshus gjordes 1981 vilket 
avslogs av Byggnadsnämnden 1982-05-19 § 458. Sökanden vill därför 
att en ny avstyckning görs från Bussevik 1:5 bredvid Bussevik 1:22, för 
att möjliggöra byggandet av ett fritidshus. Platsen ligger inom område 
där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller. I PBL 2 
kap sägs bl.a. att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade. Detta innebär bl. a. 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, avlopp samt annan samhällsservice. 
Enligt PBL 3 kap ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl. 
a. med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på 
platsen. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken 
(MB) 3 och 4 kap. Enligt MB 3 kap 6 § skall mark- och vattenområden 
samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på 
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet, så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada natur- eller kulturmiljön. Vidare sägs att områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall 
skyddas mot sådana åtgärder. Den del av fastigheten som avses 
avstyckas ligger helt inom område där strandskyddsbestämmelser enligt 
MB 7 kap 16 § gäller. Platsen ligger inom område som är av 
riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 kap 6 §, inom riksintresse för 
kustzonen enligt MB 4 kap 1 § samt inom riksintresse för totalförsvaret 
enligt MB 3 kap 9 §.  Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
får endast ske i dessa områden om det inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Fritidshus får endast tillkomma som 
kompletteringar av befintliga bebyggelsegrupper enligt MB 4 kap 4 §. 
Den tilltänkta byggnationen kan inte ses som en komplettering till en 
befintlig bebyggelsegrupp. I Blekinges naturvårdsplan är platsen 
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klassificerad som klass I dvs. område med mycket stora naturvärden 
med få motsvarigheter i landet. Området är intressant ur följande 
aspekter: botanik, friluftsliv, landskapsbild, zoologi samt kultur- och 
odlingslandskap. Platsen utgörs av en öppen gräsmatta med en mindre 
bäck i den östra delen. Platsen är allemansrättsligt tillgänglig och i den 
östra delen finns en promenadstig som fortsätter ned mot havet. En 
byggnation på platsen kan få en negativ inverkan på allmänhetens 
tillgång till området. Blekinge museum har getts möjlighet att yttra sig 
över ansökan på grund av den fornlämning som finns på Bussevik 1:22. 
Yttrande inkom 2007-11-27 där de skriver att strax väster om den 
föreslagna fastighetsgränsen finns en registrerad förhistorisk 
gravanläggning. Den aktuella fornlämningen är en rund stensättning 
som är 12 meter i diameter. Stensättningen ingår i ett stråk av 
förhistoriska gravar anlagda i utpräglade utsiktslägen utmed den höga 
strandplatån. Som synliga årsringar ger fornlämningarna landskapet en 
viktig historisk dimension. Vid en bedömning av anspråk på förändrat 
markutnyttjande är det därför väsentligt att inte se de enskilda 
lämningarna som solitärer utan som delar i ett större historiskt 
sammanhang. Enligt länsmuseets bedömning innebär den föreslagna 
avstyckningen ett intrång i fornlämningens skyddsområde varför 
ärendet bör prövas enligt lagen om kulturminnen (KML). Med 
hänvisning till det ovan anförda anser länsmuseet att ansökan i sin 
nuvarande form inte bör tillstyrkas. Länsstyrelsen i Blekinge län har 
getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Yttrande inkom 2007-12-04 
där Länsstyrelsen påpekar att platsen berörs av flera riksintressen men 
att riksintresset för totalförsvaret och friluftslivet inte bedöms påverkas 
väsentligt av den föreslagna byggnationen. De påpekar att enligt 
riksintresset för kustzonen får fritidshusbebyggelse endast komma till 
stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Med 
komplettering menas enligt förarbetena (prop. 1985/86:3) tex. tillskott 
som innebär en naturlig avrundning av ett befintligt bebyggelseområde. 
Den föreslagna tomten utgör enligt Länsstyrelsens mening inte en sådan 
komplettering som tillåts. Länsstyrelsen skriver också att tomtplatsen 
ligger inom strandskyddat område. För att Länsstyrelsen ska kunna 
bevilja strandskyddsdispens måste sökanden redovisa särskilda skäl till 
exploateringen. Länsstyrelsen kan i nuläget inte se att det finns några 
särskilda skäl för dispens på den berörda platsen. Länsstyrelsen skriver 
också att det på Bussevik 1:22 finns en registrerad fornlämning och att 
för byggande inom fornlämningsområde skall tillstånd sökas enligt 2 
kap 2 § Kulturminneslagen. Sammantaget anser Länsstyrelsen att 
föreslagen lokalisering är olämplig för den föreslagna åtgärden. 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut. 
Yttrande inkom 2008-03-18 där sökanden föreslår en ny placering av 
tomten ca 20 meter sydväst om den tidigare sökta avstyckningen. Den 
nya placeringen av fastigheten påverkar inte förslaget till beslut. Den 
nya platsen ingår även den i strandskyddat område, riksintresse för 
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friluftslivet, riksintresse för kustzonen, riksintresse för totalförsvaret 
samt är klassificerad som klass I i Blekinges naturvårdsplan. Platsen är 
allemansrättsligt tillgänglig och på tre sidor finns en promenadstig som 
fortsätter ned mot havet. En byggnation på platsen kan få en negativ 
inverkan på allmänhetens tillgång till området. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i 
plan- och bygglagens (PBL) kapitel 2 om att markområden ska 
användas för de ändamål för vilka de är mest lämpade, vad som sägs i 
PBL kapitel 3 om lämplighet med hänsyn till natur- och 
kulturförhållandena på platsen, vad som sägs i miljöbalkens (MB) 
kapitel 3 om skydd av riksintressen samt vad som sägs i MB kap 4 om 
lokalisering av fritidshus i kust- och skärgårdsområdet.  
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
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Fastighetsägare Frimuraren 6      BYGG 2008.3143 
Akten 

 
 
 
 
§ 156 
Anmälan ang fönsterbyte på fastigheten Frimuraren 6 
 
Handlingar: Mailkorrespondens daterat 2008.11.28 Skrivelse daterad 
2008.12.05 
2008.11 .28  konstaterade tjänsteman på 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlskrona kommun att olovlig 
byggnation skett på fastigheten Frimuraren 6 som ägs av Sydostboende 
AB. Befintliga fönster hade bytts ut mot fönster av väsentligen annan 
karaktär och utseende (fotodokumentation finns). Fastighetsägaren 
kontaktades och uppmanades att omedelbart avsluta byggnadsåtgärden. 
Ansökan om bygglov i efterhand inkom 2009.01.09. Enligt skrivelse 
daterad 2008.12.05 uppmanas fastighetsägaren att återställa eller på 
annat sätt rätta det som uppförts olovligt och att detta skall ske senast 
2009.03 12. Vid besök på plats konstaterades att byggnationen ej var 
rättad eller återställd.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan och bygglagen 10 kap 4 och 7 §§ ta ut 
byggnadsavgift med kr 2072kr (Bygglovavgift 518krx4 ) av 
Sydostboende AB  i egenskap av fastighetsägare. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
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Sökande        BYGG 2007.408 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 157 
Förhandsbesked för nybyggnad av hästgård på fastigheten  
Skillinge 14:1 
 
Handlingar: Ansökan (2007-01-30), ritning 
Ansökan gäller uppförande av en hästgård på fastigheten Skilllinge 
14:1. Fastigheten som skall avstyckas kommer att bli en 
jordbruksfastighet på ca 2 hektar med möjlighet att bo och hålla ett 
mindre antal hästar. Fastigheten kommer att avstyckas precis söder om 
väg 678, Mjöviksvägen, i den norra delen av Dalamaden. Platsen ligger 
inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 
gäller. I PBL 2 kap sägs bl.a. att markområden ska användas för de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges 
sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Detta innebär bl. a. att en ändamålsenlig struktur av bland 
annat bebyggelse och grönområden ska främjas. Enligt PBL 3 kap ska 
byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl. a. med hänsyn till 
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Vid 
bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) 3 och 4 
kap. Enligt MB 3 kap 6 § skall mark- och vattenområden samt fysisk 
miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet, så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön. Vidare sägs att områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 
sådana åtgärder. I ”Våtmarker i Blekinge” (Länsstyrelsen 1994) är 
Dalamaden klassificerad som klass 3 (objekt med vissa naturvärden). 
Avvägningen mellan naturvård och andra intressen bör göras innan 
arbetsföretag som markavvattning och torvtäkt igångsätts.  I 
”Odlingslandskapet i Blekinge” (Länsstyrelsen 1995) ingår området 
som ansökan avser i området Gredeby-Grönadal. I beskrivningen för 
området kan läsas att området domineras av en bred, uppodlad dalgång 
delad av en moräntäckt höjdrygg. Dalen begränsas av skogsklädda 
bergs- och moränhöjder. I området finns många hagmarksområden. 
Området är klassificerat som klass 2 (mycket högt bevarandevärde) ur 
naturmiljösynpunkt, klass 2 (stor betydelse från bevarandesynpunkt) ur 
kulturmiljösynpunkt samt har en vacker landskapsbild. I Översiktsplan 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2009-05-14 29 av 38  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

för Karlskrona kommun, antagen av Kommunfullmäktige i aug 2002, 
utpekas stora områden mellan Nättraby och Skillingenäs som 
utvecklingsområde för bostäder. I översiktsplanen står att läsa att 
Nättraby kan antas få en ökad betydelse, främst som bostadsort på grund 
av närheten till Karlskrona och Ronneby, sin attraktiva havsnära miljö, 
rekreationsområdet Skärfva samt närheten till Rosenholmsområdet. Den 
föreslagna byggnadsplatsen utgörs av en öppen gräsbevuxen yta i en 
hörna av maden. Befintlig bebyggelse inom området ligger på eller i 
direkt anslutning till de skogsbeklädda höjderna. De bevuxna höjderna 
har en skarp gräns mot dalgången. I den öppna dalgången förekommer 
sällan bebyggelse på öppna ytor vilket är en viktig del av 
landskapsbilden. En ny bebyggelse på det öppna madområdet, även om 
det är i kanten, kommer förmodligen att upplevas som ett främmande 
element och kommer att påverka landskapsbilden negativt. Nättraby 
förväntas växa västerut. Exakt vilka delar av området som bör bevaras 
av natur-, kultur- eller rekreationssynpunkt samt vilka delar som är 
lämpliga att exploateras kommer att studeras i den nya översiktsplan 
som är under framtagande. Inom området finns idag både 
jordbruksenheter och flera hästanläggningar av olika storlek vilket kan 
leda till konflikter med ny bebyggelse. Enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer skall det vara ett avstånd på 200 meter mellan 
bostäder och häststallar. Avståndet till närmsta bostadshus från den plats 
som ansökan gäller blir endast 50-100 meter. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en policy för 
avstånd mellan bostäder och hästhållning men den är inte färdig ännu. 
Under nuvarande förutsättningar bedöms marken inte vara lämpad för 
det föreslagna ändamålet, då det inte är fråga om en enkel, naturlig 
komplettering av befintlig bebyggelse. En etablering av en hästgård 
enligt förslaget kan komma att påverka en lämplig och önskvärd 
utbyggnad av tätorten Nättraby. Lämplig användning av marken bör 
först utredas i en översiktsplan alternativt i en fördjupad översiktsplan. 
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan. Yttrande 
har inkommit från två fastighetsägare, Grönadal 16:6 samt 16:38. 
Fastighetsägaren till Grönadal 16:6 påpekar att marken är låglänt med 
dålig bärighet och undrar därför om det är rätt ställe för en hästgård. 
Han påpekar också att en förutsättning för en hästgård är att man sänker 
hastigheten på väg 678 till 30 km/h. Fastighetsägaren till Grönadal 
16:38 känner oro för vilka ridvägar i området som kommer att nyttjas 
och eventuella konflikter som kan uppstå på ridvägarna. Han anser 
också att uppgiften om att området idag används som hästbete inte 
stämmer. Han upplyser också om att det är vanligt att delar av den 
tilltänkta fastigheten står under vatten vintertid. Sökanden har getts 
möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.  
 
Forts 
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Forts § 157 
 
Miljö- ocgh byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar negativt förhandsbesked med hänvisning till vad som sägs i 
PBL kap 2 om att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
de är mest lämpade samt vad som sägs i PBL kap 3 om lämplighet med 
hänsyn till natur- och kulturförhållandena på platsen. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
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Sökande        BYGG 2009.983 
Akten 

 
 
 
§ 158 
Tidsbegränsat lov för anordnande av upplag med bod på 
fastigheten Augerums-Ryd 1:18 
 
Handlingar: Ansökan (2009-04-06), ritningar 
Ansökan avser att tillgodose ett tillfälligt behov av en avgränsad yta för 
upplag samt en enkel bod. Marken 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. Platsen är belägen vid norra änden av Silvervägen, norr om 
Torskors industriområde. Marken utgörs i huvudsak av en oplanerad 
grusyta med visst inslag av gräs. Inga allmänna intressen kan anses 
finnas på platsen, och marken bedöms vara lämplig för det föreslagna 
ändamålet. Enligt plan- och bygglagen 8 kap 14 § har miljö- och 
byggnadsnämnden möjlighet att bevilja tidsbegränsat bygglov. Lovet 
kan lämnas för högst fem år. Tiden kan förlängas med högst fem år i 
sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga tio år. Inga 
grannar har ansetts vara berörda. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar tidsbegränsat bygglov med varaktighet i fem år från 
beslutsdatum varvid föreskrives 
 
att färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnads- förvaltningen 
 
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. 
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Sökande        BYGG 2008.2401 
Akten 
Fastighetsägare Hasslö 5:42 
Fastighetsägare Hasslö 5:116 
Fastighetsägare Hasslö 6:54 
Fastighetsägare Hasslö 20:1 
Fastighetsägare Hasslö 5:40 
Fastighetsägare Hasslö 5:117 

 
 
 
§ 159 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten  
Hasslö 5:42 (Hallarna) 
 
Handlingar: Ansökan (2008-09-12), karta 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska 
användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 
ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan 
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig 
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, 
vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras 
på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och 
natur- och kulturvärdena på platsen. På viss del av marken gäller 
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. Platsen utgörs 
av ett litet område med igenvuxen, otillgänglig naturmark, och ligger i 
anslutning till befintlig bebyggelse. En stig leder in i området 
söderifrån. Denna leder dock inte vidare på ett naturligt sätt till annat 
allemansrättsligt område. Marken bedöms inte inrymma några särskilda 
naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från 
befintliga vägar, och anslutning kan göras till det kommunala VA-nätet. 
VA-verket har i särskilt yttrande lämnat tillstyrkande till detta. Särskilda 
skäl bedöms föreligga för att medge dispens från strandskydds-
förordnandet. Detta kommer att behandlas formellt i samband med 
bygglovprövningen. Två fritidshus på platsen får anses vara en lämplig 
komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över 
ansökan och fem skrivelser med synpunkter har inkommit. Sökanden 
har getts möjlighet att bemöta synpunkterna. Enligt förvaltningens 
uppfattning har sökanden i sina bemötanden gjort sådana klargöranden 
att grannarnas synpunkter blivit tillgodosedda i de delar där de innehållit 
berättigade sakskäl. 
Forts  
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Forts § 159 
 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av två fritidshus 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 anslutning sker till kommunalt VA-nätet 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintliga vägar ska föreligga före 
byggstart, vilket skall ombesörjas av sökande. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
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Sökande        BYGG 2008.3274 
Akten 
Fastighetsägare Tjurkö 2:15 

 
 
 
§ 160 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Tjurkö 2:135 
 
Handlingar: Ansökan (2008-12-30), kartor 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska 
användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Detta 
innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är 
av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare 
ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a 
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på 
platsen. På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken 
(MB) 7 kap, vilket genereras av en mindre göl. Vid bedömningen gäller 
också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av 
riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för 
kulturminnesvården, vilket främst avser befintliga lämningar från den 
industriella stenbrytningstiden. Platsen är en avstyckad fastighet som 
varit ianspråktagen för bostadsändamål med ett mindre fritidshus som 
nu är i dåligt skick. Byggnaden ligger på en del av tomten som förefaller 
vara något vattensjuk. Marken upplevs idag som delvis privatiserad.  
Lantmäterimyndigheten har nyligen gjort en förrättning där ett 
markområde på en något högre nivå lagts till fastigheten, där sökanden 
har för avsikt att uppföra det nya bostadshuset. På fastigheten finns 
lämningar från stenbrytningstiden. Med den tänkta placeringen av 
byggnaden på den tillagda markbiten bedöms förslaget inte innebära 
någon påtaglig skada på riksintresset. Särskilda skäl bedöms föreligga 
för att medge dispens från strandskyddsförordnandet. Detta kommer att 
behandlas formellt i samband med bygglovprövningen. 
Miljöavdelningen har lämnat tillståndsbevis för en enskild 
avloppsanläggning. Tillfartsväg finns. En byggnad enligt förslaget 
bedöms vara lämplig på platsen. Berörda grannar har getts möjlighet att 
yttra sig över förslaget. En skrivelse har inkommit där man önskar att 
byggnaden flyttas något längre från gölen, där grannen ibland brukar 
uppehålla sig i rekreationssyfte. Detta bör i görligaste mån beaktas vid 
bygglovprövningen. 
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Forts 
 
Forts § 160 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till 
den föreslagna platsen med villkor 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
______ 
 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
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Sökande        BYGG 2007.2038 
Akten 

 
 
 
§ 161 
Bygglov för nybyggnad av båthus   på fastigheten Aspö 3:22 
 
Handlingar: Ansökan (2007-05-03), ritningar 
Miljö- och byggnadsnämnden avslog i beslut 2008-09-11 § 321 ansökan 
om bygglov i efterhand för ett redan uppfört båthus på fastigheten. Detta 
överklagades till länsstyrelsen, som 2009-01-13 upphävde beslutet och 
visade ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för fortsatt 
handläggning. Då det inte är fråga om en kompletteringsåtgärd har 
berörda grannar getts tillfälle att yttra sig över ansökan. En av de 
berörda grannfastigheterna utgörs av en samfällighet som enligt uppgift 
från lantmäterimyndigheten är oregistrerad, varför en kungörelse om 
ansökan har publicerats i ortspressen. En av grannarna har inkommit 
med en skrivelse med synpunkter. Här ställs bl a frågor om 
behandlingen ur strandskyddssynpunkt. Farhågor framförs för att ett 
positivt beslut kan få till följd att ett flertal liknande byggnationer kan 
komma att tillåtas inom strandskyddsområdet på ett icke önskvärt sätt.  
Strandskyddsfrågan har nu behandlats av länsstyrelsen, som i beslut 
2009-03-12 har lämnat strandskyddsdispens för båthuset. 
 
Yrkanden 
 
Magnus Johansson (S) yrkar på bordläggning till nästa sammanträde 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller 
bordläggas till nästa sammanträde och finner att nämnden beslutar att 
bordlägga ärendet. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde 
_____ 
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§ 162 
Övriga frågor 
 
Carl- Göran Svensson (M) redogjorde för att de under april månad 2009 
inkommit 119 bygglovsansökningar. Detta kan jämföras med 90 
bygglovsansökningar 2008 och 91 bygglovsansökningar 2007. De flesta 
av dessa bygglov är relaterade till ROT-arbeten och medför för 
förvaltningen mycket arbete men med lite intäkter. 
 
Hans Juhlin informerade att förhandsbeskeden kommer att föras över 
från bygglovsavdelningen till planavdelningen. Detta för att avlasta 
bygglovsavdelningen. 
 
Gert Olsson (S) tog upp frågan om det rörliga friluftslivet är begränsat 
på grund av arbeten i Saltö Sund. Hans Juhlin meddelade att 
byggnadsinspektörerna arbetar för närvarande med ärendet. 
 
Magnus Lindoffsson (S) ställde frågan hur de nya reglerna rörande 
strandskyddet kommer beröra Karlskrona.  Carl- Göran Svernsson (S) 
meddelade att det eventuellt kan komma bli fråga om utbildning 
tillsammans med övriga Blekinge kommuner.  
 
Magnus Larsson informerade nämnden om att miljöpriset kommer delas 
ut på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i augusti. Förslag 
skall inlämnas senast den 30 juni 2009. 
_____ 
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§ 163 
Nytt sammanträdesdatum i juni månad för miljö- och 
byggnadsnämnden 
 
Carl-Göran Svensson föreslog nytt sammanträdesdatum för miljö- och 
byggnadsnämnden i juni månad. Föreslaget datum är den 15 juni  
kl 0830. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att flytta sammanträdet för nämnden i juni månad till den 15 juni 
klockan 0830. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 15 juni 2009 
 
§ 164 Informationer. 
§ 165 Val av representant till handikapprådet 
§ 166 Utdelning av nybyggnadspris 
§ 167 Delårsbokslut samt tillägg med redovisning av åtgärd 
§ 168 Yttrande över medborgarförslag seniorboende Rödeby 
§ 169 Yttrande ang förvaltningsplan, åtgärdsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer för södra Östersjöns 
 Vattendistrikt 
§ 170 Förslag till ändring av taxa för verksamhet enl plan- och bygglagen 2009-06-23 
§ 171 Överföring av tjänst från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen 
§ 172 Beslut fattade av arbetsutskottet 
§ 173 Beslut fattade av tjänstemän. 
§ 174 Meddelande. 
§ 175 Fastighetsreglering berörande Skavkulla 1:42 och Färmanstorp 4:1 
§ 176 Avskrivning planuppdrag Gullbernahult 1 
§ 177 Detaljplan för Gullvivan 1  
§ 178 Detaljplan Rosenfeldt 21 
§ 179 Detaljplan Västre Rödeby 3:1 UTGÅR 
§ 180 Detaljplan för Bokbindaren 2 m fl 
§ 181 Detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m fl 
§ 182 Förhandsbesked fastigheten Focken 10 
§ 183 Olovligt uppsatt ljusanordning fastigheten Adlersten 84 
§ 184 Bygglov fackverksmast för telekommunikation fastigheten Olsäng 20:4 
§ 185 Förhandsbesked fastigheten Senoren 34:7 
§ 186 Bygglov fritidshus fastigheten Ungskär 1:12 
§ 187 Förhandsbesked fastigheten Skavkulla 2:3 
§ 188 Bygglov nybyggnad båthus fastigheten Aspö 3:22 
§ 189 Förhandsbesked fastigheten Torhamn 9:2 UTGÅR 
§ 190 Övriga frågor 
 

Sammanträdesprotokoll
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Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre 14 maj 2009 kl 08.30—1150 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (M)  
  1:e vice ordförande Marcel Abedini 
  2:e vice ordförande Magnus Johansson (S) 
  Ledamöter  Anna Ottosson (M)  
     Magnus Larsson (C)  
     Eva Öman (S) 
     Katarina Möller (S) 
     Michael Ryge (S) 
     Ulla Ohlsson (S) 
     Jan Björklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare  Morgan Mattsson (S) 
     Henrik Larsen (M) 
     Eva Röder (FP) 
      
Ersättare     
     Lotta Holgersson (S) 
     Gert Olsson (S) 
     Gert Bengtsson (S) 
     Veikko Pirkalainen (S) 
     Janne Johansson (SD) 
      
           
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Eva Karlsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Ola Swärdh, planchef 

     Anders Klar, miljöchef 
     Jan Hammarfors, bygglovschef 
     Claes Lindell, Lantmäteriet 
     Anna Olausson, planarkitekt 
     Kim Welser, planarkitekt 
     Anna Steinwndt, planarkitekt 
 
Utses att justera   Ulla Ohlsson (S) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 24 maj 2009 kl 10.00 
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Eva Karlsson/Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson  
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Ulla Ohlsson  
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 24 juni 2009 anslagits på kommunens anslagstavla 
intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 164 
Informationer 
 
Evy Sareklint informera om den information hon fått från socialstyrelsen. 
Ärendet är ännu ej berett utan väntas upp till mötet i augusti. 
 
Personalnyckeltalen för samhällsbyggnadsförvaltningen redovisas. 
 
Information gavs angående muddring i Saltö sund. Vad gäller muddring och 
liknande företag i vatten är länsstyrelsen tillsynsmyndighet och ej kommunen. 
 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Handikappförvaltningen 

 
 
 
 
 
 
 
§ 165 
Val av representant till Handikapprådet 
 
Eva Öman (S) ersättare i handikapprådet avsäger sin plats och förslag till ny 
ersättare är Ulla Ohlsson (S). 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att till ersättare i handikapprådet utse Ulla Ohlsson (S) 
 
_____ 
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§ 166 
Utdelning av nybyggnadspris 
 
Juryn för utdelande av nybyggnadspris har lämnat följande förslag: 
 
15 000 SEK utdelas till Lindals Möbler AB (MIO Möbler) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att utdela nybyggnadspris i enlighet med juryns förslag. 
_____ 
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§ 167 
Delårsbokslut samt tillägg till delårsbokslut med redovisning av åtgärd 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler en negativ avvikelse från budget med 
3,0 Mkr för 2009 och att resultatet för första årets tertial uppgår till - 2 951 tkr. 
Planavdelningen redovisar – 285 tkr mindre än beräknat. Även intäkterna för 
bygglovsärendena är intäkterna – 300 tkr sämre än budgeterat. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har anmält att dess verksamhet totalt beräknas 
visa negativ avvikelse från budget med 3,0 Mkr för år 2009 och att resultatet för 
årets första tertial uppgår till -2 951 tkr där bostadsanpassningen svarar för 2 241 
tkr av det negativa resultatet. 
Genom förslag till ändring av grundbelopp i PBL-taxan förväntas verksamheten 
förutom bostadsanpassningsbidragen kunna närma sig ett nollresultat. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen 
_____ 
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§ 168 
Yttrande över medborgarförslag seniorboende Rödeby 
 
Rödeby hembygdsförenng har inkommit med ett medborgarförslag om 
seniorboende i Rödeby. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått förslaget på 
remiss och samrått med äldreförvaltningen inför svar som önskas överlämnas till 
miljö- och byggnadsnämnden för beredning. 
Medborgarförslaget behandlar att att Rödeby hembygdsförening har diskuterat 
möjligheten till boende för seniorer. D v s att boende anpassat till äldre som är 
för friska för ett särskilt boende. Hembygdsföreningens förhoppning är att 
seniorboendet bör placeras centralt så att de boende lätt kan kunna nå 
vårdcentral, apotek, affär, allmänna kommunikationer samt ta del av det 
kulturella utbudet i centrala Rödeby. 
Enligt översiktsplanen för Karlskrona kommun så är området bredvid Mogården 
i Rödeby utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder. I dagsläget används 
området som bussvändplats. Ett ianspråktagande av området kräver en 
omlokalisering eller omdisponering av bussterminal i centrum samt en ny 
detaljplan. Arbetet med uppdatering av befintlig översiktsplan pågår. De av 
hembyggdsföreningens utpekade områden, Johannesbergsvägen, Mostigen och 
Åvägen kommer att studeras vidare i planområdet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att inte planlägga för 
seniorbostäder utan att planlägga för bostäder med god tillgänglighet. Initiativet 
för ny bebyggelse ligger dock ej på samhällsbyggnadsförvaltningen utan får 
ankomma på Karlskronahem eller annan intressent. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att hemställa att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 
______ 
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Kommunstyrelsen        2009.699 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 169 
Förslag till yttrande angående förvaltningsplan, åtgärdsplan, 
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivning för 
södra Östersjöns vattendistrikt 
 
Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet av 
EU:s vattendirektiv, innebär att Sverige ska kartlägga och analysera alla vatten, 
fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i 
Sverige samt övervaka dem. Syftet är att uppnå målsättningen ”god vattenstatus” 
i alla vatten senast år 2015. Andra kvalitetskrav får fastställas om det finns 
särskilda skäl. Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, 
Länsstyrelsen i Kalmar län, har tagit fram samråds-underlaget för 
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan samt 
miljökonsekvensbeskrivning och att de ska kungöras och sändas för brett samråd 
inom vattendistriktet. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 1 september 
2009. Vattenmyndigheten ska fastställa miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram 
och förvaltningsplan senast den 22 december 2009. 
 
Sammanfattning 
Vattenmyndigheten har till Karlskrona kommun översänt förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivning för 
Södra Östersjöns vattendistrikt för yttrande. Miljö- och byggnadsnämndens 
förhoppning är att införandet av vattendirektivet ska leda till positiva 
förändringar av vattenkvalitén i Södra Östersjöns vattendistrikt. 
Åtgärdsprogrammet och Miljökvalitetsnormerna bedöms ge ökade möjligheter 
för kommunen att medverka till att god vattenstatus uppnås. Miljö- och 
byggnadsnämnden har inga synpunkter på Miljökonsekvensbeskrivning för 
Södra Östersjöns vattendistrikt. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta yttrandet som sitt eget och lämna det till Kommunstyrelsen för vidare 
svar till Vattenmyndigheten. 
 
_______ 
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Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 
 
 
 
 
 
 
 
§ 170 
Förslag till ändring av taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen 2009 
 
Vid beräkning av avgift för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter 
tillämpas en plan- och bygglovstaxa som är konstruerad av Sveriges kommuner 
och landsting. Avgiften för en viss åtgärd beräknas genom att ett grundbelopp 
som årligen kan ändras multipliceras med ärendet tillämpliga objektsfaktorer 
eller motsvarande. 
Grundbeloppet är för närvarande 37 kronor och har varit oförändrat sedan 2003. 
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår en ökning av grundbeloppet till 40 
vilket motsvarar 8,1 procent. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att höja grundbeloppet för avgifter enligt plan- och bygglagen till 40 att gälla 
från 2009-08-01. 
 
_____ 
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§ 171 
Överföring av tjänst från samhällsbyggnadsförvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen 
 
Kommunens risksamordnare är i dag placerad på 
samhällsbyggnadsförvaltningen och har ingen koppling till miljö- och 
byggnadsnämnden. Förslaget innebär en omorganisering där funktionen som 
risksamordnare överflyttas från samhällsbyggnadsförvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen. Överflyttningen föreslås ske 2009-09-01. 
Överföringen är resultatneutral för miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att funktionen som risksamordnare överförs till kommunledningsförvaltningen 
 
______ 
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§ 172 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 173 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 174 Meddelanden (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2009-06-15 
 

1. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-04-20. Ansökan om strandskyddsdispens samt 
anläggning av bilväg Säby 25:4, 25:3 och 25:2. 

 
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-05-05. Beslut om undantag från 

bestämmelserna om biotopskydd fastigheten Augerums-Ryd 1:2 
 
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-05-13. Godkännande av 

miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan för väg E 22 Karlskrona-Kalmar delen Jämjö. 
 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-04-27. Ang förfrågan tillstånd 

kulturminneslagen samband med bygglov Möllehall 1:7 Kristianopel. 
 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-05-14. Tillstånd handel med ål. 
 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-05-18. Ansökan om strandskyddsdispens 

nybyggnad komplementbyggnad fastigheten Sjuhalla 1:27 
 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-04-29. Anmälan om avvikelse från av 

länsstyrelsen i Blekinge län utfärdat föreläggande om ledningsförläggning mellan Sturkö, 
Verkö och Knösö. 

 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-05-07. Detaljplan Stora Vörta 1:72. Beslut om 

prövning 12 kap 1 § pbl 
 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-04-20. Beslut om tillstånd nybyggnad 

fastigheten Ungskär 1:12 
 
10. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2009-05-04. Bygglov uppförande vindkraftverk 
 
11. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2009-05-04. Tilläggsavgift PBL. 
 
12. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2009-05-05. Bygglov enl PBL 
 
13. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2009-05-04. Tilläggsavgift PBL. 
 
14. Länsrätten i Blekinge län, DOM 2009-05-04. Tilläggsavgift PBL. 

 
15. Kammarrätten, beslut 2009-04-24. Bygglov enligt plan- och bygglagen. 
 
16. Miljödomstolen, Växjö tingsrätt 2009-04-28. Strandskyddsdispens. 
 
17. Jordbruksverket, beslut 2009-04-29. Godkännande förbränningsanläggning med låg 

kapacitet på jordbruksföretag. 

perwimmerman
Markering
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§ 175 
Fastighetsreglering berörande Skavkulla 1:42 och Färmanstorp 4:1 
 
Handlingar: Ansökan (2009-03-12), karta 
Till lantmäterimyndigheten har inkommit en ansökan om fastighetsreglering, 
vilken innebär att fastigheten Skavkulla 1:42 utökas med ett 9 m brett område 
västerut som överlåts från Färmanstorp 4:1. Skavkulla 1:42 ligger inom 
detaljplanelagt område medan den del som ska läggas till kommer att ligga 
utanför detaljplanen. Möjligheterna att även i framtiden kunna bevilja bygglov 
för åtgärder på Skavkulla 1:42 måste härvid uppmärksammas. Enligt plan- och 
bygglagen (PBL) 8 kap 11 § 1:a stycket punkt 2a är en av förutsättningarna för 
att bygglov ska kunna beviljas att fastigheten på vilken åtgärden ska utföras 
stämmer överens med detaljplanen. Enligt punkt 2b kan emellertid bygglov 
beviljas ändå, under förutsättning att avvikelsen godtagits vid en 
fastighetsbildning enligt 3 kap 2 § 1:a stycket 2:a meningen 
fastighetsbildningslagen. Under förutsättning att den sökta regleringen godtas 
som en mindre avvikelse som inte motverkar syftet med planen, enligt detta 
lagrum i fastighetsbildningslagen, kan således bygglov för åtgärder på 
fastigheten beviljas även i framtiden. Enligt förvaltningens bedömning 
motverkas inte syftet med planen av den sökta fastighetsregleringen. Om 
regleringen genomförs kommer detaljplanens bestämmelser att tillämpas även på 
den del av fastigheten som ligger utanför detaljplanen. Prickmarksområdet åt 
väster kommer att betraktas som förskjutet, så att det ansluter till den nya 
fastighetsgränsen, med samma bredd som tidigare. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att tillstyrker den sökta fastighetsregleringen godtas som en mindre avvikelse 
från planen i enlighet med vad som sägs i 3 kap 2 § första stycket andra 
meningen fastighetsbildningslagen. 

 
______ 
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Sökande        PLAN 2005.1249 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 176 
Avskrivning planuppdrag Gullbernahult 1 
 
Sökande har på eget initiativ återtagit ansökan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att planarbetet för Gullbernahult 1 avbryts och avskrivs, 
_____ 
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Sökande        PLAN 2008.1367 
Akten 

 
 
§ 177 
Detaljplan för Gullvivan 1 Kungsmarken 
 
Fastigheten Gullvivan 1 är belägen i de centrala delarna av Kungsmarken. 
Området omfattas i dag av en detaljplan från 1963. gällande detaljplan anger 
användning A, allmänt ändamål med en byggrätt i två våningar. Planförslaget 
föreslår ändrad användning för den norra delen av fastigheten Gullvivan 1 till 
BCS, bostäder, centrumfunktioner (samlingslokal), skola. Ändringen innebär att 
kommunen kan sälja byggnaden som tidigare fungerat som gymnastiksal för 
Kungsmarksskolan. Lokalerna används idag av Islamiska kulturföreningen och 
föreningen är intresserade att köpa byggnaden av kommunen. I den södra delen 
av planområdet låg tidigare en del av Kungsmarksskolan. Skolan är nedlagd och 
byggnaden riven. Förslaget möjliggör bostadsbebyggelse i form av radhus i tre 
våningar, vilket komplettera det befintliga bostadsutbudet i Kungsmarken. 
 
Yrkande 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är samråd. Per Björklund 
(SD) yrkar avslag då förslaget ej är förenlig med svensk bygglagstiftning. 
Magnus Johansson (S), Carl-Göran Svensson (M), Marcel Abedini, Eva Öman 
(S), Katarina Möller (S), Michael Ryge (S), Ulla Ohlsson (S), Morgan Mattsson 
(S), Anna Ottosson (M), Magnus Larsson (C), Henrik Larsen (M), Eva Röder 
(FP) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Per Björklunds 
(SD) yrkande eller enligt Magnus Johanssons mfl (S), Carl-Göran Svenssons  
mfl (M), Marcel Abedinis yrkande och finner att ärendet skall avgöras enligt 
Magnus Johanssons (S), Carl-Göran Svenssons (M), Marcel Abedinis yrkande. 
 
Reservationer 
 
Per Björklund (SD) reservera sig till förmån för eget yrkande 
 
Således beslutar miljö –och byggnadsnämnden 
 
att låta detaljplan för fastigheten Gullvivan 1 bli föremål för samråd, 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan 
______ 
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§ 178 
Detaljplan för del av Rosenfeldt 21 
 
Förslag till ändring av detaljplan innebär att dagens plan ändras från allmänt 
ändamål till studentbostäder och skola. Den befintliga byggnaden har inte 
innehållit någon permanent verksamhet de senaste 20 åren utan fungerat som 
provisorisk utbildningslokal. 
Tre våningar föreslås byggas om till studentbostäder med 16 lägenheter per 
våning. Byggnaden finns omnämnd i bebyggelseinventeringen ”Trossö – råd och 
riktlinjer för bebyggelse och miljö” och är klassad som kulturhistorisk 
bebyggelse. Stora krav bör därför ställas på en eventuell ny byggnad för att 
bibehålla de kulturhistoriska kvaliteterna.  
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är samråd 
Marcel Abedini yrkar avslag på framställan om detaljplan 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Marcel 
Abedinis yrkande eller enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och finner 
att förvaltningen beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för Rosenfeldt 21, 
 
att detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande, 
 
att låta förslag till detaljplan för del av Rosenfeldt 21 bli föremål för samråd, 
 
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra någon betydande 
miljöpåverkan. 
______ 
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§ 179 
Detaljplan för Västra Rödeby 3:1 
 
Utgår. 
_____ 
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§ 180 
Detaljplan för fastigheten Bokbindaren 2 m fl 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av befintlig fastighet på 
allmän platsmark för att kunna ge plats för parkeringar och utöka befintlig 
byggrätt. Syftet är även att ge en förändrad markanvändning inom fastigheten 
från att bara bestå av småindustriändamål till att även innefatta bilservice, handel 
och kontor, 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta förslag till detaljplan för Bokbindaren 2 m fl bli föremål för samråd 
 
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan  
 
______ 
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§ 181 
Detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m fl 
 
Detaljplan för del av Kättilsmåla 1:64 m fl har varit föremål för samråd. Under 
samrådstiden, 6 mars – 3 april, har samrådshandlingar funnits tillgängliga på 
Karlskrona Kommun, stadsbiblioteket, Lyckeby bibliotek samt Karlskrona 
Kommuns webbplats. Samrådet har annonserats i lokalpressen fredagen den 6 
mars 2009. Ett samrådsmöte har hållits i Kättilsmåla bygdegård den 19 mars. 
Planen syftar till att pröva möjligheterna för ny villabebyggelse på del av 
fastigheten Kättilsmåla 1:64 samt att planlägga den befintliga förskolan i 
området. Förslaget innebär att 19 friliggande villor på stora tomter, mellan 1 100 
– 2 200 vardera. 
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är förslag till detaljplan 
Kättilsmåla 1:64 m fl ställs ut för allmän granskning. 
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag men yrkar även på 
att omhändertagande av dagvatten skall ske genom dagvattendammar och det 
anger i samband med antagandet som en att-sats. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förslag eller enligt Magnus Johansson (S) 
yrkande (S) och finner att ärendet avgörs enligt Magnus Johanssons (S) yrkande. 
 
Således beslutat miljö- och byggnadsnämnden 
 
att detaljplan för Kättilsmåla 1:64 m fl ställs ut för allmän granskning 
 
att kungöra att ställningstagandet om att detaljplanen ej medför betydande 
miljöåverkan 
 
att dagvatten skall ske genom dagvattendammar och det anger i samband med 
antagandet som en att-sats. 
_______ 
 

perwimmerman
Markering
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Fastighetsägare Focken 8 

 
 
 
§ 182 
Förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Focken 10 
 
Handlingar: Ansökan (2009-02-20), karta, skrivelse 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked för en 
tillbyggnad på 3 m österut i beslut 2007-04-12 § 148. 
Denna ansökan gäller en tillbyggnad österut på 4.5 m samt en tillbyggnad 
söderut på 3.5 m. Tillbyggnaden österut hamnar till cirka hälften på mark som 
inte får bebyggas, prickmark, och tillbyggnaden söderut till viss del närmare 
tomtgränsen än 4.5 m. Då prickmarksområdet här är ca 25 m brett får intrånget 
på 1-3.5 m i förhållande till detta anses vara en mindre avvikelse som är förenlig 
med planens syfte. Avståndet till gränsen i söder på 3-4 m för viss del av 
tillbyggnaden får också anses vara en mindre avvikelse förenlig med planens 
syfte. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig. En skrivelse har 
inkommit från grannen i söder. Denne motsätter sig inte förslaget, men önskar 
yttra sig i bygglovärendet för synpunkter på tillbyggnadens närmare utformning. 
Detta kommer rutinmässigt att ske vid handläggningen av bygglovärendet om 
detta innebär en avvikelse från detaljplanen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge positivt förhandsbesked för en tillbyggnad i enligt med 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
______ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.  
 
Detta tillstånd ger er inte rätten 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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§ 183 
Olovligt uppsatt ljusanordning på fastigheten Adlersten 84 
 
Ansökan om bygglov för ljussättning av fasaddel inkom till 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2007-06-13. Enligt förvaltningens bedömning 
saknades förutsättningar för att bevilja bygglov för det inlämnade förslaget. 
Detta framfördes muntligen till sökanden och en diskussion fördes om den 
fortsatta hanteringen av ansökan. 
I brev daterat 2007-11-23 ombads sökanden meddela om ärendet önskades 
behandlat i miljö- och byggnadsnämnden med den ansökta utformningen. Något 
skriftligt svar inkom inte. Ärendet har därefter vilat. En ljusanordning i skarp blå 
och orange färg har nu monterats på övre delen av byggnadens hörnmarkering. 
För att sätta upp ljusanordningar krävs bygglov enligt 8 kap 3 § punkt 2 plan- 
och bygglagen (PBL). Något bygglov för detta 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 avgiften 
dock inte tas ut om rättelse sker innan frågan om påföljd eller ingripande tas upp 
till överläggning vid sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden. 
Förutsättningar för att bevilja bygglov i efterhand kan inte anses föreligga. 
Enligt 3 kap 1 och 14 §§ skall ljusanordningar bland annat placeras och utformas 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden och kulturvärdena på 
platsen, samt vara estetiskt tilltalande och ge en god helhetsverkan. Dessa krav 
kan inte i något avseende anses vara uppfyllda av den uppsatta ljusanordningen. 
Framför allt de grälla färgerna gör att ljusanordningen helt tar överhanden över 
byggnadens karaktärsdrag, istället för att underordna sig och framhäva dessa. 
Den blir också ett främmande inslag i stadsbilden på ett påträngande och 
iögonfallande sätt. Fastighetsägaren har informerats om att ärendet kommer att 
tas upp till behandling vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 
torsdagen den 11 juni 2009 vad gäller föreläggande mot vite att undanröja den 
olovligt monterade ljusanordningen samt uttagande av byggnadsavgift. 
 
 
 
 
Forts 
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Forts § 183 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 1, 4, 14 och 18 §§ att ta ut 
byggnadsavgift med 8880 kronor (4 x bygglovavgiften 2220 kronor) av AB 
Karlskronahem i egenskap av fastighetsägare, samt förelägger AB 
Karlskronahem i egenskap av fastighetsägare att senast en månad efter 
delfåendet av detta beslut montera ner den olovligt uppsatta ljusanordningen mot 
ett vite på 25 000 kronor. 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 
 
Per Björklund (SD) och Eva Öhman (S) anmäler jäv och deltager varken i beslut 
eller beredning av ärendet. 
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§ 184 
Bygglov och bygganmälan för fackverksmast för telekommunikation samt 3 
teknikbodar på fastigheten Olsäng 20:4 
 
Handlingar: Ansökan (2008-07-15), ritningar 
Beskrivning: Fastigheten är belägen inom ett område där endast plan-                                 
och bygglagens generella regler gäller. Masten, som har en höjd av 54 m, blir 
belägen en bit in i ett skogsparti väster om väg 751, i höjd med Olsängsgården. 
Avståndet till närmaste bostadshus blir ca 130 m. Masten bedöms inte medföra 
någon olämplig inverkan på landskapsbilden eller i övrigt någon betydande 
olägenhet för omgivningen. Information om ansökan har varit införd i 
lokalpressen 2009-05-15, samt har från samma datum varit anslagen på 
kommunens anslagstavla. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov varvid föreskrives 
 
att anmälan inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas, och 
då det avslutats 
 
att innan arbetena påbörjas skall ev. tillstånd från Länsstyrelsen, försvarsmakten 
och luftfartsverket föreligga, 
 
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg751 ska föreligga före 
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
att mätningar kontinuerligt utföres för att klargöra (även när fler antenner 
kommer brukas) att EU:s rekommenderade gränsvärden alt. de av SSI fastställda 
värdena för icke-joniserande strålning,  ej överskrides, att   minst tre veckor 
innan arbetena påbörjas skall en bygganmälan, med en beskrivning av projektets 
art och omfattning, lämnas in till miljö-och byggnadsnämnden. 
 
att det i samband med bygganmälan enl. ovan, bifogas en teknisk beskrivning 
avseende  antennernas uteffekt, riktning och strålnings- beräkningar,  
 
Forts 
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Forts § 184 
 
 
att bygganmälan kompletteras med en teknisk beskrivning avseende antennernas 
uteffekt, riktning och strålningsberäkningar (OBS !) 
 
att det i samband med den skriftliga anmälan inlämnas om att arbetena slutförts 
(och att antennerna är i drift), bifogas mätresultat som styrker att de 
rekommenderade, alt. fastställda värdena för icke-joniserande strålning ej har 
överskridits.  
______ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov 
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Sökande        BYGG 2008.2699 
Akten 

 
 
 
 
§ 185 
Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Senoren 34:7 
 
Handlingar: Ansökan (2008-10-15), kartor 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen 
(PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bl a 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. nligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt 
som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och natur- och 
kulturvärdena på platsen. å platsen gäller strandskyddsförordnande enligt 
miljöbalken (MB) 7 kap. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i 
miljöbalken (MB) kap 3 om skydd av riksintressen. Platsen ligger inom område 
av riksintresse för friluftsliv. astigheten ligger också inom det kustområde som 
enligt 4 kap 1 § MB i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i området. 
Platsen utgörs av vacker naturmark av hagmark-/betesmarkskaraktär. Den är 
kuperad med en del berg i dagen, och sluttar ner mot stranden. Marken är ingen 
naturlig exploateringsplats, och en byggnation skulle kräva stora ingrepp i 
naturen och innebära negativ inverkan på landskapsbilden. Naturlig biltillfart till 
platsen saknas. Ny väg skulle medföra påtagliga ingrepp i orörd natur över en 
ganska lång sträcka. arken bedöms inte vara lämpad för exploatering med ett 
bostadshus. 
Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att företa syn på platsen med sitt arbetsutskott. 
______ 
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Sökande        BYGG 2008.3212 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 186 
Rivningsanmälan samt bygglov och bygganmälan för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Ungskär 1:12 
 
Handlingar: Ansökan (2008-12-15), ritningar 
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad. Den befintliga byggnaden är putsad och 
har en karaktär som närmast påminner om enklare funkisstil. Den är i dåligt 
skick med bland annat fuktproblem. Nybyggnationen uppförs delvis på befintlig 
grund. Huset får dock en större byggnadsyta och volym än det befintliga. Det får 
ett nutida arkitekttoniskt uttryck men materialval och färgsättning knyter an till 
den traditionella bebyggelsen på platsen, bland annat i form av mörk takpapp 
som taktäckning och faluröd träpanel på fasaderna. På platsen gäller 
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap samt 
landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse. 
Beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet finns. 
Miljö- och byggnadsnämnden har delegation att fatta beslut i strandskyddsfrågan 
då det gäller en ersättningsbyggnad på en tomt mindre än 3000 m2. Då hela 
tomten redan är hävdad för bostadsändamål finns särskilt skäl att medge 
undantag från strandskyddsförordnandet. Berörda grannar har getts möjlighet att 
yttra sig över ansökan. Två av delägarna till stamfastigheten Ungskär 1:1 har 
inkommit med skrivelser där de motsätter sig förslaget med hänvisning till att 
det avviker från traditionen till storlek och arkitektur. Sökanden har bemött 
skrivelserna. Grannarnas yttranden påverkar inte förvaltningens bedömning. 
Miljöavdelningen har tillstyrkt ansökan. Vatten hämtas vid öns gemensamma 
tappställe där också gemensam dusch ska anordnas, och toalettfrågan löses med 
en variant av torrtoa, Separett. Den mindre mängd disk- och tvättavloppsvatten 
som uppstår tas om hand i befintlig stenkista som ses över. Förslaget bedöms 
uppfylla kraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen på lämplig placering och 
utformning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att företa syn på platsen med sitt arbetsutskott. 
______ 
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Sökande        BYGG 2009.637 
Akten 
Fastighetsägare Skavkulla 3:1 
Fastighetsägare Skavkulla 2:2 
Fastighetsägare Skavkulla 2:1 
Fastighetsägare Skavkulla 1:66 
Fastighetsägare Skavkulla 1:67 
 
 

 
 
§ 187 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och fritidshus på 
fastigheten Skavkulla 2:3 
 
Handlingar: Ansökan, orienteringskarta, situationsplan (2009.03.06) 
Ansökan avser förhandsbesked för lokalisering av tre enbostadshus i två 
våningsplan utan källare och inredd vind. Platsen ligger inom område där de 
generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att 
markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade 
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Detta innebär bl 
a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den 
bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna 
att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader 
placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och 
natur- och kulturvärdena på platsen. 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. Platsen gränsar i öster 
till detaljplan som vann laga kraft 2003 samt i öster till ett område med 
byggnadsplan från 1952. Området har en heterogen bebyggelse och varierad 
topografi. Platsen utgörs av öppen och inhägnad betesmark, som sluttar svagt 
från norr till söder med nivåskillnader om ca 3 meter. Markområdet ligger något 
lägre än den i öster angränsande Skavkullavägen och 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. Tre tomter kan tillskapas med areal om 
vardera ca 1300m². Tomternas storlek och form bedöms lämplig att bebygga 
med enbostadshus och därtill erforderliga komplementbyggander. Ytterligare tre 
bostadsfastigheter inom området bedöms inte innebära någon betydande 
belastning med avseende på trafikflöde. Av yttrande från berörda grannar har 
bla. framkommit att problem med dagvattenflöden förekommer på platsen, att 
den betade öppna marken är av stor betydelse för områdets lantliga karaktär 
samt att trafiksituationen tidvis är problematisk med biltrafik i höga hastigheter 
samt parkerande bilar längs Skavkullavägen. Man uttrycker även oro över att 
ökad exploatering skulle kunna innebära begränsade byggmöjligheter på den 
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egna tomten då framtida fastighetsägare kan komma att hävda rätt till utsikt, 
samt uttrycker oro för sänkta fastighetsvärden om exploateringen ökar. Man 
framhåller även att placeringen av de tre byggnaderna så som förslaget skisseras 
är mindre lämplig med avseende på siktförhållanden såväl som 
utsiktsförhållanden. 
 
Miljö och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av tre 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 kommunalt VA, 
 
att tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, 
vilket ska ombesörjas av sökanden, 
 
att dagvatten skall tas omhand lokalt på den egna tomten. 
______ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen.  
 
Detta tillstånd ger er inte rätten att påbörja den sökta åtgärden. Observera 
att bygglov måste sökas inom två år från dagen för detta beslut eftersom 
tillståndet annars upphör att gälla. 
 



 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2009-06-15 31 av 34  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Sökande        BYGG 2007.2038 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 188 
Bygglov för nybyggnad av båthus på fastigheten Aspö 3:22 
 
Handlingar: Ansökan (2007-05-03), ritningar 
Miljö- och byggnadsnämnden avslog i beslut 2008-09-11 § 321 ansökan om 
bygglov i efterhand för ett redan uppfört båthus på fastigheten. Detta 
överklagades till länsstyrelsen, som 2009-01-13 upphävde beslutet och visade 
ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Då det 
inte är fråga om en kompletteringsåtgärd har berörda grannar getts tillfälle att 
yttra sig över ansökan. En av de berörda grannfastigheterna utgörs av en 
samfällighet som enligt uppgift från lantmäterimyndigheten är oregistrerad, 
varför en kungörelse om ansökan har publicerats i ortspressen. En av grannarna 
har inkommit med en skrivelse med synpunkter. Här ställs bl a frågor om 
behandlingen ur strandskyddssynpunkt. Farhågor framförs för att ett positivt 
beslut kan få till följd att ett flertal liknande byggnationer kan komma att tillåtas 
inom strandskyddsområdet på ett icke önskvärt sätt. Strandskyddsfrågan har nu 
behandlats av länsstyrelsen, som i beslut 2009-03-12 har lämnat 
strandskyddsdispens för båthuset. 
 
Yrkande 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är bifall till ansökan om 
bygglov. 
Magnus Johansson m fl (S) yrkar på avslag på framställan då det inte kan röra 
sig om en ersättningsbyggnad då det uppförda huset är betydligt större än den 
byggnad som tidigare stått på platsen, dessutom sträcker sig byggnaden ända ner 
till strandremsan och omöjliggör därmed passage mellan strandremsan och 
byggnaden. Marcel Abedini yrkar avslag på framställan. 
Carl-Göran Svensson (M) mfl yrkar bifall på framställan. Per Björklund (SD) 
yrkar på bifall till framställan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Magnus 
Johanssons m fl (S) och Marcel Abedinis yrkande eller enligt Carl- Göran 
Svenssons (M) m fl och Per Björklunds (SD) yrkande och finner att ärendet skall 
avgöras enligt Carl- Göran Svenssons (M) m fl och Per Björklunds (SD) 
yrkande. 
 
Forts  
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Forts § 188 
 
Votering begärs och skall verkställas. Följande propositionsordning fastställdes. 
Den som anser att ärendet skall avgöras enligt Magnus Johanssons m fl (S) och 
Marcel Abedinis yrkande röstar nej och den som anser att ärendet skall avgöras 
enligt Carl- Göran Svenssons (M) m fl och Per Björklunds (SD) yrkande röstar 
ja. 
 
Följande röstar nej: Marcel Abedini, Magnus Johansson (S), Eva Öman (S), 
Katarina Möller (S), Michael Ryge (S), Ulla Ohlsson (S), Morgan Mattsson (S) 
 
Följande röstar ja: Anna Ottosson (M), Magnus Larsson (C), Henrik Larsen (M), 
Eva Röder (FP), Per Björklund (SD) och Carl-Göran Svensson (M). 
 
Med 7 nej och 6 ja röster beslutar nämnden enligt Magnus Johanssons m fl (S) 
och Marcel Abedinis yrkande. 
 
Reservationer 
Carl-Göran Svensson (M), Anna Ottosson (M), Henrik Larsen (M), Magnus 
Larsson (C) och Eva Röder (FP) reservera sig till förmån för eget yrkande.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att avslå framställan om bygglov då det inte kan röra sig om en 
ersättningsbyggnad då det uppförda huset är betydligt större än den byggnad 
som tidigare stått på platsen, dessutom sträcker sig byggnaden ända ner till 
strandremsan och omöjliggör därmed passage mellan strandremsan och 
byggnaden. 
______ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
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§ 189 
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus på fastigheten 
Torhamn 9:2 
 
Utgår. 
______ 
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§ 190 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor behandlades. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 13 augusti 2009 
 
§ 199 Informationer. 
§ 200 Svar på remiss avseende medborgarundersökning 
§ 201 Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
§ 202 Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens ordförande 
§ 203 Beslut fattade av tjänstemän 
§ 204 Detaljplan för Augerums-Ryd 1:18 m fl  
§ 205 Detaljplan för Barken 1  
§ 206 Detaljplan för Gängletorp 14:27 
§ 207 Detaljplan för Gullbernahult 31 
§ 208 Detaljplan del av Hasslö 7:135 
§ 209 Detaljplan för del av Hästkvarnen 7 
§ 210 Detaljplan för Karlskrona 6:27 
§ 211 Detaljplan för Skantze 7 
§ 212 Detaljplan för Torstäva 5:4 
§ 213 Vindkraftsstrategi  
§ 214 Detaljplan för del av Västra Rödeby 3:1 
§ 215 Samrådsunderlag för den planerade vindkraftsanläggningen Blekinge offshore 
§ 216 Miljösanktionsavgift ej inlämnad miljörapport för 2008 Verköhamnen 
§ 217 Miljösanktionsavgift ej inlämnad miljörapport för 2008 Handelshamnen 
§ 218 Föreläggande med vite att inkomma med PCH-inventering Pålycke 3:32 
§ 219 Föreläggande med vite att inkomma med PCH-inventering Ö Rödeby 2:329 
§ 220 Förhandsbesked Senoren 34:7 
§ 221 Förhandsbesked fastigheten Torhamn 9:2 
§ 222 Överklagande till länsrätten av länsstyrelsens beslut ang förhandsbesked Aspö 1:37 
§ 223 Detaljplan Vedebylund 1:1 
§ 224 Övriga frågor 
§ 225 Nytt sammanträde 
 

Sammanträdesprotokoll

perwimmerman
Markering
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden kl 0830—kl 1130. 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (M)  
  1:e vice ordförande Marcel Abedini 
  2:e vice ordförande Magnus Johansson (S) 
  Ledamöter  Anna Ottosson (M)  
     Magnus Larsson (C)  
     Margareta Rodin (fp) 
     Jan Spjuth (KD) 
     Eva Öman (S) 
     Katarina Möller (S) 
     Michael Ryge (S) 
     Ulla Ohlsson (S) 
     Per Björklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare  Morgan Mattsson (S) 
     Lotta Holgersson §§ 204, 210, 215 och 216 
      
Ersättare     
     Lotta Holgersson (S) 
     Gert Olsson (S) 
     Gert Bengtsson (S) 
     Veikko Pirkalainen (S) 
     Henrik Larsen (M) 
     Peter Glimvall (M) 
     Eva Röder (FP) 
     Janne Johansson (SD) 
      
           
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Anders Klar, stf förvaltningschef samt miljöchef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Ola Swärdh, planchef 

     Kim Welser, planarkitekt 
     Tina Tidhammar, planarkitekt 
     Lise-Lotte Andersson, miljöinspektör. 
 
Utses att justera   Anna Ottosson (M) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 20 augusti 2009 kl 0800. 
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson  
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Anna Ottosson  
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 20 augusti 2009 anslagits på kommunens anslagstavla 
intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 199 
Informationer 
 
Inga informationer gavs. 
 
_____ 
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Kommunstyrelsen       DIA 2009.1364 
Akten 

 
§ 200 
Svar på remiss avseende medborgarundersökning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2009 att remittera resultat av 
medborgarundersökning 2008 till styrelser och nämnder. Undersökningen 
genomfördes hösten 2008 med ett urval på 1010 personer i åldrarna 18-84 år. 
Svarsfrekvensen blev 51 procent i Karlskrona Kommun.  
Undersökningen bestod i tre delar: medborgarna om kommunen som plats att bo, 
medborgarna om kommunens verksamheter samt medborgarnas inflyttande i 
kommunen. Resultaten redovisas med betygsindex, vilka kan variera mellan 0 
till 100. Ju högre värde desto nöjdare är medborgarna med sin kommun. 
Betygindex under 40 kan betraktas som icke godkända. Betygsindex över 75 
betraktas som väl godkänd. 
 
Sammanfattande betyg för hur medborgarna bedömer Karlskrona som plats att 
bo i blev 64. Genomsnittet för samtliga kommuner blev 64. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att fortsatt arbeta med skapa planlagda 
markreserver och mångfald i bostadsutbudet och att genom projekt som tex 
grönstrukturplan och stadsmiljöprogram fokusera på åtgärder som gör 
Karlskrona attraktivt. 
 
Sammanfattande betyg för hu medborgarna bedömer de kommunala 
verksamheterna i Karlskrona Kommun blev 51. genomsnittet för samtliga 
kommuner blev 54. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå att man i planer och tillsynsärende 
fortsätter arbeta med en medveten strategi för hantering av enskilda vatten- och 
avloppsförsörjning, dagvattenhantering, åtgärder för minskad bullerutredning 
samt säkerställa betydelsefulla grönområden för närrekreation, biologisk 
mångfald och folkhälsa. Ökade resurser inom miljöområdet kräver mer resurser. 
 
Sammanfattande betyg hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflyttande i 
Karlskrona Kommun blev 35. genomsnittet för samtliga kommuner blev 40. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för att säkerställa så att 
myndighetsutövning och service sker effektivt, korrekt och säkerhet. Att fortsatt 
arbeta med en bred medborgardialog samt utveckla nya former för att möta 
allmänheten i tidigt skede genom kommunens webbplats, informationsmöten 
och utställningar mm 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens åtgärdsförslag med anledning av 
medborgarundersökning 2008. 
_____ 
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§ 201 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Utgår. 
_____ 
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§ 202 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens ordförande 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 203 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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Sökande        PLAN 2007.190 
Akten 

 
 
 
 
§ 204 
Detaljplan för del av Augerums-Ryd 1:18 m fl Karlskrona kommun 
Blekinge län 
 
Efterfrågan på verksamhetstomter har ökat i Karlskrona. I dag har kommunen 
brist på större sammanhängande markytor för indusriändamål. Detaljplanen 
syftar till att skapa ett utökat område för industri i anslutning till befintligt 
industriområde på Tennvägen i Torskors industriområde. 
Området ligger öster om väg 28 och söder om Stålvägen. Planområdet gränsar i 
söder till verksamhetstomter samt verksamhet i norr och naturmark mot norr, öst 
och väst. Detaljplanen syftar till att medge område för industri. Största 
byggnadsarea  förteslås till 40 procent i förhållande till fastighetens area. Högsta 
tillåtna byggnadshöjd föreslås vara 10 meter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta detaljplan för fastigheten Gullvivan 1 bli föremål för samråd, 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan 
_____ 
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Sökande        PLAN 2009.1603 
Akten 

 
 
 
§ 205 
Detaljplan Barken 1 Karlskrona kommun Blekinge län 
 
Karlskronahem inkom 2000 med en ansökan om planändring på fastigheten 
Barken 1. Miljö- och byggnadsnämnden meddelade planuppdrag.  
Karlskronahem lämnade i juni 2009 in en ny ansökan att inom fastigheten 
möjliggöra bostadsändamål. Förslaget skiljer sig åt väsentligt mot det 
föregående. En högre byggnad placerad mot Landsvägsvägen föreslås vilket inte 
ger samma utbredning på p-platsdäcket. 
Fastigheten ligger längs V. Kvarngatan på Pantarholmen och består av ett 
parkeringshus i två plan samt ett parkeringsdäck. Hela fastigheten omfattas av 
byggrätt för garage enligt gällande detaljplan från 1962. Fastigheten Barken 1 
ägs av Karlskronahem. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avskriva tidigare uppdrag om planläggning av Barken 1, beslut 200 § 313 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för fastigheten Barken 1 enligt ansökan inkommen 2009-06-08 
 
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan 
_____ 
 
 
Eva Öhman (S) och Per Björklund SD) anmäler jäv och deltar varken i 
beredning eller beslut i ärendet. 
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§ 206 
Detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl Karlskrona kommun Blekinge län 
 
Ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl har varit utställd för granskning 
under tiden 8 maj – 5 juni 2009. kungörelse om utställningen har anslagits på 
kommunens anslagstavla och införts i lokalpressen fredagen den 8 maj 2009. 
I området finns ett flertal äldre gällande byggnadsplaner framtagna för 
fritidshusbebyggelse. Planerna har olika bestämmelser om högsta tillåtna 
byggnadsarea. Variationer från 50 kvadratmeter för bostadshus upp till en 
sammanlagd byggnadsarea om 150 kvadratmeter per tomt förekommer. Miljö- 
och byggnadsnämnden har i vissa fall beviljat dispens från planbestämmelserna 
och tillåtit bebyggelse som överskrider den tillåtna byggnadsarean. Miljö- och 
byggnadsnämndens ambition är att skapa likvärdiga bestämmelser inom 
området. Den fördjupade översiktsplanen för Trummenäs tillåter upp till 20 
procent av tomtyta/fastighetsyta under förutsättning att godkänd vatten- och 
avloppslösning finns. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta ändring av 
detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge 
län, daterad 27 juli 2009, 
 
att anta ställningstagandet om att planen inte bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan. 
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§ 207 
Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl östra delen, Karlskrona 
kommun Blekinge län 
 
Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, östra delen, Gullberna Park, har 
varit utställd för allmän granskning. Under tiden 5 juni – 3 juli 2009 har 
utställningshandlingarna funnits tillgängliga på Karlskrona kommun, 
stadsbiblioteket samt Karlskrona kommuns webbplats. Kungörelsen om 
utställningen har anslagits på kommunens anslagstavla och införts i lokalpressen 
fredagen den 5 juni 2009. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av bostäder i form av 
flerbostadshus inom fastigheten Gullbernahult 31 m fl. Planförslaget rymmer ca 
110 lägenheter. Syftet är att möjliggöra uppförande av bostäder i två punkthus i 
7-8 våningar och fem flerbostadshus i fyra våningar.Planområdet är beläget i den 
östra delen av Gullberna Park och omfattar en del av skogsområdet mellan 
befintlig bebyggelse och vattnet. Delar av skogsområdet i Gullberna Park är 
registrerat som nyckelbiotop med höga naturvärden. Gullberna Park består av ett 
ädellövskogsbestånd som fungerar som närrekreationsområde. De gamla ekarna 
och bokarna är mycket värdefulla och utgör livsmiljö för flera hotade lavar och 
insekter. Planområdet är utsatt för buller från trafiken på Verkövägen. Norr om 
planområdet finns ett värmeverk. En bullerutredning visar att gällande 
riktvärden för industribullernivåerna är höga i vissa delar av området.  
 
Yrkanden 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är antagande. 
Marcel Abedini yrkar på avslag på framställningen om detaljplan. Carl-Göran 
Svensson (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Marcel 
Abedinis yrkande eller Carl-Göran Svenssons (M) yrkande och finner att ärendet 
skall avgöras enligt Carl-Göran Svenssons (M) yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta ändring av 
detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, östra delen, Gullberna Park, 
Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad 27 juli 2009, 
 
att anta ställningstagandet om att planen inte bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 

perwimmerman
Markering

perwimmerman
Markering
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§ 208 
Detaljplan för del av Hasslö 7:135 Karlskrona kommun Blekinge län 
 
Detaljplanen för del av Hasslö 7:135 m fl har varit utställd för granskning under 
tiden 23 januari – 20 februari 2009. Kungörelse om utställningen har anslagits på 
kommunens anslagstavla och införts i lokalpressen fredagen den 23 januari 2009. 
utställningshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona kommun, 
stadsbiblioteket, Hasslö bibliotek samt Karlskrona kommuns webb-plats. 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom 
fastigheten Hasslö 7:135. Den nya planen medger nya byggrätter för 7 st parhus i 
en våning. Planområdet är beläget 200 m väster om Garpahamnen på Hasslö och 
ligger i direkt anslutning till befintlig tätortsbebyggelse. Planområdets areal är ca 
2,5 ha. Endast den del av planområdet som tillhör fastigheten Hasslö 7:135 är 
planerad som nyexploatering övrig mark ingår i befintlig tätortsbebyggelse. Ett 
genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta detaljplanen för 
del av Hasslö 7:135 m fl, Karlskrona kommun, upprättad i september 2008 och 
reviderad i februari 2009, 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
____ 
 

perwimmerman
Markering
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§ 209 
Detaljplan för del av Hästkvarnen 7 Karlskrona kommun Blekinge län 
 
JAARK, genom Akelius Fastigheter inkom 2009-06-12 med en begäran om 
ändring av detaljplan för del av fastigheten Hästkvarnen 7, Trossö, Karlskrona. 
Ansökan gäller den obebyggda delen av kvarteret Hästkvarnen som ligger norr 
om byggnadsminnet Hollströmska magasinet och som vetter ut mot 
Kungsbrokajen. Förslaget avser ett flerbostadshus i 4-5 våningar med 11 
lägenheter varav bottenvåningen föreslås användas till parkeringsgarage. 
Byggnaden föreslås byggas samman med tillbygganden av Hollströmska 
magasinet. Platsen är belägen i ett område med kulturhistorisk känslig 
världsarvsmiljö och stor vikt måste därför läggas på fasadutformning och 
byggnadens placering. Planförslaget bedöms vara förenligt med intentionerna i 
både översiktsplan från 2002 liksom med de godkända strategierna för 
kommande översiktsplan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för del av Hästkvarnen 7 
 
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan 
_____ 
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§ 210 
Detaljplan för del av Karlskrona 6:27 Blekinge län 
 
Kommunledningsförvaltningen inkom 2009-06-15 med en begöran om ändring 
av detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 6:27, i Backabo. Förfrågningen 
gäller en planändring från [A] allmänt ändamål till skola. Gällande detaljplan är 
från 1967. Förfrågan är föranledd av att en friskola vill etablera sin verksamhet 
på annan plats än den nuvarande placeringen på Rosenholmsområdet. 
Planändringen möjliggör en etablering av skola. Strax öster om planområdet 
finns en kraftledning och försiktighetsprincipen måste tillämpas gällande 
skyddsavstånd. Planförslaget bedöms vara förenligt med intentionerna i både 
översiktsplan. Planen föreslås handläggas med enkelt planförfarande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för del av Karlskrona 6:27 
 
att detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande 
 
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan 
_____ 
 
Eva Öhman  (S) och Per Björklund (SD) meddelar jäv och deltar varken i 
beredning eller i beslut i ärendet. 
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§ 211 
Detaljplan för del av Skantze 7 Karlskrona kommun Blekinge län 
 
AB Karlskronahem inkom 2009-06-08 med en ansökan om planändring på 
fastigheten Skantze 7. Avsikten är att inom fastighetens västra del möjliggöra för 
bostäder i fem våningar. Befintlig detaljplan från 1972 medger bostäder i tre 
våningar. Aktuell byggnad ligger på Ronnebygatan 3 och består av ett 
loftgångshus i tre plan. Avsikten är att bygga på befintligt hus med ytterligare 
våningar. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för del av Skantze 7 
 
att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan 
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§ 212 
Detaljplan för Torstäva 5:4 m fl Karlskrona Kommun Blekinge län 
 
Ändringen av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl har varit utställd för granskning 
under tiden 8 maj – 5 juni 2009. Kungörelsen om utställningen har anslagits på 
kommunens anslagstavla och införts i lokalpressen fredagen den 8 maj 2009. 
I området finns ett flertal äldre gällande byggnadsplaner framtagna för 
fritidshusbebyggelse. Planerna har olika bestämmelser om högsta tillåtna 
byggnadsarea. Variationer från 50 kvadratmeter för bostadshus upp till en 
sammanlagd byggnadsarea om 150 kvadratmeter per tomt förekommer. Miljö- 
och byggnadsnämnden har i vissa fall beviljat dispens från planbestämmelserna 
och tillåtit bebyggelse som överskrider den tillåtna byggnadsarean. Miljö- och 
byggnadsnämndens ambition är att skapa likvärdiga bestämmelser inom 
området. Den fördjupade översiktsplanen för Trummenäs tillåter upp till 20 
procent av tomtyta/fastighetsyta under förutsättning att godkänd vatten- och 
avloppslösning finns. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut anta ändring av 
detaljplan för Torstäva 5:4 m fl, Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län, 
daterad 27 juli 2009. 
 
att anta ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms innebära betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
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§ 213 
Vindkraftstrategi 
 
Inom uppdraget för översiktsplaneringen har ett förslag på Vindkraftstrategi för 
Karlskona och Torsås kommuner framarbetats av 
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Torsås kommun och 
konsultfirman WSP. Handlingen är nu relativt väl färdigställd och förvaltningen 
föreslås därför att den blir föremål för remiss till berörda myndigheter och 
intresseorganisationer m.m. Remissutskicket bör ske samordnat med Torsås 
kommun. 
 
Miljö och byggnadsnämnden beslutar 
 
att sända förslaget till Vindkraftstrategi på remiss till berörda myndigheter och 
intresseorganisationer m.m. 
 
att remissutskicket bör invänta en samordning med Torsås kommun. 
_____ 
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§ 214 
Detaljplan för del av Västra Rödeby 3:1 (Bubbetorp vindkraftverk) 
 
Affärsverkens styrelse har beslutat att inte driva detaljplanen för vindkraft på 
Bubbetorp vidare. Planförslaget har varit samråd för samråd. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att invända mot sökandens önskan. 
Rubricerat ärende föreslås därför avbrytas och avskrivas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att planarbetet för del av Västra Rödeby 3:1, Bubbetorp vindkraftverk, avbryts 
och avskrives. 
_____ 
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§ 215 
Samrådsunderlag för den planerade vindkraftsanläggningen Blekinge 
Offshore 
 
Blekinge Offshore AB har i sitt samråd enligt miljöbalken för 
vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore lämnat Karlskrona kommun 
möjlighet att yttra sig över upprättat samrådsunderlag. Företaget har för avsikt 
att lämna in en ansökan om tillstånd till miljödomstolen under 2009. 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Miljö- och byggnadsnämnden att yttra sig i 
ärendet.  
Projektet består i korthet i att etablera en vindkraftspark med en totaleffekt 
motsvarande 2500 MW på en yta av 200 kvadratkilometer fem kilometer öster 
om Hanö 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att det stora avståndet från den planerade vindkraftsparken till Karlskrona 
kommun gör att kommunen avstår från att yttra sig över projektet. 
_____ 
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§ 216 
Miljösanktionsavgift avseende ej inlämnad miljörapport för 2008, 
Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen, Verköhamnen  
 
För tillståndspliktiga verksamheter gäller att miljörapport senast 31 mars året 
efter det kalenderår som miljörapporten avser skall vara inlämnad till den 
tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över verksamheten. Karlskrona kommun, 
tekniska förvaltningens hamnavdelning (organisationsnummer 212 000-0829) 
har inte inom utsatt tid inkommit med miljörapport för Verköhamnen avseende 
år 2008, vilket innebär att miljösanktionsavgift måste utfärdas. 
Miljösanktionsavgiften för ovanstående överträdelse är 1.000 kronor. 
Miljösanktionsavgiften är en administrativ straffavgift. Det är 
tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden) som skall pröva frågan om 
påförande av miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten. Miljöavdelningen 
har 2009 05-25 och 2009-06-09 kommunicerat med verksamhetsutövaren, 
Karlskrona kommun, tekniska förvaltningens hamnavdelning. Hamnavdelningen 
meddelar att miljörapporten ska vara miljöavdelningen tillhanda inom kort. 
Enligt miljöbalken (1998:808) 26 kap 20 § gäller att om en miljöfarlig 
verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt vad som föreskrivs med stöd 
av 9 kap 6 § första stycket skall den som utövar verksamheten varje år lämna en 
miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över verksamheten. 
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS (2006:9) om miljörapport § 6 skall 
miljörapport senast 31 mars året efter det kalenderår som miljörapporten avser 
vara inlämnad till tillsynsmyndigheten. Miljörapporter ska fr.o.m. 2011 
(avseende 2010) lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för 
miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Fram till dess kan 
rapporten lämnas skriftligt till tillsynsmyndigheten. Vid överträdelse av 6 § 
Naturvårdsverkets föreskrifter (2006:9) om miljörapport kan man tvingas att 
betala miljösanktionsavgift. Enligt bilagan till förordning (1998:950) om 
miljösanktionsavgifter 2.2.1 genom att vara försenad med att ge in en 
miljörapport är miljösanktionsavgiften 1 000 kr, om verksamheten enligt bilagan 
till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har 
beteckningen B. 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att Med anledning av att miljörapport för Verköhamnen 2008 ej lämnats inom 
föreskriven tid i enlighet med förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter 
föreslår undertecknad nämnden besluta 
 
att miljösanktionsavgift om 1.000 kronor skall, enligt bilagan till förordning 
(1998:950) om miljösanktionsavgifter 2.2.1,  påföras Karlskrona kommun, 
tekniska förvaltningens hamnavdelning. 
 
Enligt 30 kapitlet 5 § andra stycket Miljöbalken får miljösanktionsavgift 
verkställas efter sista betalningsdag såsom en dom som har vunnit laga kraft.  
 
____ 
Bilaga. Hur man överklagar till miljödomstolen. 
 
 
Morgan Mattson (S) meddelar jäv och deltar varken i beredning eller beslut i 
ärendet. 
 

perwimmerman
Markering
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§ 217 
Miljösanktionsavgift avseende ej inlämnad miljörapport för 2008, 
Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen, Handelshamnen  
 
För tillståndspliktiga verksamheter gäller att miljörapport senast 31 mars året 
efter det kalenderår som miljörapporten avser skall vara inlämnad till den 
tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över verksamheten. Karlskrona kommun, 
tekniska förvaltningens hamnavdelning (organisationsnummer 212 000-0829) 
har inte inom utsatt tid inkommit med miljörapport för Handelshamnen avseende 
år 2008, vilket innebär att miljösanktionsavgift måste utfärdas. 
Miljösanktionsavgiften för ovanstående överträdelse är 1.000 kronor. 
Miljösanktionsavgiften är en administrativ straffavgift. Det är 
tillsynsmyndigheten (miljö- och byggnadsnämnden) som skall pröva frågan om 
påförande av miljösanktionsavgift. Avgiften tillfaller staten. Miljöavdelningen 
har 2009 05-25 och 2009-06-09 kommunicerat med verksamhetsutövaren, 
Karlskrona kommun, tekniska förvaltningens hamnavdelning. Hamnavdelningen 
meddelar att miljörapporten ska vara miljöavdelningen tillhanda inom kort. 
Enligt miljöbalken (1998:808) 26 kap 20 § gäller att om en miljöfarlig 
verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt vad som föreskrivs med stöd 
av 9 kap 6 § första stycket skall den som utövar verksamheten varje år lämna en 
miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över verksamheten. 
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter NFS (2006:9) om miljörapport § 6 skall 
miljörapport senast 31 mars året efter det kalenderår som miljörapporten avser 
vara inlämnad till tillsynsmyndigheten. Miljörapporter ska fr.o.m. 2011 
(avseende 2010) lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för 
miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Fram till dess kan 
rapporten lämnas skriftligt till tillsynsmyndigheten. Vid överträdelse av 6 § 
Naturvårdsverkets föreskrifter (2006:9) om miljörapport kan man tvingas att 
betala miljösanktionsavgift. Enligt bilagan till förordning (1998:950) om 
miljösanktionsavgifter 2.2.1 genom att vara försenad med att ge in en 
miljörapport är miljösanktionsavgiften 1 000 kr, om verksamheten enligt bilagan 
till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har 
beteckningen B. 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att Med anledning av att miljörapport för Handelshamnen 2008 ej lämnats inom 
föreskriven tid i enlighet med förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter 
föreslår undertecknad nämnden besluta 
 
att miljösanktionsavgift om 1.000 kronor skall, enligt bilagan till förordning 
(1998:950) om miljösanktionsavgifter 2.2.1,  påföras Karlskrona kommun, 
tekniska förvaltningens hamnavdelning. 
 
Enligt 30 kapitlet 5 § andra stycket Miljöbalken får miljösanktionsavgift 
verkställas efter sista betalningsdag såsom en dom som har vunnit laga kraft.  
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till miljödomstolen. 
 
Morgan Mattson (S) meddelar jäv och deltar varken i beredning eller beslut i 
ärendet. 
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Fastighetsägare       MH 2008.1712 
Akten 

 
 
§ 218 
Föreläggande med vite att inkomma med PCB-inventering på fastigheten 
Pålycke 3:32 
 
Förordningen (2007:19) om PCB m.m. säger att alla som äger en byggnad eller 
annan anläggning, med undantag för en och tvåbostadshus, som är uppförda eller 
renoverade år 1956- 1973 ska inventera fastigheten med avseende av PCB. 
Ägaren skulle senast den 30 juni 2008 redovisa till tillsynsmyndigheten vilka 
inventeringsåtgärder som vidtagits samt ange vilka åtgärder som planeras för att 
säkerställa att förekommande PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och 
hanteras som farligt avfall. Vidare säger Förordningen (2007:19) om PCB m.m. 
att den som innehar kondensatorer och/ eller isolerglas som innehåller eller kan 
antas innehålla en PCB-produkt ska se till att produkten eller utrustningen är 
tydligt uppmärkt med denna information. Kondensatorer och isolerglas som 
antas innehålla PCB ska hanteras som farligt avfall vid byte eller rivning. Under 
våren 2008 skickade Samhällsbyggnadsförvaltningen ut en påminnelse om 
inventeringskravet till Fremac förvaltning handelsbolag i egenskap av 
fastighetsägare av Pålycke 3:32. Då Fremac förvaltning handelsbolag inte 
kontaktat Samhällsbyggnadsförvaltningen ang. inventeringen skickades den 10 
november 2008 ett föreläggande att senast tre månader efter delfåendet av 
beslutet inkomma med en PCB inventering samt eventuell åtgärdsplan. Fremac 
förvaltning handelsbolag hämtade aldrig ut föreläggandet utan föreläggandet 
skickades med delgivningsman och mottogs den 13 februari 2009. PCB-
inventeringen skulle vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 
13 maj 2009. Någon inventering eller meddelande om bokad tid för inventering 
har fortfarande inte inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Trots påminnelse samt föreläggande har Fremac förvaltning handelsbolag inte 
redovisat någon PCB-inventering. Då Förordningen (2007:19) om PCB m.m. 
säger att alla fastigheter som är uppförda mellan 1956-1973 ska inventeras med 
avseende av PCB och Fremac förvaltning handelsbolag inte inkommit med 
någon sådan redovisning föreslås att detta förläggande ska förenas med vite. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 2 kap., 9 kap. 9 §, 26 kap. 9, 
14, 19, 21 och 22 § § miljöbalken samt Förordning (2007:19) om PCB m.m. att 
förelägga Fremac förvaltning handelsbolag, org. nr. 009697072891, såsom 
fastighetsägare av fastighet Pålycke 3:32, Karlskrona kommun, att vid ett vite 
om 15 000 kr, senast tre månader efter delfående av detta beslut att inkomma till 
Miljö- och byggnadsnämnden med följande: 

 
forts 
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• En genomförd inventering avseende PCB i byggnader som är 
uppförda eller renoverade mellan 1956-1973. Genom denna 
inventering skall förekomsten av PCB i fogmassor och 
golvmassor undersökas. Vid analys av PCB förekomst ska ett 
laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fogmassa 
anlitas. 
Vidare ska förekomst av PCB i isolerrutor samt kondensatorer 
inventeras och vid misstanke om förekomst eller förekomst av 
PCB ska dessa märkas upp.  
I de fall där slutsatsen är att PCB inte förekommer i 
byggnaden/anläggningen skall analysresultat som styrker detta 
bifogas. 
I de fall mjukfogar inte förekommer i byggnaden/anläggningen 
skall foton i färg som styrker detta bifogas. 

 
• I de fall där halter av PCB över 50 mg/kg påträffas skall en 

åtgärdsplan bifogas som visar när och hur Ni tänkt genomföra 
saneringen av de fastigheter som innehåller halter av PCB över 
500 mg/kg, alternativt hur Ni tänker omhänderta det avfall som 
innehåller halter av PCB mellan 50-500 mg/kg. 

 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
_____ 
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Fastighetsägare       MH 2008.1795 
Akten 

 
 
 
 
§ 219 
Föreläggande med vite att inkomma med PCB-inventering på fastigheten 
Östra Rödeby 2:329  
 
Förordningen (2007:19) om PCB m.m. säger att alla som äger en byggnad eller 
annan anläggning, med undantag för en och tvåbostadshus, som är uppförda eller 
renoverade år 1956- 1973 ska inventera fastigheten med avseende av PCB. 
Ägaren skulle senast den 30 juni 2008 redovisa till tillsynsmyndigheten vilka 
inventeringsåtgärder som vidtagits samt ange vilka åtgärder som planeras för att 
säkerställa att förekommande PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och 
hanteras som farligt avfall. Vidare säger Förordningen (2007:19) om PCB m.m. 
att den som innehar kondensatorer och/ eller isolerglas som innehåller eller kan 
antas innehålla en PCB-produkt ska se till att produkten eller utrustningen är 
tydligt uppmärkt med denna information. Kondensatorer och isolerglas som 
antas innehålla PCB ska hanteras som farligt avfall vid byte eller rivning. Under 
våren 2008 skickade Samhällsbyggnadsförvaltningen ut en påminnelse om 
inventeringskravet till Per Allan Rickard Salomonsson i egenskap av 
fastighetsägare av Östra Rödeby 2:329. Då Per Allan Rickard Salomonsson inte 
kontaktat Samhällsbyggnadsförvaltningen ang. inventeringen skickades den 10 
november 2008 ett föreläggande att senast tre månader efter delfåendet av 
beslutet inkomma med en PCB inventering samt eventuell åtgärdsplan. Per Allan 
Rickard Salomonsson hämtade aldrig ut föreläggandet utan föreläggandet 
skickades med delgivningsman och mottogs den 15 mars 2009. PCB-
inventeringen skulle vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda senast den 
15 juni 2009. Någon inventering eller meddelande om bokad tid för inventering 
har fortfarande inte inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Trots 
påminnelse samt föreläggande har Per Allan Rickard Salomonsson inte redovisat 
någon PCB-inventering. Då Förordningen (2007:19) om PCB m.m. säger att alla 
fastigheter som är uppförda mellan 1956-1973 ska inventeras med avseende av 
PCB och Per Allan Rickard Salomonsson inte inkommit med någon sådan 
redovisning föreslås att detta förläggande ska förenas med vite. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av 2 kap., 9 kap. 9 §, 26 kap. 9, 14, 19, 21 och 22 § § miljöbalken 
samt Förordning (2007:19) om PCB m.m. att förelägga Per Allan Rickard 
Salomonsson, persnr. 19660716-3331, såsom fastighetsägare av fastighet Östra 
Rödeby 2:329, Karlskrona kommun, att vid ett vite om 10 000 kr, senast tre 
månader efter delfående av detta beslut att inkomma till Miljö- och 
byggnadsnämnden med följande: 
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• En genomförd inventering avseende PCB i byggnader som är 

uppförda eller renoverade mellan 1956-1973. Genom denna 
inventering skall förekomsten av PCB i fogmassor och 
golvmassor undersökas. Vid analys av PCB förekomst ska ett 
laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fogmassa 
anlitas. 
Vidare ska förekomst av PCB i isolerrutor samt kondensatorer 
inventeras och vid misstanke om förekomst eller förekomst av 
PCB ska dessa märkas upp.  
I de fall där slutsatsen är att PCB inte förekommer i 
byggnaden/anläggningen skall analysresultat som styrker detta 
bifogas. 
I de fall mjukfogar inte förekommer i byggnaden/anläggningen 
skall foton i färg som styrker detta bifogas. 

 
• I de fall där halter av PCB över 50 mg/kg påträffas skall en 

åtgärdsplan bifogas som visar när och hur Ni tänkt genomföra 
saneringen av de fastigheter som innehåller halter av PCB över 
500 mg/kg, alternativt hur Ni tänker omhänderta det avfall som 
innehåller halter av PCB mellan 50-500 mg/kg. 

 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
_____ 
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Sökande        BYGG 2008.2699 
Akten 

 
§ 220 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Senoren 34:7 
 
Handlingar: Ansökan (2008-10-15), kartor 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen 
(PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär bl a att det ska prövas om 
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur 
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vatten-
försörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som 
är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på 
platsen. På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 
kap. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om 
skydd av riksintressen. Platsen ligger inom område av riksintresse för friluftsliv. 
Fastigheten ligger också inom det kustområde som enligt 4 kap 1 § MB i sin 
helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
området. Platsen utgörs av vacker naturmark av hagmark-/betesmarkskaraktär. 
Den är kuperad med en del berg i dagen, och sluttar ner mot stranden. Marken är 
ingen naturlig exploateringsplats, och en byggnation skulle kräva stora ingrepp i 
naturen och innebära negativ inverkan på landskapsbilden. Naturlig biltillfart till 
platsen saknas. Ny väg  skulle medföra påtagliga ingrepp i orörd natur över en 
ganska lång sträcka. Marken bedöms inte vara lämpad för exploatering med ett 
bostadshus. Sökanden har getts möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.  
 
Yrkanden 
 
Carl-Göran Svensson (M) och Magnus Johansson (S) yrkar på att ärendet skall 
återremitteras till förvaltningen för utredande av väg och vattenfrågan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras i dag eller 
återmitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen enligt Carl-Göran Svenssons 
(M) och Magnus Johanssons (S) yrkande och finner att ärendet skall 
återremitteras.  
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
____ 
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Sökande        BYGG 2006.4673 
Akten 
Fastighetsägare Torhamn 9:62 

 
 
§ 221 
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus på fastigheten 
Torhamn 9:2 
 
Handlingar: Ansökan (2006-11-07), ritning 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade negativt förhandsbesked i beslut 2008-
03-14 § 98. Förvaltningens yttrande löd som följer: ”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. Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl 
a med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. 
Marken utgörs av en skogsdunge som på alla sidor omges av vägar, och som 
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Platsen ligger i korsningen mellan 
Torhamnsvägen och vägen mot Gisslevik. Båda är allmänna vägar varför 
Vägverket har getts möjlighet att yttra sig. Vägverket har inkommit med ett 
yttrande där man motsätter sig förslaget, då de planerade byggnaderna skulle få 
ett utsatt läge bland annat ur vägbullersynpunkt intill två allmänna vägar. I sitt 
yttrande beskriver Vägverket de bulleravskärmande åtgärder som skulle krävas, 
för att rekommenderade högsta bullervärde inte ska överskridas. Dessa skulle 
innebära sådana inskränkningar i tomternas användbara yta och sådan negativ 
påverkan på landskapsbilden, att den föreslagna byggnationen inte kan bedömas 
vara lämplig. Sökanden har tagit del av Vägverkets skrivelse och har inkommit 
med ett förslag där Vägverkets krav på åtgärder för att begränsa vägtrafikbullret 
har illustrerats. Illustrationen bekräftar att platsen är olämplig att bebygga. De 
föreslagna åtgärderna innebär bland annat att ett 70 m långt plank måste byggas 
mot vägarna för att uppnå nödvändig bullerdämpning. Mark som har ett så utsatt 
läge ur vägbullersynpunkt att en sådan åtgärd är nödvändig kan inte anses vara 
lämplig för ändamålet. Ett sådant plank skulle också bli ett synnerligen 
främmande och förfulande inslag i landskapet. ”Beslutet överklagades till 
länsstyrelsen som i beslut 2008-05-15 lämnade överklagandet utan bifall, med 
motiveringen att det inte är förenligt med modern bebyggelseplanering att 
bebygga mark belägen så nära allmänna vägar att omfattande åtgärder för att 
minska trafikbuller är nödvändiga. Länsstyrelsens beslut överklagades till 
länsrätten, som 2008-11-11 upphävde miljö- och byggnadsnämndens och 
länsstyrelsens beslut. Länsrätten ansåg inte att en 70 m lång bullerskärm är en 
omfattande åtgärd eller ett stort ingrepp i landskapsbilden.  Ärendet visades åter 
till miljö- och byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Berörda grannar har 
getts möjlighet att yttra sig. En skrivelse har inkommit från fastigheten Torhamn 
9:62. Grannen har inget att erinra mot den föreslagna byggnationen, men 
påpekar att fastighetens enda utfartsväg som fungerar för större fordon nu 
försvinner och måste ersättas.  
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på 
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 utfartsvägens dimension och anslutning till väg 748 ska tillgodose behoven 
för tankbil och slamsugningsbil hos Torhamn 9:62, samt att ett godkännande 
från Vägverket ska föreligga före byggstart 
 
att bullerdämpande åtgärder ska redovisas i bygglovansökan och godkännas av 
Vägverket före byggstart 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklaga till länsstyrelsen  
 
Detta tillstånd ger er inte rätten 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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Länsrätten i Blekinge län      BYGG 2008.2165 
Akten 

 
 
 
 
§ 222 
Överklagande till länsrätten av länsstyrelsens beslut ang förhandbesked på 
fastigheten Aspö 1:37 komplettering 
 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade negativt förhandsbesked för lokalisering 
av ett enbostadshus på platsen i beslut 2008-12-11 § 440. Länsstyrelsen ändrade 
detta beslut 2009-06-15 och lämnade positivt förhandsbesked i enlighet med 
ansökan. Detta har överklagats till länsrätten som lämnat miljö- och 
byggnadsnämnden anstånd med att komplettera överklagandet till 25 augusti 
2009. Länsstyrelsens beslut uppfyller inte de formella kraven på 
ärendehandläggning, då positivt förhandsbesked har lämnats utan att berörda 
grannar getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med vad som sägs i 
plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 22 § . Enligt 2 kap 3 § PBL ska marken vara 
lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheten att anordna 
avlopp. En av grunderna för miljö- och byggnadsnämndens beslut är 
bedömningen att anordnande av avlopp på platsen är olämpligt, vilket ingående 
behandlas. Denna fråga berörs överhuvudtaget inte i länsstyrelsens beslut. Med 
hänvisning enbart till dessa båda punkter skulle det korrekta beslutet ha varit att 
visa ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för förnyad handläggning, 
dels för hörande av grannar, dels för att närmare utreda möjligheten att anordna 
någon form av avloppsanläggning. Vidare vidhåller miljö- och 
byggnadsnämnden att lokaliseringen i sig är olämplig. Det är av vikt att marken 
bevaras orörd och att allmänhetens möjlighet till passage inom 
strandskyddsområdet inte ytterligare begränsas. Platsen ingår inte heller i något 
av de områden i översiktsplanen för Aspö där ny permanentbebyggelse under 
vissa förutsättningar är tänkbar.   
I första hand yrkas att länsrätten upphäver länsstyrelsens beslut med hänvisning 
till vad som sägs i PBL 2 kap om lokalisering av bebyggelse. 
I andra hand yrkas att länsrätten beslutar att ärendet ska visas åter till miljö- och 
byggnadsnämnden för förnyad handläggning vad gäller  hörande av grannar och 
vidare utredning av avloppsfrågan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

 
att antaga samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
_____ 
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Sökande        PLAN 2007.116 
Akten 

 
 
 
§ 223 
Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl Karlskrona kommun 
 
Planområdet är beläget mellan Lyckeby ekbacke och stationsvägen och omfattar 
fyra hektar. Kvarvarande byggnader tillhörande Vedebylunds gård ligger öster 
om den nedlagda handelsträdgården. Sydväst om korsningen 
Lyckebyvägen/Riksvägen ligger lokaler som används av Lyckeby 
bordtennisklubb. Marken ägs i huvudsak av kommunen. Planförslaget anger att 
gatorna och stadsmiljön som helhet ges en ny utformning som är anpassad till 
hastighetsgränsen 40 km/h. Korsningen Lyckebyvägen/Riksvägen utformas som 
cirkulationsplats. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att uppföra ny 
bostadsbebyggelse i tre till sju våningar. Ett särskilt boende för äldre med 40 
lägenheter samt service för äldre boende i stadsdelen kan inrymmas i 
nybyggnaderna. Därutöver inrymmer planförslaget som mest 50 lägenheter längs 
Riksvägen och 40 lägenheter längs Lyckebyvägen. Planförslaget anpassas till 
befintlig bostadsbebyggelse inom Vedebylunds gård. En ny tomt för 
verksamheter tillskapas mot stationsvägen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta detaljplan för del av Vedebylund 1:1 bli föremål för samråd 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
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§ 224 
Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor behandlades. 
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§ 225 
Nytt sammanträdesdatum 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att flytta nästa sammanträde till måndagen den 14 september kl 0830.  
_____ 
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Ärendeförteckning vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 14 september 2009 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden 14 sept kl 0830—kl 1042. 
 
Beslutande ordförande  Carl-Göran Svensson (M)  
  1:e vice ordförande Marcel Abedini 
  2:e vice ordförande Magnus Johansson (S) 
  Ledamöter  Margareta Rodin (fp) 
     Jan Spjuth (KD) 
     Katarina Möller (S) 
     Michael Ryge (S) Jäv § 242 
     Ulla Ohlsson (S) 
     Per Björklund (SD) 
 
Tjänstgörande ersättare  Morgan Mattsson (S) 
     Lotta Holgersson (S) 
     Gert Olsson (S) § 242 
 
Ersättare     
     Lotta Holgersson (S) 
     Gert Olsson (S) 
     Gert Bengtsson (S) 
     Henrik Larsen (M) 
     Peter Glimvall (M) 
     Eva Röder (FP) 
     Janne Johansson (SD) 
      
           
Övriga närvarande 
Tjänstemän    Håkan Aronsson, nämndsekreterare 
     Hans Juhlin, förvaltningschef 

Anders Klar, miljöchef 
Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Ola Swärdh, planchef 

     Kim Welser, planarkitekt 
     Tina Tidhammar, planarkitekt 
     Evy Sareklint, miljöinspektör. 
     Claes Lindell. lantmäteriet 
 
Utses att justera   Janne Johansson (SD) 
 
Justeringens plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre den 14 september 2009. 
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Underskrifter 
Sekreterare     …………………………………… 
      Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande      …………………………………… 
      Carl-Göran Svensson  
 
 
Justerare     …………………………………… 
      Janne Johansson (SD) 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 14 september 2009 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 230 
Informationer 
 
Inga informationer gavs 
_____ 
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§ 231 
Pågående planer 
 
Handlingar: Förteckning över pågående planer 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att taga information till protokollet 
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§ 232 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
 
_____ 
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§ 233 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän 
 
Handlingar: Förteckning över fattade beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga redovisningen till protokollet 
_____ 
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§ 234 
MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2009-09-14 

 
1. Kommunfullmäktige beslut § 104 riktlinjer för investeringar 
 
2. Kommunfullmäktige beslut § 102 Avrapportering av KF:s uppdrag/särskilda direktiv 

2008. 
 
3. Kommunfullmäktige beslut § 103. Riktlinjer för intern kontroll 
 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Godkännande miljökonsekvensbeskrivning arbetsplan 

E 22. 
 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Detaljplan för Aspö 5:68 
 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Detaljplan för Mjövik 1:3 
 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Tillstånd förändra fornlämning RAÄ 77 fastigheten 

Karlskrona 4:17. 
 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Bygglov nybyggnad gruppboende fastigheten 

Lyckeby 3:1. 
 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Bygglov tillbyggnad altan Galathé 1 
 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, yttrande. Betänkande Trygg med vad du äter. 
 
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Godkännande slutrapport Lyckåleden. 
 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Tillbyggnad enbostadshus Torhamn 9:52 
 
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Förprövning djurskyddsförordningen 
 
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Förprövning djurskyddsförordningen 
 
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Detaljplan Grenadjären 1 och 4 
 
16. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Förhandsbesked Aspö 1:135 och 2:228 
 
17. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Förhandsbesked Aspö 1:37 
 
18. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Bygglov gruppboende Spandelstorp 5:4 (Pimpinella 

1) 
 
19. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Förhandsbesked Hästholmen 1:4 
 
20. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Tillstånd transport farligt avfall. 
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21. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Föreläggande enl MB 22:2 Ramdala reningsverk. 
 
22. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Föreläggande enl MB 22:2 Hasslö reningsverk 
 
23. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut. Upphävande vilkor Söremåla avloppsreningsverk. 
 
24. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut. Bygglov tillbyggnad Hammarby 5:247 
 
25. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, förhandsbesked Hasslö 5:41 
 
26. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, Byggnadsavgift Karlskrona 6:40. 
 
27. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, Tillstånd enl MB 
 
28. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, detaljplan Borgmästaren 29 
 
29. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, Strandskyddsdispens Lyckeby 1:11 
 
30. Länsrätten i Blekinge län, Dom, Förhandsbesked enl PBL 
 
31. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, tillstånd transport farligt avfall. 
 
32. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, Anmälan transport farligt avfall 
 
33. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, Buller varutransport Hasslö 1:264 
 
34. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, detaljplan Borgmästaren 29 
 
35. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, bygglov tillbyggnad Tjurkö 8:33 
 
36. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, bygglov tillbyggnad Mastkorgen 32 
 
37. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, bygglov tillbyggnad Uttern 5 
 
38. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, ombyggnad byggnadsminne Grevagården. 
 
39. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, tillstånd till handel med ål 
 
40. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, tillstånd enl MB 
 
41. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, förprövning djurskyddsförordningen. 
 
42. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, medgivande till nedgrävning häst. 
 
43. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, återkallelse auktorisation bilskrot 
 
44. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, ombyggnad byggnadsminne Karlskrona 4:20 
 
45. Länsstyrelsen i Blekinge län beslut, återkallelse auktorisation bilskrotare  
 
46. Länsrätten Blekinge län dom, bygglov enl PBL 
 
47. Länsrätten Blekinge län dom, tilläggsavgift enl PBL 
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48. Länsrätten Blekinge län dom, bostadsanpassningsbidrag 
 
49. Länsrätten Blekinge län dom, bygglov enl PBL 
 
50. Länsrätten Blekinge län dom, tilläggsavgift enl PBL 
 
51. Länsrätten Blekinge län dom, förhandsbesked enl PBL 
 
52. Länsrätten Blekinge län dom, bostadsanpassningsbidrag 
 
53. Länsrätten Blekinge län beslut, bygglov enl PBL gruppboende Karlskrona Spandelstorp 

5:4 
 
54. Växjö tingsrätt miljödomstolen dom, enskild avloppsanläggning 
 
55. Växjö tingsrätt miljödomstolen dom, strandskyddsdispens uppförande sjöbod fastigheten 

Hasslö 7:101 
 
56. Växjö tingsrätt miljödomstolen slutligt beslut, Anläggning sjöledning Sturkö, Verkö, 

Knösö fråga om avvisning. 
 
57. Kammarrätten i Jönköping, beslut, Prövningstillstånd ang PBL 
 
58. Kammarrätten i Jönköping, dom bostadsanpassningsbidrag 
 
 
59. Justitieombudsmannen, protokoll, inspektion av miljö- och byggnadsnämnden i 

Karlskrona kommun den 21—23 april.  
 
60. Regeringen, beslut, detaljplan Mjövik 1:3 

 

perwimmerman
Markering
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Sökande        DIA 2000.2484 
Akten         DIA 2000.3524 

 
 
 
 
§ 235 
Återtagande av ansökan om upprättande av detaljplan för Torstäva 14:10 
och Säby 4:14 del 2 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2000-08-28 och 2000-09-25 in 
förfrågningar om upprätta detaljplan för rubricerade fastigheter. 
Med hänvisning till att båda ärendena ingår i pågående detaljplanearbete från 
2008 så bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att ärendena ej längre är 
aktuella. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avskriva ovanstående beskrivna ärenden 
 
______ 
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Sökande        PLAN 2007.3591 
Akten 

 
 
 
 
§ 236 
Avskrivning av planuppdrag fastigheten Skillinge 14:1 
 
Miljö- och byggnadsnämnden gav 2008-01-10 § 12 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
del av Skillinge 14:1. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ärendet ej 
längre är aktuellt. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att planarbetet för del av Skillinge 14:1 avbryts och avskrives 
 
_____ 
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Sökande        PLAN 2006.4606 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 237 
Återtagande av ansökan om ändring av detaljplan för Grönadal 16:37 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2007-01-18 fått in en förfrågan om upprätta 
förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Grönadal 16:37. Sökande har 
skickat in skrivelse där de önskar återta ansökan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ärendet ej längre är aktuellt. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avskriva rubricerat ärende 
 
_____ 
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Sökande        PLAN 2008.1065 
 
 
 
 
 
§ 238 
Detaljplan för Gullbernahult 31 m fl västra delen Gullberna Park 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av framför allt flerbostadshus. 
Planförslaget rymmer som mest ca 200 bostäder. Delar kan bytas ut mot 
skola/förskola, vårdlokaler, parkerings- och /eller kontorshus. I planområdets 
västra del förslås fyra punkthus i sju bostadsvåningar och en suterängvåning 
samt skolbyggnad i två- tre våningar. I östra delen av planområdet föreslås 
byggnader i fyra våningar för vårdlokaler och/eller bostäder, parkerings- 
och/eller kontorshus. Delar av skogsområdet i Gullberna Park är registrerat som 
nyckelbiotop med höga naturvärden. Gullberna Park består av ett 
ädellövskogsbestånd som fungerar som närrekreationsområde. De gamla ekarna 
och bokarna är mycket värdefulla och utgör livsmiljö för flera hotade lavar och 
insekter. Planområdet är bullerutsatt från trafiken på Verkövägen. Norr om 
planområdet finns ett värmeverk. En bullerutredning visar att gällande 
riktvärden för industribullernivåerna är höga i vissa delar av området.  
 
Yrkande 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är samråd. Marcel Abedini 
yrkar avslag på förvaltningens framställan. Carl-Göran Svensson (M) yrkar 
bifall på förvaltningens framställan. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Marcel 
Abedinis yrkande eller enligt Carl-Göran Svenssons (M) yrkande och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Carl-Göran Svenssons (M) 
yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden 
 
att låta detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl västra delen med samma syfte 
som nu gällande plan ställs ut för allmän granskning 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. Bedömningen baseras på gällande detaljplanes byggrätt. 
_____ 
 

perwimmerman
Markering
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Vattenfall        MMM 2009.814 
Akten 

 
 
 
 
§ 239 
Anmälan enligt 5 § sista stycket och 21 § punkt 3 i förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för åtgärder som skall säkra driften 
av fem vindkraftverk på Yttre Stengrund 
 
Vattenkraft Vindkraft Sverige AB har enligt miljöbalken förordning (SFS 
1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 § sista stycket och 21 § 
punkt 3 anmält att företaget avser att byta ut den del av vindkraftverken på Yttre 
Stengrund Vindkraftpark som ligger ovanför fundamentsnivån. Tillstånd enligt 
vattenlagen att uppföra och bibehålla anläggningen gavs av Vattendomstolen vid 
Växjö tingsrätt den 9 juni 2000. Tillstånd enligt miljöskyddslagen att uppföra 
och driva anläggningen gavs av Miljöprövningsdelegationen i Blekinge län den 
5 juli 2000. Bakgrunden till planerad åtgärd är att de befintliga verken av märket 
NEG-Micron inte längre finns på marknaden. De tekniska problem som finns 
med i huvudsak växellådorna innebär stora svårigheter eftersom de reservdelar 
som inte längre finns i lager måste specialtillverkas vilket tar tid och är kostsamt. 
Sammantaget ger detta orimligt höga drift- och underhållskostnader för 
anläggningen. De nya produktionsenheterna kommer att ha samma installerad 
effekt som befintliga verk. Befintlig tornhöjd och rotordiameter sammanfaller 
dock ej med den utrustning som leverantören Vestas tillhandahåller i dag. 
Navhöjden kommer att öka från 65 till 69 meter och rotordiametern från 36 till 
40 meter. Detta innebär att totalhöjden för vindkraftverken blir 109 meter i 
stället för 101 meter som angavs i den ursprungliga tillståndsansökan. 
Demonteringen kommer att ske genom att de gamla verken lyfts bort från 
fundamenten efter att de tömts på oljor och kemikalier. De nya verken lyfts 
därefter på plats. En kungörelse om anmälan har införts i lokalpressen i samt 
anslagits på kommunens anslagstavla. Eventuella synpunkter ska vara inkomna 
senast den 4 september 2009. Anmälan har översänts till Länsstyrelsen I 
Blekinge län samt Naturvårdsverket för eventuella synpunkter. Båda instanserna 
har avstått från att yttra sig.  
Påverkan på landskapsbild granskas främst inom den bygglovsprövning som 
miljö- och byggnadsnämnden hanterar parallellt med denna anmälan enligt 
miljöbalken. Vid den tidigare tillståndsprövningen enligt miljöskyddslagen 
ansåg Miljöprövningsdelegationen att avståndet till land eliminerade risken för 
ljud- eller skuggstörningar. Några klagomål har heller inte inkommit till Miljö- 
och byggnadsnämnden. Med ledning av den ljudutbredningsberäkning som ingår 
i anmälan gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen att risken för 
störningar med de nya verken endast ökar marginellt och därmed får betraktas 
som försumbar. Miljödelegationen har i tidigare tillståndsbeslut enligt 
miljöskyddslagen meddelat att anläggningen ska uppföras och drivas i 
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huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden redovisat i 
ansökningshandlingar eller åtagit sig samt även ställt som villkor för tillståndet 
att vindkraftverken ska underhållas och vid skada repareras så att driften 
upprätthålls. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen mot bakgrund av 
vad Vattenkraft Vindkraft Sverige AB redovisat i anmälan att ändringen av 
anläggningen är att betrakta som ett led i att upprätthålla driften samt att 
ändringen enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 § sista 
stycket är mindre och inte innebär att en olägenhet för människors hälsa eller 
miljön kan uppkomma. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anmälda ändring av pågående verksamhet enligt förordning om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 5 § sista stycket bedöms som mindre samt att den 
inte innebär att en olägenhet för människors hälsa eller miljön kan uppkomma. 
Anmälan föranleder därför ingen ytterligare åtgärd från nämndens sida. 
 
att Miljöprövningsdelegationen i Blekinge läns tidigare tillstånd enligt 
miljöskyddslagen från den 5 juli 2000 att uppföra och driva anläggningen ska 
följas.  
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
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Sökande        BYGG 2008.3212 
Akten 
Fastighetsägare Ungskär 1:1 
Länsstyrelsen 
Naturvårdsverket 
Lantmäteriet 
Vägverket 

 
 
§ 240 
Rivningsanmälan samt bygglov och bygganmälan för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Ungskär 1:12. 
 
Handlingar: Ansökan (2008-12-15), ritningar 
Ansökan gäller en ersättningsbyggnad. Den befintliga byggnaden är putsad och 
har en karaktär som närmast påminner om enklare funkisstil. Den är i dåligt 
skick med bland annat fuktproblem. Nybyggnationen uppförs delvis på befintlig 
grund. Huset får dock en större byggnadsyta och volym än det befintliga. Det får 
ett nutida arkitekttoniskt uttryck men materialval och färgsättning knyter an till 
den traditionella bebyggelsen på platsen, bland annat i form av mörk takpapp 
som taktäckning och faluröd träpanel på fasaderna. På platsen gäller 
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap samt 
landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen (NVL) i dess äldre lydelse. 
Beslut från länsstyrelsen att medge undantag från landskapsbildsskyddet finns. 
Miljö- och byggnadsnämnden har delegation att fatta beslut i strandskyddsfrågan 
då det gäller en ersättningsbyggnad på en tomt mindre än 3000 m2. Då hela 
tomten redan är hävdad för bostadsändamål finns särskilt skäl att medge 
undantag från strandskyddsförordnandet. Berörda grannar har getts möjlighet att 
yttra sig över ansökan. Två av delägarna till stamfastigheten Ungskär 1:1 har 
inkommit med skrivelser där de motsätter sig förslaget med hänvisning till att 
det avviker från traditionen till storlek och arkitektur. Sökanden har bemött 
skrivelserna. Grannarnas yttranden påverkar inte förvaltningens bedömning. 
Miljöavdelningen har tillstyrkt ansökan. Vatten hämtas vid öns gemensamma 
tappställe där också gemensam dusch ska anordnas, och toalettfrågan löses med 
en variant av torrtoa, Separett. Den mindre mängd disk- och tvättavloppsvatten 
som uppstår tas om hand i befintlig stenkista som ses över. Förslaget bedöms 
uppfylla kraven i 3 kap 1 § plan- och bygglagen på lämplig placering och 
utformning. 
 
 
 
forts 
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forts § 240 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov och medge dispens från strandskyddsförordnandet enligt 7 
kap miljöbalken varvid föreskrives; 
 
att slutlig färgsättning och materialval ska ske i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet 
 
att hela fastigheten får tas i anspråk som tomt 
 
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 åtgärderna inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. 
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Sökande        BYGG 2009.1537 
Akten 

 
 
 
§ 241 
Bygglov och bygganmälan för utbyte av befintliga vindkraftverk på allmänt 
vatten vid Yttre Stengrund 
 
Handlingar: Ansökan (2009-06-02), ritningar 
Till miljö- och byggnadsnämnden har inlämnats en ansökan om bygglov för 
utbyte av de fem befintliga vindkraftverken belägna på allmänt vatten vid Yttre 
Stengrund.  Verken är belägna ca 6 km ut i havet i jämnhöjd med Bredäng. Den 
del av verken som ligger ovanför fundamentsnivå skall bytas ut mot modernare 
och mer effektiva enheter. Vindkraftverken är trebladiga turbiner och kommer 
att ha samma installerade effekt som befintliga verk, sammantaget 10 MW. 
Verkens storlek ökar marginellt, navhöjd 69 m mot 65 m idag, rotordiameter 40 
m mot 36 m idag och totalhöjd 109 m mot 101 m idag. Förändringar vad gäller 
visuell påverkan samt ljud- eller skuggpåverkan bedöms bli försumbara jämfört 
med nuvarande förhållanden. Kungörelse har införts i lokalpressen och har 
anslagits på kommunens anslagstavla. Eventuella synpunkter ska vara inkomna 
senast 2009-09-04. Sökanden upplyses om nödvändiga föreskrifter och 
synpunkter från Luftfartsverket och Försvarsmakten ska föreligga senast i 
samband med byggsamrådet och inhämtas av sökanden 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov  
 
att anmälan inlämnas till miljö och byggnadsnämnden när arbetena påbörjas och 
när de avslutats 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom 
två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. 
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       MH 2007.3768 
 
 
 § 242 
Ang inomhusmiljön i Tullskolan Karlskrona 
 
Klagomål ang mögellukt i Tullskolans källarplan (byggnad 1) samt bristfällig 
ventilation inkom 2007-12-14 till Miljö- och byggnadsnämnden. Efter 
genomförd inspektion av lokalerna samt med skyddsrond och allergirond som 
underlag förelades Barn- och ungdomsnämnden att beskriva och undersöka 
inomhusmiljön samt att redovisa åtgärder med tidsplan enligt Miljö- och 
byggnadsnämndens delegationsbeslut 2008-02-20 § 70. Vidare innehöll beslutet 
krav på skyddsåtgärder vid ev renovering samt informationskyldighet om 
elevernas hälsotillstånd eller inomhusmiljön skulle försämras. Från Tekniska 
förvaltningen via Barn- och ungdomsförvaltningen har delredovisning och 
åtgärdsförslag inkommit 2008-04-21 till Miljö- och byggnadsnämnden. I 
skrivelsen redovisas allmänt om skolbyggnaden samt förslag till åtgärder 
gällande ventilationen, fuktskadorna i källaren samt att bristfällig belysning 
förekommer. Barn- och ungdomsnämnden har i beslut som inkommit till Miljö- 
och byggnadsnämnden 2008-05-23 redovisat att en omgående utredning om 
Tullskolans framtida lokalisering skall göras, men att lokalerna kommer att 
användas något/några år framåt. Källarplanet kommer att åtgärdas avseende 
fuktskador men dessa utrymmen kommer endast att användas som förvarings- 
och förrådsutrymmen. De två klassrummen på vindsplanet kommer inte att 
användas då elever i årskurs 6 flyttas till Wämöskolan. Komplettering och 
förnyelse av belysningen i skolan kommer att göras innan höstterminen. 
Städschema har redovisats. Den befintliga själv-dragsventilationen 
iordningsställs, och 3 klassrum förses med s.k. klassrumsaggregat. Utvärdering 
av åtgärderna görs under våren 2009, och resultaten av utvärderingen avgör om 
ytterligare åtgärder behövs. Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2008-08-14 § 
283 att luftmätningsprotokoll skulle redovisas 2008-12-01 och som utvisade att 
vidtagna åtgärder var tillräckliga för att uppfylla miljöbalkens krav gällande 
ventilationen. Om inte kraven skulle uppfyllas skulle en handlingsplan för 
omgående genomförbara åtgärdsinsatser för ventilationen redovisas under 
förutsättning att skolverksamhet skall bedrivas i lokalerna. Placeringen av de 3 
klassrumsaggregaten skulle göras utifrån klassrum som bedömts ha den sämsta 
inomhusmiljön samt flest elever med svår allergi/överkänslighet.  Även 
egenkontrollprogram för självdragsventilerade klassrum, samt redovisning 
gällande bristfälliga toaletter, bullerdämpning av lokaler samt flagnade målning 
(kunde indikera fuktproblem) skulle redovisas 2008-09-15. Vidare innehöll 
beslutet krav på skyddsåtgärder vid ev renovering samt informationsskyldighet 
vid försämring av elevernas hälsotillstånd eller inomhusmiljön. Mätningar 
gällande ventilationen utfördes 2008-12-04 – 2008-12-11 och redovisades till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2008-12-17. Dessa utvisade bl.a. att självdraget 
fungerade vid mättillfällena d.v.s. under en period i december månad i de lokaler 
som rensning av frånluftskanaler genomförts och där tilluftsventiler monterats. 
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Dock hade ventiler monterats som har en varierande tilluftsmängd i förhållande 
till utomhustemperaturen. Detta innebär att man antingen måste teoretiskt 
beräkna tilluftsflödet eller fortsätta med mätningar under lång tid. Vid låg 
utomhustemperatur finns risk för att tilluftsflödena inte är tillräckliga. 
Mätningarna är därför svår-bedömda i synnerhet då det saknas mätvärden för att 
visa självdragets effektivitet under den varmare delen av höstterminen. 
Uppgifter om lufthastighet eller brukarnas upplevelse av drag från tilluftsventiler 
speciellt vid låga utomhustemperaturer saknas. Självdragssystem fungerar 
dessutom endast då det är en stor temperaturskillnad mellan utomhus- och 
inomhusluften, vilket innebär att under en betydande del av skolåret fungerar 
inte självdraget. Kontakt har också tagits med Socialstyrelsen för att få 
ytterligare vägledning och bedömning när det gäller hur lång tidsperiod som kan 
accepteras innan åtgärder genomförs för att få en  normenlig ventilationslösning. 
Av svar från Socialstyrelsen framgår att ca 9 månader kan vara acceptabel 
tidspriod.  Betr övriga begärda uppgifter enl Miljö- och byggnadsnämndens 
beslut inkom dessa 2008-09-19 till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Bristfälliga 
toaletter hade renoverats, inga åtgärder avseende bullerdämpning hade utförts 
men verksamheten skulle ta fram en tidsplan för kompletteringar av 
ljudabsorbenter. Flagnande målning i fönsternischer hade undersökts och några 
förhöjda fuktvärden hade inte uppmätts. Fönsternischerna hade åtgärdats. Barn- 
och ungdomsnämnden redovisade 2008-05-23 att en omgående utredning om 
Tullskolans framtida lokalisering skulle göras, men att lokalerna kommer att 
användas under något/några år. Förväntningarna var att ett beslut om skolans 
framtid var nära förestående varför Barn- och ungdomsnämndens beslut har 
avvaktats. Ärendet behandlades dock endast som ett informationsärende under 
Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2009-02-25. Information om 
inspektionen 2009-03-02 samt diskussion har därefter förts med Tekniska 
förvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen om främst vilka åtgärder 
avseende ventilationen som kan vara godtagbara under en övergångsperiod i 
avvaktan på en ev. renovering. Miljö- och byggnadsnämnden informerades 
2009-03-12 om resultatet av den inspektion som utförts på skolan 2009-03-02. 
Åtgärder avseende fukt i källaren har vidtagits, toaletter renoverats, ventilationen 
har förbättrats med 3 klassrumsaggregat, självdragssystemet förbättrats i delar av 
skolan genom rensning av frånluftskanaler samt installation av tilluftsventiler. 
Några kvarstående lokaler finns som saknar ljuddämpning. Barn är särskilt 
känsliga för en ogynnsam inomhusmiljö och detta gäller speciellt när elever med 
allergi/överkänslighet exponeras för dålig luftkvalité. Under vårterminen 
förekommer dessutom höga pollenhalter under många månader och då är 
bristfällig ventilation med om- fattande fönstervädring speciellt problematisk ur 
allergisynpunkt. Ca 10 - 20% av de svenska barnen beräknas vara 
pollenallergiker. På Tullskolan fanns 21 elever med pollenallergi under 
vårterminen 2009. I Socialstyrelsen allmänna råd om ventilation 1999:25 anges 
ett antal minimikrav gällande ventilationsflödena som vägledning för bedömning 
av olägenhet för människors hälsa enl Miljöbalken 9 kap § 9. I råden anges dock 
inte vilka olika ventilationslösningar som är acceptabla eller ej utan endast ett 
funktionskrav. Tolkningen av de allmänna råden innebär att 
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självdragsventilationen bedöms inte uppfylla dessa funktionskrav då den inte 
fungerar under delar av skolåret. Enbart fönstervädring är inte acceptabelt som 
ventilationslösning för en stor del av läsåret. Självdragssystem innebär även risk 
för drag, energiförluster samt att ofiltrerad luft tillförs lokalerna med bl.a. 
luftföroreningar och pollen. Enl såväl Miljöbalken 2 kap § 7 som i 9 kap § 9 
skall en bedömning göras när det gäller krav på åtgärder för att avhjälpandet av 
olägenheten inte skall vara oskälig. Enl punkt 1 i förslag till Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut har därför en längre tidsperiod angivits för installation 
av en anläggning som helt uppfyller Miljöbalkens krav. Samtidigt finns i punkt 2 
ett krav på enklare genomförda åtgärder som trots detta säkerställer en godtagbar 
inomhusmiljö under övergångstiden till kostnader som översiktligt presenterats 
av Tekniska förvaltningen och som bedöms som skäliga i förhållande till 
funktion och tidsperiod. Konsekvensbeskrivning skall därför göras då 
verksamhetsutövaren skall visa att åtgärderna endast innebär att avstegen mot en 
fullvärdig ventilation är godtagbara för de utrymmen där man stadigvarande 
vistas och därmed har längst exponeringstid samt där man även belyser energi- 
och kostnadsaspekten. Ett självdrag innebär betydande energiförluster mot ett 
modernt återvinningssystem. Enl punkt 3 har även krav ställts för att speciellt 
bevaka de allergiska/överkänsliga barnens exponering eftersom de har de största 
riskerna att få sjukdomssymptom. Enl olägenhetsbegreppet skall man ta hänsyn 
även till personer som är mer känsliga än normalt t ex allergiker. Eftersom det 
råder osäkerhet om den framtida verksamheten och omfattningen av en ev 
ombyggnad kan detta medföra att man under en övergångsperiod även kan 
behöva använda andra lokaler för att inte eleverna skall utsättas för olägenheter i 
form av buller, kraftig dammbildning m.m. Om en övervägande del av tiden 
kommer att förläggas till andra lokaler ändrar det naturligtvis förutsättningarna 
för beslutet. Åtgärder i de lokaler som saknar ljuddämpning skall genomföras 
eftersom nuvarande förhållandena innebär höga ljudnivåer under förutsättning 
att lokalerna skall användas även i fortsättningen. Vid möte med representanter 
för skolan framfördes önskemål om att använda lokaler som enl tidigare beslut 
inte ska användas. Verksamheten skall då på nytt i separat framställan ange 
vilken verksamhet som avses samt vilka åtgärder som kommer att vidtas. 
Verksamhetsutövaren skall vidare underrätta Miljö- och byggnadsnämnden om 
verksamheten inte kommer att bedrivas i lokalerna eller andra 
beslut/ställningstagande som ändrar förutsättningarna för detta beslut. En 
omprövning kommer då att ske med utgångspunkt från de nya förutsättningarna. 
Utredning om Tullskolans fortsatta verksamhet bör även beakta övriga 
byggnaders ev. brister i inomhusmiljön och dessa lokaler har inte inspekterats. 
Transporter över skolgården samt den trafik- och därmed sammanhängande 
luftföroreningssituation i anslutning till skolan bör också analyseras.Enl. 
Miljöbalkens 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och 
förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar 
och andra beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas. Enl. 
Miljöbalkens 9 kap § 9 skall lokaler användas på sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa inte uppkommer. Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd 
egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra 
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uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Vid 
bedömning av olägenhet för människors hälsa skall även hänsyn tagas till 
personer som är känsligare än normalt exempelvis allergiker.För att inte 
olägenhet för människors hälsa skall uppkomma enl. Socialstyrelsen allmänna 
råd om ventilation 1999:25 bör bl. a. uteluftflödet inte understiga 7l/s per person 
och 0,35 l/s/m2. Koldioxidhalten bör inte överskrida 1000 ppm i utrymmen som 
används regelmässigt.  Flödesmätning som utvisar att tillräckliga luftflöden 
uppnås i förhållande till antal elever och personal är en viktig del i kontrollen av 
ventilationen. Vägledande normer för bedömning av olägenhet för människors 
hälsa finns dessutom i Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur och drag 
(SOSFS 2005:15) samt buller (SOSFS 2005:6). Enl. 2 kap § 3 Miljöbalken skall 
verksamhetsutövare också beakta försiktighetsprincipen, som bl. a. innebär att 
verksamhetsutövaren skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och 
vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, förhindra eller 
motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa. 
För att ev. renoveringsarbeten inte skall förorsaka olägenhet för människors 
hälsa föreslås därför även beslut om skyddsåtgärder.  Vidare enl 
försiktighetsprincipen skall försiktighetsmått vidtagas så snart det finns skäl att 
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. För att bevaka att inte inomhusmiljön eller 
elevernas/personalens hälsotillstånd försämras föreslås också beslut ang. 
rapporteringsskyldighet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Enl Miljöbalken 2 
kap § 5 skall alla som bedriver en verksamhet hushålla med energi samt utnyttja 
möjligheterna till återvinning. Förslaget till beslut har kommunicerats med 
ungdomsförvaltningen som svarar att de tidsangivelser som finns i beslutet 
måste förskjutas med anledning av att ärendet måste tas upp i Barn och 
ungdomsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden finner ingen anledning att ta 
hänsyn till dessa önskemål då dels ungdomsförvaltningen kännt till kraven sedan 
2007dels planeringen av de åtgärder som skall vara utförda till vårterminens start 
2010 kan påbörjas omedelbart och bedrivas parallellt. Förslag till beslut ang 
Tullskolan har kommuniserats med Barn- och ungdomsnämnden. Barn- och 
ungdomsförvaltningen svarar att man vill förskjuta redovisningen av 
konsekvens-beskrivningen av ev tillfälliga ventilationsåtgärder till 2009-12-02 
då det krävs beslut i Barn- och ungdomsnämnden gällande ev åtgärder. Miljö- 
och byggnadsnämnden finner ingen anledning att beakta dessa önskemål då det 
är nödvändigt att god tid inför Barn- och ungdomsnämndens beslut 2009-12-02 
ha konsekvens-beskrivit och utrett ev olika alternativa ventilationslösningar för 
att kunna installera en ev tillfällig ventilationslösning till vårterminsstart 2010.  
Vidare har diskussion om ev tillfälliga ventilationslösningar förts med både 
Barn- och ungdomsförvaltningen och Tekniska förvaltningen sedan mars 2009. 
Dessutom skulle Tullskolans framtida lokalisering omgående utredas enl beslut i 
Barn- och ungdomsnämnden som inkom till Miljö- och byggnadsnämnden 2008-
05-23. Därmed har Barn- och ungdomsnämnden redan haft en lång tidsperiod 
för att genomföra utredningar om skolan framtid. Med anledning av ovanstående 
finns därför inga skäl att förändra beslut om att inkomma med konsekvens-
beskrivning av tillfälliga ventilationsåtgärder snarast dock senast 2009-10-15. 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att förelägga Barn- och ungdomsnämnden med stöd av Miljöbalken 2 kap, 26 
kap §§ 9,  21, 22, 9 kap § § 3 och 9 följande: 

 
1. Ventilationen i Tullskolans byggnad 1 skall uppfylla kraven i Miljöbalken och 

Social-styrelsens allmänna råd 1999:25 och vara verksamhetsanpassad senast 
2011-04-01.    Kravet gäller under förutsättning att det fortsatt skall bedrivas 
verksamhet för barn/elever. Ytterligare dispens gällande ventilationen kommer inte 
att beviljas. 
 

2. Ovanstående krav gäller under förutsättning att tillfälliga åtgärder vidtages så att en 
godtagbar ventilationsnivå uppnås under hela läsåret för främst utrymmen för 
stadigvarande vistelse. Konsekvensbeskrivning av dessa tillfälliga åtgärder skall 
dessförinnan ha utförts som visar på de ev avvikelser i jämförelse med en 
normenlig ventilation som de tillfälliga lösningarna innebär samt även belysa 
energi- och kostnadsaspekten. Uppgifterna skall vara 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda snarast dock senast 2009-10-15. Om 
åtgärderna bedöms som godtagbara skall dessa vara genomförda senast 
vårterminstart 2010. Om de tillfälliga lösningarna inte bedöms som godtagbara 
kommer krav enl punkt 1 att omprövas på sådant sätt att tidsperioden kommer att 
förkortas. 
 

3. För speciellt känsliga elever som allergiker skall redovisning inkomma som visar att 
i lokaler där dessa elever vistas stadigvarande är ventilerade med en godtagbar 
ventilation. Redovisning skall vara Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhanda 
senast 2009-10-15.  
 

4. Ovanstående krav enl punkt 2-3 gäller om eventuella 
renoveringsarbeten/ombyggnader kan utföras på sådant sätt att de inte medför 
olägenhet för människors hälsa avseende barn och personal som vistas i lokalerna. 
Ev ombyggnadsarbeten kan innebär att verksamheten måste bedrivas i andra 
lämpliga lokaler exempelvis då renoveringsarbetena kan medföra risk för kraftig 
dammbildning, emissioner från renoveringsarbetena, höga ljudnivåer eller att 
ventilationen är avstängd.  
 

5. Åtgärder avseende bullerdämpning åtgärdas snarast dock senast 2009-11-01 om 
verksamheten fortsatt skall bedrivas i lokalerna. 
 

6. För lokaler som i dagsläget inte används krävs att en begäran inkommer separat om 
att på nytt få använda lokalerna samt vilken verksamhet som skall bedrivas i 
lokalerna. 
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7. Rektor i samråd med skolsköterska skall noga hålla sig underrättad om barnens och 
personalens hälsotillstånd avseende inomhusrelaterade besvär. Detta gäller 
speciellt för de allergiska barnen. Ev. försämringar i hälsotillståndet relaterade till 
inomhus- miljön i skolan skall omedelbart rapporteras till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 

8. Om fortsatt verksamhet inte kommer att bedrivas i lokalerna eller andra beslut och 
ställningstagande framkommer skall detta omgående meddelas Miljö- och 
byggnadsnämnden. Detta beslut kan då komma att omprövas utifrån de nya 
förutsättningarna. 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen. 
 
Michael Ryge anmäler jäv och deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 
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Sökande        PLAN 2008.1910 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 243 
Detaljplan för Spårvägen 9 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 oktober 2008 § 359 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för spårvägen 9. 
Planområdet avgränsas av Polhemsgatan i öster, Blekinge Tekniska Högskola i 
norr och befintlig villabebyggelse i väster och söder. Marken är obebyggd. 
Spårvägen 9 ägs av byggnadsfirma Claesson & Andersén. 
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att uppföra bebyggelse för bostäder 
alternativt kontor, handel och skolverksamhet. Planförslaget medger bebyggelse 
i tre och fyra våningar. Planen möjliggör ett öppnade av Grenadjärgatan för 
genomgående trafik genom att parkmark överförs till gatumark. Gällande 
detaljplan för Grenadjägatan som anger park har inte genomförts. En byggrätt 
för transformatorstation inom kvarteret Grenadjären får ett ändrat läge. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta detaljplan för spårvägen 9 m fl blir föremål för samråd, samt  
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

Energimarknadsinspektionen     DIA 2009.2588 
Akten 

 
 
 
§ 244 
Yttrande för ansökan om tillstånd (nätkoncession för linje) för en ny 36 kV 
ledning från planerad vindkraftspark vid Brunsmo, Karlskrona kommun i 
Blekinge län 
 
Arise Elnät AB har ansökt om nätkoncession för linje till 
Energimarknadsinspektionen för ny 36 kV ledning mellan Brunsmo 
vindkraftpark i Karlskrona kommun till E.ON:s 130 Kv ledning Rödeby –
Bergkvara i Karlskrona respektive Torås kommuner i Blekinge och Kalmar län. 
Karlskrona kommun har fått förslaget på remiss där svar önskas senast den 19 
september. Den planerade leningssträckningen är belägen inom E.ON:s elnäts 
koncessionsområde. Planerad vindkraftspark (fem vindkraftverk) har dock 
betydligt större effekt än vad områdeskoncessionens omkringliggande 
distributionsnät har möjlighet att hantera. Den planerade vindkraftsparkens 
maximala installerade elektriska effekt blir 15 MW och ledningens längd cirka 
5,5 km vilken förläggs som markkabel längs med befintliga vägar samt i skogs-, 
jord- och hagmark. Kabelförläggningen passerar byarna Norra och Södra 
Flymen. Förläggningen kommer som närmast 10 meter från befintlig 
bostadsbyggnad. Kablarna kommer att passera ett område som är av riksintresse 
för naturvården (gammeldags jordbrukslandskap) och ett område som är utpekat 
som ekologiskt känsligt. Kabeln berör även några fornlämningar i form av fossil 
åkermark. En kulturlandskapsutredning längs med planerad sträckning har 
upprättats av Blekinge museum. Enligt denna utredning föranleder 
kabelsträckningen inte någon erinran från kulturmiljösynpunkt. Länsstyrelsen 
bedömer i sitt beslut om betydande miljöpåverkan (daterade 2009-02-06) att 
kabelläggningen inte kommer att innebära påtaglig skada på landskapet, 
riksintresset eller övriga intressen i området om marken återställs efter 
kabelförläggningen. Åtgärden bedöms sammantaget inte heller medför 
betydande miljöpåverkan. Aktuellt område utgör landsbygd enligt Karlskrona 
kommuns översiktsplan från 2002. Föreslagen ledningssträckning berörs inte av 
några detaljplaner eller områdesbestämmelser. Karlskrona kommun har tagit 
fram en vindkraftsstrategi som policy och underlag för beslut för framtida 
vindkraftsetableringar i kommunen. Föreslagen utbyggnad i Brunsmo stämmer 
överrens med Karlskrona kommuns utpekade områden där vindkraft bör 
prioriteras. Karlskrona kommun har därmed inget att erinra mot ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att Karlskrona kommun inte har något att erinra mot ansökan.  
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 
 
 
 
 
 
 
§ 245 
Övriga frågor 
 
Magnus Johansson ställde fråga angående uppställning av bodar i Lösen mark. 
Frågan gällde om dessa bodar har bygglov eller inte. Leif Larsson meddelar att 
ansökan kommit in gällande bodar och beslut har beviljats för uppställning av 
dessa bodar. Varken ansökan eller beslutet anger att bodarna är för 
bostadsändamål.  
 
Katarina Möller ställde frågan om en utrednings gjorts angående olovligt 
byggande på Inlängan. Ola Swärd, plan- och bygglovschef meddelar att 
utredning gjorts och att det byggnader som uppförts är äldre än tio år vilket 
innebär att preskription inträtt och medför att nämnden ej kan ingripa. Däremot 
har ingen preskriptionstid gått ut gällande strandskyddet. Utredande om 
byggnationerna bryter mot strandskyddsbestämmelserna ankommer på 
länsstyrelsen. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 8 oktober 2009. 
 
§ 246   Information  
§ 247     Personalnyckeltalen för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
§ 248 Delegation till miljöinspektör att klassa verksamhetsutövare utifrån objektsfaktorer för miljöfarlig verksamhet 

för vilken tillstånds- och anmälningsplikt gäller.  
§ 249 Delårsbokslut augsuti 2009.  
§ 250     Utvecklingsplan Hoglands Park. 
§ 251 Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. 
§ 252  Beslut fattade av tjänstemän 
§ 253     Meddelande 
§ 254 Detaljplan för Gullvivan 1, Kungsmarken, Karlskrona kommun, Blekinge Län. 
§ 255 Avskrivning av detaljplan för Säby 6:15, Trummenäs. 
§ 256 Torstäva 9:43, Torsnäs- avskrivning av planuppdrag. 
§ 257 Detaljplan för Sheldon 43 på Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge Län.   
§ 258 Detaljplan för Rosenfeldt 21, Karskrona kommun, Blekinge län. 
§ 259 Aspö 6:54, Aspö- avskrivning av planuppdrag. 
§ 260 Detaljplan för del av Säby 4:14 (2) m.fl, Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge Län 
§ 261 Detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18 m.fl., Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge Län. 
§ 262 Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av 2 st fritidshus på fastigheten Aspö 4:319. 
§ 263 Rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov och bygganmälan frö nybyggnad av garage på fastigheten 

Skillinge 14:3. 
§ 264 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Mjövik 1:15. 
§ 265 Överklagande till länsrätten ang  Förhandsbesked fastigheten Torhamns-Långören 1:9 
§ 266 Föreläggande med vite, undanröjande av olägenhet Axel W Anderssons väg 15 A, Karlskrona. 
§ 267     Övriga frågor.  
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden  
 Torsdagen den 8 oktober 2009, kl.08.30-09.15, kl 10.00-10.55 
 Sammanträdet ajourneras kl 09.15-10.00, kl 10.20-10.35 
 
Ordförande  Carl-Göran Svensson (M) 
1:e vice ordförande  Marcel Abedini (  ) 
2:e vice ordförande                    Magnus Johansson (S) 
   
Ledamöter  Eva Öhman (S)  
  Michael Ryge (S) 
  Ulla Ohlsson (S) 
  Anna Ottosson (M) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Magnus Larsson (C) 
  Jan Spjuth (KD) 
  Per Björklund (SD)   
   
Tjänstgörande ersättare Morgan Mattsson (S) 
  Lotta Holgersson (S) 
       
Närvarande ersättare Henrik Larsen (M) 
  Peter Glimvall (M) 
  Eva Röder (FP) 
      
Närvarande tjänstemän  Förvaltningschef Hans Juhlin 
  Kanslichef Jan Hammarfors 
  Planchef Ola Swärdh 
 Anders Klar, miljöchef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Ola Swärdh, planchef 
Kim Welser, planarkitekt 
Tina Tidhammar, planarkitekt 
Anna Olausson, planarkitekt 

   Kommunsekreterare Elisabeth Arebark 
  Nämndsekreterare Katrina Lindell 

 
Utses att justera  Magnus Larsson  
 
Justeringens plats och tid 2009-10-13 Kommunhuset Ruthensparre 10.30 
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Sekreterare  ………………………………………  § 246-266 
  Elisabeth Arebark 
 
 
Ordförande  ……………………………………… 

Carl-Göran Svensson   
   

   
   
Justeringsledamot ………………………………………  
  Magnus Larsson    
  
 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 13 oktober 2009 anslagits på kommunens anslagstavla 
intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 246 
Informationer  
 

 
Ordförande informerar om att miljöpriset inte kommer att delas ut vid dagens 
sammanträde då personen som skulle får priset inte kunde närvara.    
_____ 
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Handläggare 
Akten 
  
  
 
 
 
 
 § 247 
 Personalnyckeltal för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Personalnyckeltal för samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättas för 
mätperioden december 2008 till juli 2009.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
________  
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Akten     DIA 2009.3195 
 
 
 
 
 
 
    

§ 248 
Delegation till miljöinspektör att klassa verksamhetsutövare utifrån 
objektsfaktorer för miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- och 
anmälningsplikt gäller. 
 
I maj vann beslut om ny miljötaxa laga kraft. Miljötaxan innehöll bl.a. en ny 
klassning av miljöverksamheter. Dessa klassningar måste bestämmas i samarbete 
med verksamhetsutövarna som därefter får ett beslut om i vilken klass de har 
hamnat. Detta beslut fattas idag av miljö- och byggnadsnämnden. Besluten skall 
ställas till respektive företag antalet beslut blir därför omfattande. Av detta skäl och 
att besluten ej är av principiell karaktär samt av verkställande art bör dessa kunna 
fattas genom delegation. Delegationsordningen skall tas upp i novembermötet. För 
att årets debiteringar omgående ska kunna verkställas bör dock delegationen av just 
dessa ärenden fattas redan i oktober.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att besluta enligt ovanstående förslag. 
 
______ 
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Kommunstyrelsen                                                                                        713.08 
Ekonom 
Akten 
 
 
 
  
 
 
 
 § 249 

Delårsbokslut, budgetuppföljning augusti 2009 
 
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall förvaltningarna lämna 
delårsbokslut och budgetuppföljningsrapport med prognos för årets utfall per 
augusti månads utgång. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anmäler att miljö- och byggnadsnämndens verk-
samheter (totalt) beräknas visa en negativ avvikelse med -3,8 mkr jämfört med 
budget år 2009. Av underskottet beräknas -3,5 mkr komma att hänföra sig till 
bostadsanpassningsbidrag. 
 
Yrkanden 
Magnus Johansson (S) yrkar att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
vidtaga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. 
 
Ordförande yrkar bifall till Magnus Johanssons tilläggsyrkande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

 
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning per 31 augusti 2009 med 
helårsprognos enligt upprättade handlingar, samt 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att vidtaga åtgärder för att uppnå en 
ekonomi i balans. 
________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  8 
 

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  

 

 

 Sammanträdesdatum Blad

Kommunstyrelsen                                                                                         
Tekniska nämnden  
Akten 
 
 
 
 
 § 250 
 Utvecklingsplan Hogland park 

  
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av 2002 års översiktsplan 
2002-08-29 att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden tillsammans med tekniska 
nämnden att utarbeta ett stadsmiljöprogram för den offentliga miljön. 
Kommunstyrelsen beslutade därefter, 2004-11-09, att ge projektet 
stadsmiljöprogram i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder så att Hoglands park blir 
en öppen och säker plats. Den direkta åtgärden som vidtogs var att rensa vegetation 
kring scenen samtidigt som utredningsarbete påbörjades. 
 
Gehl Architects från Köpenhamn involverades att tillsammans med Karlskrona 
kommun utarbeta en stadsanalys som utmynnade i rapporten Strategi Karlskrona. 
Strategin syftar till att tillvarata och utveckla kvaliteter samt stärka världsarvet 
genom att lyfta fram bebyggelse och den offentliga miljön. Ett mål har varit att 
utöka Trossös kommersiella centrum mot Fisktorget och Kungsplan. Utredningen 
har resulterat i mer detaljerade skisser och material avseende Stortorget, Fisktorget 
och Hoglands park. Parallellt pågår utredning av nytt stadsbibliotek lokaliserat till 
Kungsplan och arkitektuppdrag för en ny stadsdel på Pottholmen. 
 
Utredningarna för Stortorget och Fisktorget pågår fortfarande där Stortorget 
avrapporteras under hösten 2009 medan genomförandet av åtgärder på Fisktorget 
ingår i exploateringsavtal för Scandic hotell. 
 
Avseende Hoglands park har arbetet inletts med en historisk värdebeskrivning 
upprättad av Restaurator 2007. Trädinventering har genomförts under 2007 som 
visar att väldigt många träd är i dålig kondition. Med detta som grund har därefter 
landskapsarkitekten Ulf Nordjell anlitats för att ta fram en utvecklingsplan för 
Hoglands park med mottot: bevarande, rekonstruktion och utveckling. Arbetet har 
skett i nära samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska 
förvaltningen, kommunledningsförvaltningen och fastighetsägare runt parken. 
Såväl Gehlutredning som förslag för Stortorget och Hoglands park har förankrats 
hos medborgarna genom offentliga möten och föreläsningar där både tjänstemän 
och politiker deltagit. 
Genomförande av utvecklingsplanen för Hoglands park föreslås ske i etapper där 
det är önskvärt att föreslagna åtgärder färdigställs inom fem år. Etappen 1 avseende 
nya alléer mot Landbrogatan och Norra Kungsgatan har påbörjats och är 
budgeterad till 3,0 miljoner kronor. Dessa arbeten planeras vara klara till årsskiftet. 
 
En överslagsmässig kostnadskalkyl har upprättats med utvecklingsplanen som 
underlag.     Forts 

perwimmerman
Markering
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Forts 
 
 

 Yrkanden 
Ordförande yrkar att att-satserna utgår och att man ta informationen till dagens 
protokoll.  
 
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande, samt yrkar att ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll, samt 
 
att överlämna utvecklingsplanen för Hoglands Park till kommunstyrelsen för 
handläggning. 
_______  
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 § 251 
       Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

 
Se förteckning över fattade beslut. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ta redovisningen till dagens protokoll. 
_____ 
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§ 252 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän 
 
Se förteckning över fattade beslut. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ta redovisningen till dagens protokoll. 
_____ 
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§ 253 

MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2009-10-08 
   

1. Kommunstyrelsen beslut § 216 Yttrande över förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, 
åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för södra Östersjöns vattendistrikt. 

 
2. Kommunfullmäktige beslut § 148 Förslag till plan för etnisk mångfald 2009—2011 för 

Karlskrona kommuns samlade verksamhet 
 
3. Kommunfullmäktige beslut § 147. Yttrande över vägutredning med 

miljökonsekvensbeskrivning för väg E 22 Karlskrona- Kalmar, delen Lösen- Jämjö. 
 
4. Kommunfullmäktige beslut § 147. Förslag till Jämställdhetsplan 2009 
 
5. Kommunfullmäktige beslut § 152.  Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 

2010-2012 
 
6. Kommunfullmäktige beslut § 149 Förslag till överförande tjänst från 

samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. 
 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Överklagande av MoB:s beslut om bygglov fastigheten 

Vakteln 7. 
 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Överklagande av MoB:s beslut om bygglov fastigheten 

Exet 6. 
 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Överklagande av MoB:s beslut om bygglov fastigheten 

Sörman 10. 
 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Anmälan enl 19 § förordningen om vattenverksamhet 

om planerad utfyllning samt ny brygga fastigheten Fäjö 1:103. 
 
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Överklagande av MoB:s beslut om bygglov fastigheten 

Torhamns-Långören 1:9. 
 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Upphörande av vattenskyddsområde med 

skyddsföreskrifter i Ramdala. 
 
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Ändring av villkor i tillståndsbeslut enl MB. 
 
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut. Överklagande av MoB:s beslut om bygglov för 

vindkraftverk fastigheterna Säby 7:13 och 12:1 
 
15. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut Överklagande av MoB:s beslut om bygglov för 

inglasade balkonger fastigheten Hjulhammar 20. 
 
16. Länsrätten i Blekinge län, Dom, Bostadsanpassningbidrag enli lagen om 

bostadsanpassning. 
 
17. Kammarrätten i Jönköping beslut, Bygglov enl PBL fasatigheterna Sturkö- Bredavik 21:27 

och 21:45 fråga om prövningstillstånd. 
 

_______ 
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Sökande    PLAN 2008.1368 
 
 
 
 
                                            

 
§ 254 

 Detaljplan för Gullvivan 1, Kungsmarken, Karlskrona kommun, Blekinge 
Län. 

 
Fastigheten Gullvivan 1 är belägen i de centrala delarna av 
bostadsområdet Kungsmarken och ägs idag av Karlskrona 
kommun. Området omfattas idag av detaljplanen S 279 
Kungsmarken från 1963. Gällande detaljplan anger användning 
A, allmänt ändamål, med en byggrätt i två våningar. Planförslaget 
föreslår ändrad användning för den norra delen av fastigheten 
Gullvivan 1 till BCS, bostäder, samlingslokaler eller skola. 
Ändringen innebär att kommunen kan sälja byggnaden som 
tidigare fungerat som idrottshall för Kungsmarksskolan. Lokalerna 
används idag av Islamiska Kulturföreningen som moské och 
föreningen är intresserade av att köpa byggnaden av kommunen. 
 
Den del av planområdet som idag innehåller den kommunala 
förskolan föreslås också omfattas av användningen BCS, 
bostäder, samlingslokaler eller skola. Byggrätten begränsas till 
max två våningar, vilket inte är någon förändring från gällande 
detaljplan. 
 
I den södra delen av planområdet låg tidigare Kungsmarkskolan. 
Skolan är numera nedlagd och byggnaden är riven. Förslaget är 
att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av radhus i tre våningar, 
vilket kompletterar det befintliga bostadsutbudet i 
Kungsmarksområdet. 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslutar 

att anta detaljplan för Gullvivan 1, Kungsmarken, Karlskrona kommun, Blekinge 
län, samt 

att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan.   
 
 
    Forts 
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Yrkanden 
Per Björklund (SD) yrkar avslag. 
Ordförande, Magnus Johansson (S), Michael Ryge (S), Ulla Ohlsson 8S), Eva 
Öhman (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på allmänna utskottets förslag mot Per Björklunds 
avslagsyrkande. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt allmänna utskottets 
förslag. 
 
Miljö och byggnadsnämnden beslutar 

att anta detaljplan för Gullvivan 1, Kungsmarken, Karlskrona kommun, Blekinge 
län, samt 

att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan.   
 
Reservation 
Per Björklund (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
_______ 
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Sökande                                                                                                 PLAN 2000.3543 
Akten 
 
 
 
                                            

 
§ 255 
Avskrivning av detaljplan för Säby 6:15, Trummenäs 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 25 september 2000 fått in förfrågningar 
om att upprätta förslag till detaljplan för fastighen Säby 6:15. Syftet med 
planen var att skapa förutsättningar för 9 bostadshus på Trummenäs.   
 
Med hänvisning till ärendets ålder samt att ingen kontakt förekommit på lång 
tid bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte längre är 
aktuell.  
 
Kommunikation med mottagningsbevis har skett med sökanden under 
sommaren 2009. Något skriftligt besked har inte inkommit från sökanden om 
önskan att få ansökan vidare behandlad. Detta betraktas som ett samtycke av 
sökanden och samhällsbyggnadsförvaltningen avskriver därmed ärendet. 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
  
 att detaljplan för Säby 6:15, Trummenäs avbryts och avskrivs. 

______ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  16 
 

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  

 

 

 Sammanträdesdatum Blad

Sökande                                                                                                 PLAN 1998/1207 
Akten 
 
 
 
                                            

 
§ 256 
Torstäva 9:43, Torsnäs- avskrivning av planuppdrag, 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 12 april 2000 § 102 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
Torstäva 9:43. Syftet med planen var att skapa förutsättningar för sex bostäder 
och schaktlov för dammar på Torsnäs.   
 
Med hänvisning till ärendets ålder samt att ingen kontakt förekommit på lång 
tid bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte längre är 
aktuell. Kommu-nikation med mottagningsbevis har skett med sökanden 
under sommaren 2009. Något skriftligt besked har inte inkommit från 
sökanden om önskan att få ansökan vidare behandlad. Detta betraktas som 
ett samtycke av sökanden och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås 
därmed att planarbetet avbryts och avskrivs. 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att planarbetet för Torstäva 9:43 avbryts och avskrivs. 
______  
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Sökande     PLAN1999/3146 
Akten 
 

 
 
 
§ 257 
Detaljplan för Sheldon 43 på Trossö, Karlskrona, Blekinge Län. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 januari 2000 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen Sheldon 43. Syftet 
med uppdraget är att detaljplanen kommer att överensstämma med befintliga 
förhållanden på fastigheten. Åtgärder som kräver bygglov påbörjades före den 11 
maj 1994 utan bygglov. Byggnadsnämnden beviljande bygglov för- och 
ombyggnad den 11 maj 1994 § 202. den 12 oktober 1994 § 393 förelades 
fastighetsägaren vid vite att ta bort den olovligt uppförda påbyggnaden. Beslutet 
överklagades och Kammarrätten i Jönköping lämnade överklagandet utan bifall. 
Kammarrätten instämmer i länsstyrelsen bedömning att det saknas grund i att 
bevilja bygglov i strid med gällande detaljplan. Med hänsyn till det numera inledda 
förfarandet om planändring anser kammarrätten att föreläggandet att ta bort 
ifrågavarande påbyggnad ej bör kvarstå. 
Den olovligt utförda påbyggnaden påbörjades för mer än 10 år sedan och är 
preskriberad. Samhällsbyggnadsförvaltningen finner ingen anledning att ändra 
detaljplanen för Sheldon 43. Förvaltningen föreslår att planarbetet avbryts och 
avskrivs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att fastighetsägaren och berörda grannar ges möjlighet att yttra sig över 
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse 
______ 
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Akten     PLAN 2009.1381 
Sökande 
Kommunfullmäktige anmälningsärende 
 
 
 
 

§ 258 
Detaljplan för del av Rosenfeldt 21, Karlskrona kommun, Blekinge län. 
 
Detaljplanens syfte är att ändra del av befintlig detaljplan från användning [A] 
allmänt ändamål till [B]bostadsändamål, i första hand studentlägenheter men även 
möjlighet för en [S] skola. Detta för att kunna tillgodose framtida behov av 
skoltomt på Trossö. Planändringen kan generera 48 studentlägenheter samt 
utrymme för tvätt, förråd och gemensamhetsutrymmen. Syftet med planen är även 
att utnyttja befintlig byggnad till ändamålet då byggnaden inte får rivas. 
 
Yrkanden 
Magnus Johansson (S) yrkar att texten ändras i genomförande beskrivningen att 
Parkeringsbehovet skall lösas på annan plats och inte inom fastigheten.  
 
Marcel Abedini ( ) yrkar bifall på Magnus Johansson ändringsyrkande i texten i 
genomförandebeskrivningen. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 10.20- 10.35. 
 
Efter överläggningar föreslå planchef Ola Swärdh att parkeringsnormen ändras till 
0,1 per enhet. 
 
Ordförande, Magnus Johansson (S) och Marcel Abedini (  ) yrkar bifall på 
planchefens förslag till ändring av p-normen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

att i enlighet med kommunfullmäktiges delegationsbeslut antaga detaljplan för del 
av Rosenfeldt 21, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län, daterad 21 september 
2009.  
 
att anta ställningstagandet om att ett genomförande av detaljplanen inte  
bedöms medföra betydande miljöpåverkan, 
 
att parkeringsnormen ändras till 0,1 per enhet.   
______ 
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Sökande                                                                                                 PLAN  2004/326 
Akten 
 
 
 

§ 259 
Aspö 6:54, Aspö - avskrivning av planuppdrag. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 11 maj 2005 § 161 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för Aspö 6:54. Syftet med planen var att skapa förutsättningar för åtta 
enbostadshus samt en gemensam brygga med båtuppläggningsplats.   
 
Med hänvisning till ärendets ålder samt att ingen kontakt förekommit på 
lång tid bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att ansökan inte längre är 
aktuell. Kommunikation med mottagningsbevis har skett med sökanden 
under sommaren 2009. Något skriftligt besked har inte inkommit från 
sökanden om önskan att få ansökan vidare behandlad. Detta betraktas som 
ett samtycke av sökanden och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslås 
därmed att planarbetet avbryts och avskrivs. 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att planarbetet för Aspö 6:54 avbryts och avskrivs. 
______  
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Sökande                                                                                                 PLAN 2008.844 
Akten 
 
 
 
 

§ 260 
Detaljplan för del av SÄBY 4:14 (2) m.fl., Trummenäs,  
Karlskrona kommun, Blekinge län 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2008 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
fastigheten Säby 4:14 (2) om vatten och avloppshanteringen kan lösas 
kommunalt eller på likvärdigt sätt. Efter beslut om planuppdrag har planområdet 
utökats till att även omfatta fastigheterna Gängletorp 2:7 och 14:10 samt Säby 
13:6 och 13:7.  
 
Planområdet är beläget på Trummenäs udde och omfattar ca 19 ha. Området 
avgränsas i norr och söder av befintlig fritidshusbebyggelse, i öster av 
Trummenäsvägen och i väster av Torstävaviken. Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra bostadsbebyggelse i en attraktiv boendemiljö i enlighet med den 
fördjupade översiktsplanen för Trummenäs. Förslaget medger 85 tomter för 
friliggande hus i en till två våningar. Detaljplanen medger även byggnation i 
form av parhus och radhus. Tillfart till området föreslås ske från 
Trummenäsvägen via två nya infarter. I samband med exploateringen kommer 
åtgärder att genomföras längs Trummenäsvägen för ökad trafiksäkerhet. 
Planområdet avses anslutas till kommunalt VA. Ett genomförande av planen 
bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta detaljplan för del av Säby 4:14 (2) m.fl., Trummenäs, bli föremål för 
samråd, samt 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
________  
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Sökande                                                                                                 PLAN 2009.1621 
Akten 
 
 
 
 

§ 261 
Detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18 m.fl., Nättraby, 
Karlskrona kommun, Blekinge län 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden inkom 2009-06-10 en ansökan från 
kommunledningsförvaltningen om att upprätta förslag till detaljplan för del av 
Östra Nättraby 2:18 m.fl., Nättraby. Ansökan gäller bostadsbebyggelse i en till 
två våningar i bostadsrättsform, sammanlagt ca 20 lägenheter.  
 
Området är beläget i sydöstra delen av Nättraby och omfattar ca 0,5 ha. Området 
sluttar kraftigt mot söder och marken utgörs idag av ängsmark. Marken är 
kommunägd. I samband med en exploatering av området ska trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter säkerställas genom att en gång- och cykelväg anläggs 
utmed Kyrkvägen.  
 
Området omfattas av en detaljplan laga kraft vunnen 1961-12-16 som anger 
bostadsändamål. Marken avstyckades år 1973 i sex fastigheter. Avstyckningen 
frångick, med dispens från länsstyrelsen, gällande detaljplan. I kommunens 
översiktsplan från 2002 anges marken som utvecklingsområde för bostäder. 
Områdets placering nära samhällsservice, kyrka och kollektivtrafik bedöms 
lämpligt för småskalig bostadsbebyggelse. Ärendet bedöms vara av relativt 
enkel karaktär, och bör därför kunna inledas med enkelt planförfarande. Ett 
genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.  
  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Östra Nättraby 2:18 m.fl., Nättraby, 
 
att planarbetet inleds med enkelt förfarande.  
 
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.  
_______ 
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Sökande                                                                                                 BYGG 2009.2187 
Akten 

 
 
§ 262 
Förlängning av förhandsbesked för nybyggnad av 2 st fritidshus på 
fastigheten ASPÖ 4:319. 
 
Handlingar: Ansökan (2009-06-25) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av två fritidshus på platsen i beslut 13 september 2007 § 303. 
 
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 handlingarna i beslutet 2007-09-13 § 303 gälla (Dnr 1783/07) 
 
att  byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att tillstånd att ordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket 
ska ombesörjas av sökanden 
________ 
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Sökande                                                                                                 BYGG 2009.2460 
Akten 

 
 
 
 
§ 263 
Rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov och bygganmälan för 
nybyggnad av garage på fastigheten Skillinge 14:3. 
 
Handlingar: Ansökan (2009-08-20), ritningar 
Beskrivning: Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område 
 
Ansökan gäller nybyggnad av garage på 32 m2.  
 
Det föreslagna garaget blir i sin helhet beläget på mark som enligt gällande 
detaljplan inte får bebyggas, sk prickmark. Enligt gällande detaljplan är högsta 
tillåtna byggnadsyta för uthus 40 m2. Befintlig gäststuga är 25 m2. Tillsammans 
med den föreslagna åtgärden blir den sammanlagda byggnadsytan för uthus 57 m2, 
vilket ger en överyta på ca 42 %.  
 
Åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning, att den inte kan anses 
vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte.  
 
Yrkanden 
Margareta Rodin (FP) att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott gör ett besök 
innan beslut fattas i ärendet. 
 
Ordförande yrkar bifall till besöket. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott gör ett besök på fastigheten 
Skillinge 14:3. 
_______ 
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Sökande                                                                                                 BYGG 2009.2302 
Akten 

 
 
 
 
§ 264 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  
Mjövik 1:15. 
 
Handlingar: Ansökan (2009-08-11), situationsplan, orienteringskarta 
 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område.  
 
Ansökan gäller nybyggnad av enbostadshus på 100 m2. Byggnaden avses uppföras 
i två våningar.  
 
Enligt gällande detaljplan är högsta tillåtna byggnadsyta för bostadshus 50 m2. 
Byggnad får uppföras med högst en våning.  
 
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning att den 
inte kan anses vara en sådan avvikelse från detaljplanen som kan medges av Miljö- 
och byggnadsnämnden.  
 
 
Yrkanden 
Magnus Johansson yrkar (S) att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott gör ett 
besök innan beslut fattas i ärendet. 
 
Ordförande yrkar bifall till besöket. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott gör ett besök på fastigheten  
Mjövik 1:15. 
_______ 
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Länsrätten     BYGG 2008.1169 
Akten 

 
 
 

                 § 265 
Överklagande till länsrätten av länsstyrelsens beslut ang 
förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Torhamns-Långören 1:9, komplettering 
 
Miljö- och byggnadsnämnden lämnade negativt förhandsbesked för 
lokalisering av ett fritidshus på platsen i beslut 2008-12-11  
§ 450. Länsstyrelsen upphävde detta beslut 2009-08-24 och visade 
ärendet åter till miljö- och byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. 
Detta har överklagats till länsrätten som lämnat miljö- och 
byggnadsnämnden anstånd med att komplettera överklagandet till 20 
oktober 2009. 
 
Komplettering 
 
1. Bebyggelsestrukturen 
 
På Långören gäller riksintresse för kulturmiljövården. Den ursprungliga 
bebyggelsestrukturen är i detta sammanhang av stor vikt. I utredningen 
”Kulturmiljöer i Karlskrona skärgård” (Blekinge museum 1998) anges 
att ön har den bäst bevarade bebyggelsemiljön i Östra skärgården, där 
husen med tillhörande trädgårdstäppor ligger samlade på ömse sidor 
bygatan.  
 
Enligt den fördjupade översiktsplanen för skärgården 
(Kommunfullmäktige 1999) skiljer sig bebyggelsen längs huvudgatan 
med sin mäktiga grönska från bebyggelsen på de andra öarna.  
 
En komplettering av bebyggelsen på Långören bör ske på ett sådant sätt 
att den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsestrukturen tas till vara. 
Översiktsplanen föreslår att detta sker genom en viss utökning av 
bebyggelsen åt söder. Detta bör ske genom att bebyggelsen i direkt 
anslutning till bygatan i öster tillåts få samma utsträckning som väster 
om bygatan, så att bebyggelsestrukturen stärks ytterligare. En sådan 
komplettering mitt emot befintlig bebyggelse står inte i konflikt med 
några höga naturvärden. 
 
En byggnad enligt förslaget motverkar tydligheten i den viktiga 
bebyggelsestrukturen. Detta strider mot det som sägs i miljöbalken 3 kap 
6 § om att områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada riksintresset. 
 



  26 
 

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  

 

 

 Sammanträdesdatum Blad

2. Tillgänglighet för allmänheten. På Långören gäller riksintresse för 
friluftslivet. I detta sammanhang måste det anses vara av stor vikt 
att allmänheten har fritt tillträde till det strandnära området. En 
bebyggelse enligt förslaget skulle helt förhindra vidare passage 
norrut längs öns västra strand. Detta får bedömas vara till skada 
för riksintresset för friluftslivet. 

 
3. Lägsta grundläggningsnivå. Miljö- och byggnadsnämnden har i 

sitt beslut om lägsta grundläggningsnivå gjort en 
rimlighetsbedömning av förändringen av högsta högvattennivån. 
Detta har kommit till för att säkra att byggnader och deras 
grundläggningskonstruktion med tillhörande dränering inte skadas 
vid stigande vattenstånd. Om tillstånd lämnas för uppförande av 
en byggnad med en viss grundläggningshöjd, måste den som får 
tillståndet kunna utgå ifrån att myndigheten har bedömt att 
byggnaden ligger på en sådan nivå att den inte riskerar att skadas 
vid högvatten. Frågan om det ekonomiska ansvaret om en sådan 
skada skulle uppstå är också en viktig faktor i sammanhanget. Att 
genom byggnadstekniska åtgärder säkra skyddet kan vara möjligt. 
Detta får dock i regel ekonomiska och/eller utseendemässiga 
konsekvenser som inte är önskvärda. Miljö- och 
byggnadsnämnden finner det synnerligen anmärkningsvärt att 
länsstyrelsen på detta sätt kan upphäva nämndens beslut om lägsta 
grundläggningsnivå. 

 
  Yrkande 
 

Miljö- och byggnadsnämnden yrkar att länsrätten upphäver 
Länsstyrelsens beslut, med hänvisning till att ansökan strider mot vad 
som sägs i plan- och bygglagen 2 kap om att markområden ska 
användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 
företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning, samt vad som sägs i miljöbalken 3 kap 6 § 
om skydd av riksintressen. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget  
 
______ 
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Brf S:t Jacobi     MH 2002.4522 
Lägenhetsinnehavare lgh 15 A 
Advokatfirman Schumacher & Co 

 
§ 266 
Föreläggande med vite - undanröjande av olägenhet, Axel W 
Anderssons väg 15 A, lägenhet 54, Karlskrona 
 
1 april, 2005 förelade Miljö- och byggnadsnämnden Brf S:t Jacobi att 
bland annat se till att tillfredställande luftväxling av lägenhet 54 erhålls 
utan risk att fladdermöss tar sig in. Föreningen överklagade 
föreläggande till Länsstyrelsen i Blekinge län som fastställde 
föreläggandet avseende ovanstående. Föreningen överklagade 
Länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. 2006-02-
07 fastställde även Miljödomstolen föreläggandet avseende ovanstående 
punkt. Eftersom domen inte överklagats vann den laga kraft 2006-03-
01. Detta innebär att senast 2006-04-01skulle Brf S:t Jacobi ha sett till 
att tillfredsställande luftväxling av lägenhet 54 erhålls utan risk att 
fladdermöss tar sig in. 2006-04-03 gjorde miljöchef Kenneth 
Gyllensting, miljöinspektör Evy Sareklint samt miljöinspektör Jennie 
Saleskog en inspektion av lägenheten för att kontrollera om åtgärder 
vidtagits. Närvarande vid inspektionen var även Ingegerd Håkansson 
samt hennes granne Iris Jönsson. Vid inspektionstillfället kunde det 
konstateras att nätningen för fönstren fortfarande var bristfällig och 
några tilluftsventiler inte hade installerats. Eftersom åtgärder inte 
vidtagits inom utsatt tid togs ärendet upp i Miljö- och 
byggnadsnämnden. 2006-05-10, § 173, beslutade Miljö- och 
byggnadsnämnden att förelägga Brf S:t Jacobi att vid ett vite av 25 000 
kronor senast en månad efter delfåendet av beslutet se till att 
tillfredsställande luftväxling av lägenhet nr 54 erhålls utan risk för att 
fladdermöss tar sig in. Detta innebar att senast 2006-06-17 skulle 
åtgärder ha vidtagits. Samhällsbyggnadsförvaltningen fick indikationer 
på att åtgärder vidtagits men Brf St Jacobi hade till ovan angivna datum 
inte redovisat till samhällsbyggnadsförvaltningen vilka åtgärder som 
vidtagits. Därför skickades en ny skrivelse till föreningen 2006-06-20 
där föreningen uppmanades att snarast, dock senast två veckor efter 
delfåendet av beslutet, redovisa om åtgärderna fått önskad effekt, d v s 
tillfredsställande luftväxling utan risk att fladdermöss tar sig in i 
lägenheten.  
2006-07-03 inkom en skrivelse från Brf som informerade om att 
tilluftsventiler satts in i samtliga fönster i Ingegerd Håkanssons 
lägenhet, utom i badrummet. Dock hade ingen mätning av 
ventilationsflöden gjorts utan föreningen skulle komplettera med dessa 
uppgifter när mätningen var gjord. Mätning skulle enligt uppgift ske den 
2006-07-06. 2006-08-07 inkom föreningen med protokoll från 
ventilationskontrollen av lägenhet nr 54. Protokollet angav inte vilket 
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datum mätningen gjordes men enligt uppgift från Ingegerd Håkansson 
gjordes mätning 2006-07-12.  
Efter granskning av de uppmätta ventilationsflödena gjorde Miljö- och 
byggnadsnämnden bedömningen att ventilationen i lägenhet nr 54 inte 
uppfyllde ”Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:25) om tillsyn 
enligt miljöbalken – ventilation”. Miljö- och byggnadsnämnden förelade 
därför, 2008-10-01 § 400, Brf St Jacobi att senast 2008-10-31 tillse att 
ventilationen i lägenhet nr 54 uppfyller de riktvärden som finns angivna 
i ”Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:25) om tillsyn enligt 
miljöbalken – ventilation” och att efter åtgärder vidtagits göra en ny 
luftflödesmätning i lägenhet nr 54. Till Miljö- och byggnadsnämnden 
skulle inkomma skriftlig redovisning av utförda åtgärder samt 
redovisning av luftflödesmätning senast 2008-11-07.  I redovisningen 
skulle det även, genom beräkning eller på annat sätt, visas att 
Socialstyrelsens allmänna råd uppfylls även under den varma årstiden. 
Brf S:t Jacobi överklagade 2008-10-23 Miljö- och byggnadsnämndens 
beslut till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kom 2009-03-13 och de 
ändrade det överklagade beslutet endast avseende tidpunkten för 
genomförandet av åtgärderna samt för när den skriftliga redovisningen 
skulle inkomma till Miljö- och byggnadsnämnden.   
2009-04-14 inkom Brf S:t Jacobi med en skriftlig redovisning av 
utförda åtgärder samt redovisning av uppmätta luftflöden i lägenhet nr 
54. Karlskrona Ventilationsservice har utfört åtgärderna samt gjort 
luftflödesmätningar i lägenhet nr 54 och i deras rapport anges att ordnad 
överluft över badrumsdörr saknas och bör anordnas.  
Miljöinspektör Jennie Saleskog kontaktade via E-post 2009-05-12 vice 
värd Sven-Axel Svensson för att höra om Brf St Jacobi anordnat ordnad 
överluft till badrum eller om de planerade att göra detta. Enligt uppgift 
2009-05-22 från Sven- Axel Svensson planeras inga åtgärder 
beträffande överluft till badrummet eftersom ärendet för närvarande 
handläggs av Brf St Jacobis advokat. Brf St Jacobi inväntar svar från 
advokaten. Synpunkter från Brf St Jacobis advokat Schumacher & Co 
inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009-07-06 där de anförde 
följande: 
 
Miljö- och byggnadsnämndens slutsats att ordnad överluft till 
badrummet måste ordnas för att uppnå tillfredställande luftväxling 
måste vara felaktig. De lägenheter som har vädringsfönster i 
badrummet saknar samtliga överluft till badrummet. Lägenhet 54 har 
vädringsfönster till badrummet. Någon överluft är således inte 
nödvändig för att uppnå tillfredställande luftväxling. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden tog del av yttrandet med stod fast vid 
föreslaget beslut med hänvisning till ovanstående motivering. 
2009-07-10 förelades Brf St Jacobi att anordna ordnad överluft till 
badrum i lägenhet nr 54. Detta skulle vara utfört och rapporterat till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen senast tre veckor efter delfåendet av 
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beslutet. Brf St Jacobis ombud Advokatfirman Schumacher & Co 
mottog föreläggandet 2009-08-11. Vid inspektion i lägenhet 54 2009-
09-09 kunde miljöinspektör Helene Johnsson samt miljöinspektör 
Mercedes Assarsson konstatera att den förelagda åtgärden inte blivit 
utförd, någon överluft till badrummet fanns ej. 
 
Förslag till beslut kommunicerades den 11 september 2009 där 
Advokatfirman Schumacher & Co gavs möjlighet att inkomma med 
synpunkter på förslag till beslut senast den 28 september 2009. 
Synpunkter från Advokatfirman Schumacher & Co inkom till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen den 29 september 2009 där de anförde 
följande: 
 
- Föreningen vidhåller vad som tidigare anförts. Vidare får tilläggas 
att den aktuella lägenheten är föremål för tvångsförsäljning genom 
Kronofogdemyndighetens försorg. Följaktligen har Ingegerd 
Håkansson, f.n. ägare till lägenheten nr. 54, inte längre talerätt i 
frågan. Med anledning av det anförda skall Föreningen inte 
föreläggas att anordna överluft i den aktuella lägenhetens badrum. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit ovanstående synpunkter 
men håller fast vid förslag till beslut med motiveringen att den förelagda 
åtgärden ska utföras oavsett vem som är ägare till lägenhet nr. 54 för att 
undanröja olägenhet för människors hälsa enl. 9 kap. 3 § Miljöbalken. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Då förelagd åtgärd ej blivit utförd inom angiven tid föreslås att detta 
föreläggande förenas med vite. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av 2 kap, 9 kap § 9, 26 kap 9, 14, 21 §§  miljöbalken 
förelägga Brf S:t Jacobi Karlskrona, såsom ägare av fastigheten Sankt 
Jacobi 1, vid ett löpande vite om 5000 kr efter föreläggandets utgång 
och därefter för varje påbörjad månad tills att föreläggandet uppfylls att: 
  
• anordna ordnad överluft till badrum i lägenhet nr 54. Åtgärden skall 
utföras och rapporteras till miljö- och byggnadsnämnden snarast, dock 
senast 2 veckor efter delfåendet av beslutet. 
______ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 267 
Övriga frågor 
 
Ordförande informerar om att nästa sammanträde med miljö- och 
byggnadsnämnden kommer att äga rum på högskolan med anledning av utdelning 
av planstipendier m.m. 
 
Magnus Johansson föreslår att nämnden bjuder in avdelningen för hållbar 
utveckling så att även studenterna får lyssna.  
 
Ordförande informerar om att miljö- och byggnadsnämnden kommer också att få 
information om Pottholmsprojektet vid nästa sammanträde.  
 
Broschyren Karlskrona bygger vidare delades ut. 
 
Ordföranden informera om att samrådsmöte onsdagen den 14/10 kl 1830, 
Vedebyskolan, ang samrådsmöte ang vindplansstrategin. 
_____ 
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 november 2009. 
 
§ 275   Beslut om öppet sammanträde för studerande på programmet frö fysisk planering  
§ 276     Informationer 
§ 277 Planstipendium.  
§ 278 Revidering av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning. 
§ 279      Motion - kommunal tjänst som marinbiolog 
§ 280 Ändrade kontrollavgifter för den kommunala livsmedelskontrollen. 
§ 281 Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
§ 282  Beslut fattade av tjänstemän 
§ 283     Meddelande 
§ 284 Fastighetsreglering berörande fastigheterna Hammarby 5:109 och 5:227 
§ 285 Fastighetsreglering berörande fastigheterna Hasslö 9:14 och 9:176 
§ 286 Detaljplan Smörblomman 2 , Kungsmarken 
§ 287 Detaljplan Svanen 10, Saltö   
§ 288 Detaljplan Hästkvarnen 7, Trossö 
§ 289 Karlskrona 6:27 Backaboskola)- avskrivning av planuppdrag. 
§ 290 Detaljplan Torstäva 13:25 
§ 291 Detaljplan Västra Nättraby 10:3 m fl. 
§ 292 Detaljplan för Torstäva 16:1 
§ 293 Detaljplan Bokbindaren 2. 
§ 294 Detaljplan Augerums-Ryd 1:18 
§ 295 Detaljplan Pottholmen 1 (inkl World Trade Center och stadsbibliotek) 
§ 296 Ansökan dispens kommunal sophämtning fastigheten Bredabäck 1:33. 
§ 297      Ansökan installation vattentoalett Husgöl 1:82 
§ 298     Ansökan installation vattentoalett Husgöl 1:83 
§ 299     Förhandsbesked fastigheten Holmsjö 1:161 
§ 300     Förhandsbesked fastigheten Stubbetorp 3:13 
§ 301     Förhandsbesked fastigheten Stubbetorp 6:2 
§ 302     Förhandsbesked fastigheten Fäjö 1:75 
§ 303     Förhandsbesked fastigheten Horsaryd 1:16 
§ 304     Förhandsbesked fastigheten Sandhamn 14:1 
§ 305     Förhandsbesked fastigheten Aspö 5:161 
§ 306     Bygglov Furen 2 utgår. 
§ 307     Bygglov fastigheten Torstäva 9:12 
§ 308     Bygglov fastigheten Aspö 1:20 
§ 309     Förhandsbesked fastigheten Frändatorp 26:15 
§ 310     Förhandsbesked fastigheten Färmanstorp 4:1 
§ 311     Förhandsbesked fastigheten Hasslö 1:256 
§ 312     Bygglov fastigheten Hasslö 9:168 
§ 313     Bygglov fastigheten Torhamns-Långören 1:35 
§ 314     Bygglov fastigheten Viö 1:40 
§ 315     Bygglov fastigheten Älmteryd 1:13 
§ 316     Förhandsbesked fastigheten Frihulten 21 
§ 317     Bygglov fastigheten Skillinge 14:3 utgår. 
§ 318     Förhandsbesked fastigheten Mjövik 1:15 
§ 319     Sammanträdesplan 2010 
§ 320     Val till ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
§ 321     Övriga frågor 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden  
 Torsdagen den 8 oktober 2009, kl.08.30-09.15, kl 10.00-10.55 
 Sammanträdet ajourneras kl 09.15-10.00, kl 10.20-10.35 
 
Ordförande  Carl-Göran Svensson (M) 
1:e vice ordförande  Marcel Abedini (-) 
2:e vice ordförande                    Magnus Johansson (S) 
   
Ledamöter  Eva Öhman (S)  
  Michael Ryge (S) 
  Ulla Ohlsson (S) 
  Morgan Mattsson (S) 
  Anna Ottosson (M) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Magnus Larsson (C) 
  Jan Spjuth (KD) 
  Per Björklund (SD)   
   
Tjänstgörande ersättare Lotta Holgersson (S) 
       
  
Närvarande ersättare Gert Olsson (S) 
  Gert Bengtsson (S) 
  Henrik Larsen (M) 
  Peter Glimvall (M) (gick 1200) 
  Eva Röder (FP) 
  Henrik Ny (MP) 
      
Närvarande tjänstemän  Förvaltningschef Hans Juhlin 
  Plan- bygglovschef Ola Swärdh 
 Anders Klar, miljöchef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Kim Welser, planarkitekt 
Tina Tidhammar, planarkitekt 

   Nämndsekreterare Håkan Aronsson 
  Anna Steinwandt, Planarkitekt 
  Bengt Nilsson, ekonom 

 
Utses att justera  Eva Öhman  
 
Justeringens plats och tid 2009-11-24 Kommunhuset Ruthensparre kl 1400 
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Sekreterare  ………………………………………   
  Håkan Aronsson 
 
 
Ordförande  ……………………………………… 

Carl-Göran Svensson   
   

   
   
Justeringsledamot ………………………………………  
  Eva Öhman    
  
 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den 24 november 2009 anslagits på kommunens anslagstavla 
intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 275 
Beslut om öppet sammanträdes för studerande på programmet fysisk 
planering  
 
Anledning till att nämndens sammanträdes är på Blekinge Tekniska Högskola är så 
att studerande i årskurs 2 vid programmet för fysisk planering skall kunna närvar 
och se hur ett nämndsammanträdes går till. För att studenterna skall kunna närvara 
krävs beslut av miljö- och byggnadsnämnden att de kan närvara även vid ärenden 
rörande detaljplaner. De studerande får däremot inte närvara vid beslutstillfället. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att studerande vid årskurs två vid programmet fysisk planering få närvara vid 
nämndens sammanträde angående ärende rörande detaljplaner (punkterna 12- 20 på 
kallelsen), däremot få studenterna ej närvara vid beslutstillfället.  
 
_____ 
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§ 276 
Informationer  
 
Bengt Nilsson redogjorde för ekonomi och verksamhetsstyrning i Karlskrona 
Kommun. 
 
_____ 
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 § 277 
 Planstipendium 
 

Juryn för utdelande av planstipendium föreslår att tilldela Phillip Cedergren 10 000 
kr och Johan Nilsson 5 000kr i planstipendium. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  
 
att tilldela Phillip Cedegren planstipendium med summan 10 000 kronor 
 
att tilldela Johan Nilson planstipendium med summan 5 000 kronor. 
 
________  
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Akten     DIA 2009.3428 
 
 
 
 
 
 
    

§ 278 
Revidering av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning fastställd 
2008-06-12 § 207 
 
Förslag till ändringar av nämndens delegationsordning är mest av redaktionell art 
och består i att; 
 

• planarkitekt får samma delegation som bygglovshandläggare, 
 

• Kapitel 4 Djurskydd föreslås tas bort då nämnden ej längre ansvarar för 
dessa frågor,Avsnittet 10.3 i gällande delegationsordning föreslås tas bort. 
Kapitlet behandlar åtgärder vid   brister efterlevnad foder. Orsaken till 
bortplockandet är att nämnden ej längre ansvarar för dessa frågor, 

 
• I avsnitt 10.4 i gällande delegationsordning (kontroll av livsmedel och foder 

från tredje land) tas de delar bort som berör foder. Orsaken är även detta att 
nämnden ej längre har befogenhet att hantera detta. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att antaga samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ändring av nämndens 
delegationsordning. 

 
 
______ 
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Kommunstyrelsen    DIA 2007.3709 
Akten 
 
 
 
  
 
 
 
 § 279 

Motion- kommunal tjänst som marinbiolog 
 
Med anledning av att försöka bromsa de pågående klimatförändringarna samt att 
arbeta med dessa frågor önskar förslagsställaren tillsätta en tjänst som marinbiolog. 
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen löses problemen i samband med 
klimatförändringarna inte av en marinbiolog då problemen är knutna till 
översvämning eller rasrisker på land. De tjänster som kan vara aktuella är geologer 
eller ingenjörer. Förvaltningen gör också den bedömningen att frågan är väldigt 
specifik och bättre och biligare att lösa med konsultutredning. På länsstyrelsen finss 
dessutom flera marinbiologer som kan stå till tjänst för frågeställningar som kan bli 
aktuella. Kommunen har dessutom ekologkompetens med vissa kunskaper inom 
området. 
 
Yrkande 
 
Per Björklund (SD) till att miljö- och byggnadsnämnden skall tillstyrka motionen. 
Magnus Johansson (S) och Carl- Göran Svensson (M) yrkar på att miljö- och 
byggnadsnämnden skall avstyrka motionen. 
 
Propositioner och beslut 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt Per Björklunds 
(SD) yrkande eller enligt Magnus Johanssons (S) och Carl- Göran Svenssons (M) 
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Magnus Johanssons (S) och Carl- 
Göran Svenssons (M) yrkande 
 
Reservation 
 
Per Björklund reservera sig till förmån för eget yrkande 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige att avslå 
motionen 
________ 
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Akten      DIA 2009.3602 
Anmälningsärende kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 § 280 

Ändrade kontrollavgifter för den kommunala livsmedelskontrollen 
 
Enligt förordningen 2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel sak 
en kontrollmyndighet ta ut dels årlig avgift kontrollavgift (3-10§§), avgift för 
extrakontroll (11-12§§), dels avgifter för godkännande och registrering (13§). 
Genom LIVSFS 2009:5 har ändringar gjorts i LIVSFS 2005:20 som innebär att 
kravet på godkännande i 4-5§§ upphör att gälla den 1 december 2009. Från och 
med detta datum kommer endast verksamheter som omfattas av EG-förordningen 
853/2004 (animalieanläggningar) att behöva godkännande, och övriga 
verksamheter som idag kräver godkännande ska registreras. Bestämmelsen gäller 
påförande av den årliga kontrollavgiften, den nya lydelsen av 9 §, som träder ikraft 
den 1 januari 2010, är: 
 
Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår 
då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för 
varje påbörjat kalenderår. 
 
För den kommunala livsmedelskontrollen innebär detta från den 1 januari 2010 att 
när en livsmedelsföretagare anmäler en anläggning för registrering så ska 
kontrollmyndigheten det första verksamhetsåret ta ut dels avgift för registreringen 
enligt 13 § avgiftsförordningen och dels, när anläggningen är registrerad, årlig 
kontrollavgift. Andra stycket i 9 § har bara betydelse för animalieanläggningar, 
som ska godkännas enligt den ovannämnda EG-förordningen. Enligt 10 § 
avgiftsförordningen får kontrollmyndigheten, om det finns särskilda skäl, sätta ned 
eller efterskänka den årliga kontrollavgiften. Om en verksamhet startar sent under 
året kan det ibland finnas skäl att sätta ned eller efterskänka kontrollavgiften 
eftersom den ska avse den faktiska kontrolltid som verksamheten får under året 
eller i alla fall under de närmsta åren. I vilka fall detta kan bli aktuellt beror dels på 
när under året verksamheten startar, dels omfattningen på verksamheten som ska 
bedrivas samt dels om kontrollen kan beräknas ske i en så stor omfattning under 
året därpå att man ändå kommer att uppnå en genomsnittlig årlig kontrolltid enligt 
riskklassificeringen. Det är därför svårt att ge några generella riktlinjer eller 
schabloner för när man bör sätta ner eller efterskänka avgiften. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till ändrade kontrollavgifter inom livsmedelskontrollen.  
 
_______  
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 § 281 
       Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

 
Se förteckning över fattade beslut. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ta redovisningen till dagens protokoll. 
_____ 
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§ 282 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän 
 
Se förteckning över fattade beslut. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ta redovisningen till dagens protokoll. 
_____ 
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§ 283 
MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2009-11-12 

 
1. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-15 Förhandsgodkännande planerad 

byggnadsåtgärd enl djurskyddsförordningen fastigheten Skansholm 1:2  
 
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-14 Förprövning enl djurskyddsförordningen. 
 
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-14  Förprövning enl djurskyddsförordningen. 
 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-16. Tillstånd till handel med ål enl 

artskyddsförordningen. 
 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-14. Förprövning enl djurskyddsförordningen. 
 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-14  Förprövning enl djurskyddsförordningen. 
 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-15. Godkännande av MKB arbetsplan väg 28 

Karlskrona- Emmaboda, delen Bubbetorp – Rödeby mötesfri landsväg. 
 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-07-30. Tillstånd att uppföra byggnad. 
 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-07-30, Ang uppsättande skylt Vattenborden, 

byggnadsminne nr 9 fastigheten Sjöstjerna 34. 
 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-07, Arkeologisk förundersökning fornlämning 

RAÄ Karlskrona 68 fastigheten Karlskrona 6:24 
 
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-09-21, Överklagande miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked nybyggnad garage fastigheten Hasslö 9:14. 
 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-09-17, Överklagande miljö- och 

byggnadsnämndens beslut om bygglov fastigheten Äpplet 7 
 
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-09-16, Överklagande miljö- och 

byggnadsnämndens beslut den 14 maj att antaga ändring av detaljplan för fastigheterna 
Grenadjären 1 och 4 m fl. 

 
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-08, Överklagande miljö- och 

byggnadsnämnden om förhandsbesked nybbyggnad bostadshus fastigheten Skavkulla 2:3 
 
15. Växjö tingsrätt, moljödomstolen, slutgiltigt beslut 2009-10-15 Anmälan avvikelse från 

föreläggande om ledningsförläggnigar mellan Sturkö, Verkö och Knösö i Karlskrona 
kommun. 

 
16. Växjö tingsrätt, moljödomstolen, dom 2009-10-15. Buller från varutransport. 
 
17. Länsrätten i Blekinge län, dom 2009-09-18. Tillfälligt bygglov enl PBL. 
 
18. Regeringsrätten, beslut 2009-09-24, Bostadsanpassningsbidrag fråga om 

prövningstillstånd. 
 
19. Regeringen, beslut 2009-10-08, överklagande i fråga om detaljplan Borgmästaren 29. 
 

_______ 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  

 

 

perwimmerman
Markering



 2009-11-12 13 
 

 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 
Lantmäteriet      DIA 2009.2591 
Akten 
 
 
 
                                            

 
§ 284 
Fastighetsreglering berörande fastigheterna HAMMARBY 5:109 och 5:227 
 
Handlingar: Ansökan (2009-05-26), karta 
En förfrågan har inkommit till lantmäterimyndigheten angående överföring av ett 
markområde på ca 350 m2 från Hammarby 5:227 till Hammarby 5:109. 
Lantmäterimyndigheten önskar få miljö- och byggnadsnämndens yttrande i frågan. 
Hammarby 5:109 är en bostadsfastighet som enligt gällande detaljplan ligger inom 
område avsett för bostads- och småindustriändamål, medan Hammarby 5:227 
ligger inom område som enbart är avsett för industriändamål enligt samma 
detaljplan. Användning av mark av en sådan omfattning för helt annat ändamål än 
det planenliga, renodlat bostadsändamål i stället för renodlat industriändamål, kan 
inte bedömas vara en mindre avvikelse förenlig med planens syfte. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avstyrka den föreslagna fastighetsregleringen då den strider mot gällande 
detaljplan. 
______ 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 
Sökande                                                                                                 DIA 2009.3610 
Akten 
Vägverket 
Naturvårdsverket 
Länsstyrelsen 
 
 
 
                                            

 
§ 285 
Fastighetsreglering berörande fastigheterna HASSLÖ 9:14 och 9:176 
 
Handlingar: Ansökan (2009-10-20), karta 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av garage på platsen har lämnats av miljö- 
och byggnadsnämnden i beslut 2009-03-12 § 73. Bygglov för nybyggnad av garage 
beviljades på delegation 2009-09-29 § 1225. Garaget blir placerat i anslutning till 
befintligt bostadshus, men på en annan fastighet. I bygglovbeslutet påpekades att 
före byggstart måste en fastighetsreglering göras, så att garaget blir beläget på 
samma fastighet som bostadshuset. Under handläggningen av förrättningsärendet 
har lantmäteri- myndigheten uppmärksammat att marken som ska regleras till viss 
del är belägen inom område med strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 
och 16 §§, och ansöker därför om dispens från strandskyddsförordnandet för att 
kunna fullfölja förrättningen. Platsen är avskild från stranden dels av en bebyggd 
bostadsfastighet och dels av en större, avskiljande väg. Detta får anses utgöra 
särskilda skäl att medge undantag från strandskyddsbestämmelserna. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av 7 kap 18 § MB dispens från strandskyddsbestämmelserna. Den yta 
som ingår i fastighetsregleringen får tas i anspråk för bostadsändamål.  
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  

 

 



 2009-11-12 15 
 

 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 
Sökande                                                                                                 PLAN 2009/1890 
Akten 
 
 
 
                                            

 
§ 286 
Detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden inkom den 2009-07-06 ansökan om 
detaljplaneändring för Smörblomman 2. Området omfattas i dag av detaljplan S 
279 Kungsmarken från 1963. gällande detaljplan anger användning B, 
bostadsändamål, flerfamiljshus. Förslaget är att göra ett tillägg till användning B 
för att även innefatta kontor inom fastigheten. 
 
AB Karlskronahem står som sökande och är också ägare till fastigheten. 
Sökande har för avsikt att dels utveckla fastigheten dels i bostadssyfte och dels 
utveckling av kontor. Planärendet bedöms kunna drivas med enkelt 
planförfarande då det är förenligt med översiktsplanen och är av begränsad 
betydelse. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för 
Smörblomman 2, Kungsmarken 
 
att planarbetet inleds med enkelt förfarande 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
______  

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 

 
Sökande     PLAN 2009.1889 
Akten 
 

 
 
 
§ 287 
Detaljplan för Svanen 10, Saltö 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden inkom den 2009-07-02 ansökan om 
detaljplaneändring för fastigheten Svanen 10. Området omfattas idag av 
detaljplanen S 458 Svanen och Lommen m fl från 1989. Gällande detaljplan anger 
användning B, bostäder, med en byggrätt i tre våningar och en högsta sammanlagd 
våningsyta på 1800 kvadratmeter samt att vind ej få inredas. Förslag till ändring är 
att möjliggöra för inredningsbar vind samt att anpassa så att byggrätt ges till 
befintliga flerbostadshus med högsta tillåtna våningsyta. Sökande är AB 
Karlskronahem. Planen bedöms kunna bedrivas med enkelt planförfarande då den 
är förenlig med översiktsplanen och är av begränsad betydelse. Ett genomförande 
av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för 
Svanen 10, Saltö 
 
att planarbetet inleds med enkelt förfarande 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
______  

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 
Akten     PLAN 2009.1660 
Sökande 
 
 
 
 

§ 288 
Detaljplan för del av Hästkvarnen 7, Trossö 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 augusti 2009 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del 
av fastigheten Hästkvarnen 7 på Trossö. Syftet är att ändra del av befintlig 
detaljplan till i första hand bostadsändamål men även för framtida behov. 
Förslaget innebär att möjlighet ges till en fyra till fem hög byggnad med 
parkeringsmöjligheter i garageplan eller utomhus på den egna fastigheten. 
Föreslaget planområde är beläget inom riksintresse för kulturvård och krav på 
arkitektur och gestaltning regleras i planbestämmelserna för att säkra en anpassning 
till stadsbild, omgivande bebyggelse och planens förutsättningar 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta förslag till detaljplan för del av Hästkvarnen 7 bli föremål för samråd, 
 
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra någon betydande 
miljöpåverkan 
 
______ 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 

 
Sökande                                                                                                 PLAN  2009.1661 
Akten 
 
 
 
 
 

§ 289 
Karlskrona 6:27 (Backaboskolan), - avskrivning av planuppdrag. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-08-13 § 210 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan 
för Karlskrona 6:27 (Backaboskolan). Syftet med planen var att skapa 
förutsättningar för en friskola att etablera sig på fastigheten   
 
Nya förutsättningar för användningen av planen har framkommit och det är 
inte längre aktuellt för friskola att etablera sig här. Ett återtagande av 
planuppdraget har inkommit från kommunledningsförvaltningen. 
 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att planarbetet för Karlskrona 6:27 avbryts och avskrivs. 
______  

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 
Sökande                                                                                                 PLAN 2000.3208 
Akten 
 
 
 
 

§ 290 
Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs 
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse på 
Torsnäsplatån. Avsikten är att skapa villatomter för permanentbostäder och i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Trummenäsområdet skapa 
förutsättningar att bygga bostäder nära havet. Planförslaget innebär att värdefull 
natur försvinner vid en exploatering. Detta gäller särskilt området med 
ädellövskog för de fem tomterna längst i sydväst närmast vattnet. En del av 
området förslås exploateras inom område för strandskyddet. 
Enligt gällande översiktsplan för Karlskrona kommun ska den framtida 
utvecklingen på Torsnäs vägledas av den fördjupade översiktsplanen för 
Trummenäsområdet från 2006 den fördjupade översiktplanen anger att ny 
bebyggelse ska byggas i anslutning till befintlig.  
Frågan skall vidare diskuteras om tomterna närmast vattnet skall bebyggas eller 
ej. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att detaljplanen för Torstäva 13:25, Torsnäs m.fl., Trummenäs, ställs ut för 
allmän granskning, 
 
att kungöra ställningstagande om att ett genomförande av detaljplanen inte 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
________  
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 
Sökande                                                                                                 PLAN 2009.1398 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 291 
Detaljplan för Västra Nättraby 10:3 m.fl 
 
Till miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 maj 2009 att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
del av fastigheten Västra Nättraby 10:3 
Kommunen vill med anledning av behovet av ny förskola i Nättraby pröva 
möjligheten att tillskapa en tomt för detta ändamål genom ny detaljplan. En 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp har utrett möjliga lokaliseringar och 
kommit fram till detta alternativ. Förutom användningen förskola prövas 
möjligheten särskilt boende. 
Området ligger längs Fasanstigen i södra Nättraby. Området omfattas inte idag 
av detaljplan. Fastigheten ägs av Karlskrona Kommun. 
  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att låta förslag till detaljplan för del av Västra Nättraby bli föremål för samråd 
 
att ett genomförande av planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.  
_______ 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 
Sökande                                                                                                 PLAN 2008.1071 
Akten 

 
 
 
 
 
 
 
§ 292 
Detaljplan för del av Torstäva 16:1 
 
En ansökan inkom 2008-04-15 avseende ny detaljplan för Torstäva 16:1. Ansökan 
avser att få möjlighet att tillskapa en tomt för bostadsändamål på en del av ett 
parkområde i Trummenäs. Frågan har prövats i förhandsbesked men konstaterats 
planstridigt då området utgör planlagd park. Den önskade tomten ligger inom ett i 
planen utpekat parkområde, avsett för gemensam lek och bollspel. Parkområdet har 
direkt vattenkontakt och är karaktärskapande för området vid 
Kronobryggan/Högamo.  
 
Yrkanden 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är avslag 
Magnus Johansson (S) och Carl-Göran Svensson (M) yrkar på bifall till 
planuppdrag. 
 
Propositioner och beslut 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag eller enligt Magnus Johanssons (S) och 
Carl-Göran Svenssons (M) yrkande och finner att miljö- och byggnadsnämnden 
beslutar enligt Magnus Johanssons (S) och Carl-Göran Svenssons (M) yrkande. 
 
Således beslutar miljö- och byggnadsnämnden  
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplanen för 
Torstäva 16:1 
________ 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 
Sökande                                                                                                 BYGG 2008.2459 
Akten 
Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 

 
 
 
§ 293 
Detaljplan för Bokbindaren 2 m fl 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av befintlig fastighet på 
allmän platsmark för att kunna ge plats för parkeringar och utöka befintlig byggrätt. 
Syftet är även att ge en förändrad markanvändning inom fastigheten från att bara 
bestå av småindustriändamål till att även innefatta bilservice, handel och kontor. 
Detaljplanen har varit föremål för samråd. Under samrådstiden, 26 juni – 7 augusti 
2009 har samrådshandlingar funnits tillgängliga på Karlskrona Kommuns 
webbplats. Ärendet har drivits med enkelt planförfarande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta detaljplan för del av Bokbindaren 2 m fl uprättad i oktober 2009  
 
att anta ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 

  
Sökande                                                                                                 PLAN 2007.190 
Akten 
Kommunfullmäktige (anmälningsärende) 

 
 
 
 
§ 294 
Detaljplan för del av Augerums-Ryd 1:18 m fl  
 
Efterfrågan på verksamhetstomter har ökat i Karlskrona. I dag har kommunen brist 
på större sammanhängande markytor för industriändamål. Detaljplanen syftar till 
att skapa ett utökat område för industri i anslutning till befintligt industriområde på 
Tennvägen i Torskors industriområde. 
Området ligger öster om väg 28 och söder om Stålvägen. Planområdet gränsar i 
söder till verksamhetstomter samt verksamhet i norr och naturmark mot norr, öst 
och väst. Detaljplanen syftar till att medge område för industri. Största 
byggnadsarea föreslås till 40 procent i förhållande till fastighetens area. Högsta 
tillåtna byggnadshöjd föreslås vara 10 meter. Detaljplanen har ändrats på så viss att 
det införts i planen att ny bebyggelse skall utföras radonskyddad samt att 
lokalgatan i anslutning till Tennvägen breddas till 7 meter samt att ett U-område 5 
meter brett, läggs norr om lokalgatan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta detaljplan för Augerums-Ryd 1:18 m fl, 
 
att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan 
_______ 
 
 

 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 
Sökande 
Akten 

 
 
 

                 § 295 
Detaljplan för Pottholmen 1 (inkl World Trade Center och 
Stadsbibliotek) 
 
Karlskrona Kommun har tillsammans med Kärnan AB genomfört 
parallella arkitektuppdrag för rubricerat område. Uppdragen har 
utvärderats av en gemensam och förvaltningsövergripande arbetsgrupp. 
Som en följd av detta arbete begär samhällsbyggnadsförvaltningen 
uppdrag att påbörja ett detaljplaneprogram med utgångspunkt i 
utvärderingsgruppens ställningstagande. 
Arbetet kommer att genomföras i en projektgrupp bestående av 
tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen 
samt kommunledningsförvaltningen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta program till 
detaljplan för Pottholmen 1 m fl. 
 
 
 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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Markering



 2009-11-12 25 
 

 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 
Sökande     RENH 2009.2700 
Akten 

 
§ 296 
Ansökan om dispens från kommunal sophämtning (brännbart 
avfall) vid fastigheten Bredabäck 1:33 
 
Ägarna till fastigheten Bredabäck 1:33 har inkommit med en ansökan 
om att få tillstånd att på egen hand hantera det hushållsavfall som 
uppkommer på ovan nämnda fastighet. Fastigheten är belägen inom 
detaljplanelagt område. Enligt ansökan nyttjas fastigheten 8 – 10 veckor 
per år av fyra vuxna personer huvudsakligen under sommaren. Av 
ansökan framkommer att avfallshanteringen inom fastigheten på flera 
sätt är föredömlig ur miljösynpunkt. Som exempel tas det 
komposterbara avfallet om hand på ett godtagbart sätt på fastigheten och 
återvinningsbara fraktioner lämnas vid återvinningsstation. 
Renhållningstaxan är uppdelad i en grundavgift och en hämtnings-
avgift. Grundavgiften utgår för alla bebyggda fastigheter och innehåller 
kostnader som drift och underhåll av återvinningscentraler, insamling 
och destruktion av hushållens farliga avfall, registerhållning, 
administration och information. Vid eventuell dispens från sophämt-
ning berörs endast hämtningsavgiften. I miljöbalkens 15 kap 21 § står 
det ”Om avfall skall transporteras genom kommunens försorg, får inte 
någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar för 
ändamålet ta befattning med transporten”. Detta innebär att sökande ej 
kan få tillåtelse att själva transportera sitt brännbara avfall till 
Bubbetorps avfalls-anläggning. Ansökan prövas även enligt: 
Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun § 8, punkt 
8.8.2 som lyder: Fastighetsägare/Nyttjanderättsinnehavare som själv kan 
ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för 
människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och 
byggnadsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten 
att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och 
återvinning. Sökandena har ej angett något särskilt skäl för att bli 
befriad från kommunal sophämtning. Ett särskilt skäl skulle kunna vara 
om ovan nämnda fastighet skulle vara så belägen att man kan bevisa att 
en miljövinst kan åstad-kommas om sophämtningsbilen slapp köra till 
fastigheten Bredabäck 1:33. Nu ligger denna fastighet i ett villaområde 
där sopbilen regelbundet kör förbi.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med miljöbalkens 15 kap 21 § avslås ansökan om total 
dispens från kommunal sophämtning vid fastigheten Bredabäck 1:33, 
vilket innebär att sökandenas brännbara hushållssopor skall hämtas 
genom kommunens försorg. 
______ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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 Sammanträdesdatum Blad

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 
Sökande     MHA 2009.2735 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 297 
Ansökan om installation av vattentoaletter och byggande av 
avloppsanläggning för fastigheterna Husgöl 1:82 och 1:83 
 
Ansökan gäller tillstånd för vattentoalett för rubr. fastigheter. 
Spillvattnet föreslås bli renat i ett gemensamt minireningsverk med 
efterpoleringssteg, varefter spillvattnet avbördas till en befintlig 
infiltrationsanläggning på fastigheten Husgöl 1:82, som i dagsläget är 
dimensionerad för en fastighet. Fastigheterna ingår, som framgår av 
bifogad plankarta, i en sammanhållen bebyggelse i omedelbar 
anslutning till Sillhövden, I planbestämmelserna, fastställda av 
länsstyrelsen 1962-03-28 anges; att varje slags avlopp till Sillhövden 
måste förhindras och att det förutsätts att hälsovårdsmyndigheten 
beaktar detta och således inte medger avledande av spillvatten av 
något slag till Sillhövden. Under åren har ett flertal förfrågningar om 
installation av vattentoalett inom planområdet gjorts. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har konsekvent meddelat att 
inom områden med samlad bebyggelse skall avloppsfrågan lösas i ett 
större sammanhang. De flesta har nöjt sig med förvaltningens 
information, medan några har gått vidare och begärt överprövning. I 
beslut 1988 09 19, gällande avlopp för fastigheten Husgöl 1:89, 
gjorde Miljö- och byggnadsnämnden ett ställningstagande enl. 
följande lydelse; att för området som helhet skall gälla att inga nya 
tillstånd till WC kommer att utfärdas, förrän möjlighet föreligger att 
lösa spillvattenfrågan för hela området, via gemensamhetsanläggning 
eller kommunal anslutning. År 1989 gjordes ytterligare en 
framställning till Miljö- och byggnadsnämnden att få installera wc för 
fastigheten Husgöl 1:93. Förvaltningen föreslog avslag, vilket Miljö- 
och byggnadsnämnden ställde sig bakom. Ärendet överklagades inte. 
År 2000 gjordes nästa framställning att få koppla in wc, av dåvarande 
ägaren till Husgöl 1:82. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 
2000-04-12 § 111 att avslå framställan. Ärendet överklagades till 
såväl länsstyrelsen som miljödomstolen. Båda instanserna gick på 
Miljö- och byggnadsnämndens linje och Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut fastställdes av Miljödomstolen 2000-12-20 
(mål nr M 263-00) Utöver dessa formella ärenden, så har SBF i 
telefonkontakter med boende i området, dels informerat om nämndens 
ställningstagande och dels framhållit fördelen med 
gemensamhetsanläggning, som den enda långsiktigt hållbara VA-
lösningen. Det aktuella planområdet är väl sammanhållet och således 
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mycket lämpligt för en gemensam avloppslösning, vilken skulle 
kunna bestå av antingen ett eget minireningsverk anpassat för antalet 
fastigheter inom planen, eller anslutning till det kommunala 
spillvattennätet. Ett för planen gemensamt reningsverk med 
efterföljande poleringssteg är vida överlägset ur såväl miljö- och 
lokaliserings synpunkt som kontrollsynpunkt, jämfört med ett antal 
minireningsverk för en eller flera fastigheter. Utöver risken för 
haverier eller driftstörningar kräver även normal drift av reningsverk 
en regelbunden tillsyn och kompetens. Erfarenheterna visar att 
avloppsanläggningens drift och underhåll tyvärr inte tillhör 
prioriteringsgrad 1 bland många fastighetsägare. Naturvårdsverket 
talar därför om att avloppsanläggningar bör vara robusta, d.v.s. 
fungera med ett minimum av tillsyn och underhåll. Det är mot denna 
bakgrund förvånande att företaget som anges som leverantör av 
reningsverket inte förordar en samlad lösning baserad på ett 
gemensamt reningsverk. Reningsverk är känsliga för variationer i 
flöde och belastning, ett problem som ökar ju mindre verket är. Att 
under sådana omständigheter bifalla ansökan och därigenom 
medverka till att ett antal minireningsverk kan komma att anläggas 
inom ett sammanhållet planområde nära en känslig recipient, framstår 
som dålig VA-planering och kan på mycket kort tid innebära att 
Karlskrona kommun får ytterligare ett avloppsproblemområde på 
halsen. Avslutningsvis innebär dessutom nya tillstånd till enskilda 
avloppsanläggningar inom områden som detta, att det blir svårare att 
få till stånd gemensamma och ur miljö - och resurssynpunkt 
överlägsna lösningar.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta denna skrivelse som eget yttrande och med stöd av 
miljöbalken 1 kap. § 1, 2 kap. §§ 3, 6, samt  26 kap. 9 § avslå ansökan 
om gemensam avloppsanläggning för fastigheterna Husgöl 1:82 och 
1:83, samt 
 
att rekommendera sökandena att initiera frågan om gemensam 
hantering av spillvatten från det aktuella planområdet, antingen via 
gemensamt reningsverk eller med kommunal anslutning.  
______ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande     MHA 2009.3045 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 298 
Ansökan om installation av vattentoaletter och byggande av 
avloppsanläggning för fastigheterna Husgöl 1:82 och 1:83 
 
Ansökan gäller tillstånd för vattentoalett för rubr. fastigheter. 
Spillvattnet föreslås bli renat i ett gemensamt minireningsverk med 
efterpoleringssteg, varefter spillvattnet avbördas till en befintlig 
infiltrationsanläggning på fastigheten Husgöl 1:82, som i dagsläget är 
dimensionerad för en fastighet. Fastigheterna ingår, som framgår av 
bifogad plankarta, i en sammanhållen bebyggelse i omedelbar 
anslutning till Sillhövden, I planbestämmelserna, fastställda av 
länsstyrelsen 1962-03-28 anges; att varje slags avlopp till Sillhövden 
måste förhindras och att det förutsätts att hälsovårdsmyndigheten 
beaktar detta och således inte medger avledande av spillvatten av 
något slag till Sillhövden. Under åren har ett flertal förfrågningar om 
installation av vattentoalett inom planområdet gjorts. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har konsekvent meddelat att 
inom områden med samlad bebyggelse skall avloppsfrågan lösas i ett 
större sammanhang. De flesta har nöjt sig med förvaltningens 
information, medan några har gått vidare och begärt överprövning. I 
beslut 1988 09 19, gällande avlopp för fastigheten Husgöl 1:89, 
gjorde Miljö- och byggnadsnämnden ett ställningstagande enl. 
följande lydelse; att för området som helhet skall gälla att inga nya 
tillstånd till WC kommer att utfärdas, förrän möjlighet föreligger att 
lösa spillvattenfrågan för hela området, via gemensamhetsanläggning 
eller kommunal anslutning. År 1989 gjordes ytterligare en 
framställning till Miljö- och byggnadsnämnden att få installera wc för 
fastigheten Husgöl 1:93. Förvaltningen föreslog avslag, vilket Miljö- 
och byggnadsnämnden ställde sig bakom. Ärendet överklagades inte. 
År 2000 gjordes nästa framställning att få koppla in wc, av dåvarande 
ägaren till Husgöl 1:82. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 
2000-04-12 § 111 att avslå framställan. Ärendet överklagades till 
såväl länsstyrelsen som miljödomstolen. Båda instanserna gick på 
Miljö- och byggnadsnämndens linje och Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut fastställdes av Miljödomstolen 2000-12-20 
(mål nr M 263-00) Utöver dessa formella ärenden, så har SBF i 
telefonkontakter med boende i området, dels informerat om nämndens 
ställningstagande och dels framhållit fördelen med 
gemensamhetsanläggning, som den enda långsiktigt hållbara VA-
lösningen. Det aktuella planområdet är väl sammanhållet och således 
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mycket lämpligt för en gemensam avloppslösning, vilken skulle 
kunna bestå av antingen ett eget minireningsverk anpassat för antalet 
fastigheter inom planen, eller anslutning till det kommunala 
spillvattennätet. Ett för planen gemensamt reningsverk med 
efterföljande poleringssteg är vida överlägset ur såväl miljö- och 
lokaliserings synpunkt som kontrollsynpunkt, jämfört med ett antal 
minireningsverk för en eller flera fastigheter. Utöver risken för 
haverier eller driftstörningar kräver även normal drift av reningsverk 
en regelbunden tillsyn och kompetens. Erfarenheterna visar att 
avloppsanläggningens drift och underhåll tyvärr inte tillhör 
prioriteringsgrad 1 bland många fastighetsägare. Naturvårdsverket 
talar därför om att avloppsanläggningar bör vara robusta, d.v.s. 
fungera med ett minimum av tillsyn och underhåll. Det är mot denna 
bakgrund förvånande att företaget som anges som leverantör av 
reningsverket inte förordar en samlad lösning baserad på ett 
gemensamt reningsverk. Reningsverk är känsliga för variationer i 
flöde och belastning, ett problem som ökar ju mindre verket är. Att 
under sådana omständigheter bifalla ansökan och därigenom 
medverka till att ett antal minireningsverk kan komma att anläggas 
inom ett sammanhållet planområde nära en känslig recipient, framstår 
som dålig VA-planering och kan på mycket kort tid innebära att 
Karlskrona kommun får ytterligare ett avloppsproblemområde på 
halsen. Avslutningsvis innebär dessutom nya tillstånd till enskilda 
avloppsanläggningar inom områden som detta, att det blir svårare att 
få till stånd gemensamma och ur miljö - och resurssynpunkt 
överlägsna lösningar.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta denna skrivelse som eget yttrande och med stöd av 
miljöbalken 1 kap. § 1, 2 kap. §§ 3, 6, samt  26 kap. 9 § avslå ansökan 
om gemensam avloppsanläggning för fastigheterna Husgöl 1:82 och 
1:83, samt 
 
att rekommendera sökandena att initiera frågan om gemensam 
hantering av spillvatten från det aktuella planområdet, antingen via 
gemensamt reningsverk eller med kommunal anslutning.  
______ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande     BYGG 2009.1607 
Akten 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Länsstyrelsen 

 
 
 
§ 299 
Ansökan om förhandsbesked för tre fritidshus på fastigheten 
HOLMSJÖ 1:161 
 
Handlingar: Ansökan (2009-06-08), kartor. 
Ansökan avser tre mindre fritidshus á 60 kvm i ett plan med 
gemensam vatten- och avloppslösning. Varje tomt omfattar ca 2500 
kvm. Då marken delvis ligger inom strandskyddsområde ansöks även 
om strandskyddsdispens. Platsen ligger inom område där de generella 
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att 
markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Detta innebär bl.a. att det ska prövas om marken 
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur 
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna 
trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader 
placeras på ett sätt som är lämpligt bl.a. med hänsyn till 
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Platsen för 
de tre tomterna är en del av ett större naturområde bestående av 
slyvegetation och buskage som tidigare har varit granplanterad. 
Marken utgörs av en platå som sedan sluttar i väster mot 
Husgölsstacken. Tomterna utgör en naturlig komplettering till 
befintlig bebyggelse i söder. Infart kan anordnas från befintlig väg, 
och anslutning avses ske till gemensam vatten- och 
avloppsanläggning där miljöavdelningen har gjort bedömningen att 
förutsättningar finns att anordna godtagbar lösning. Marken bedöms 
inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna 
intressen. Del av den föreslagna marken omfattas av 
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken 7 kap. Utmed södra 
delen av sjön finns redan etablerade tomtplatser vilket innebär att 
dessa delar ej är allemansrättsligt tillgängliga. De föreslagna tomterna 
har lokaliserats på ett sådant sätt att allmänheten ska kunna röra sig 
fritt längs stranden. Avståndet mellan stranden och tomterna ligger 
mellan 60 och 80 meter. Byggnaderna är placerade utmed befintlig 
väg. Avloppsinfiltration föreslås placeras på andra sidan vägen 
utanför strandskyddsområdet. Särskilda skäl för att medge 
strandskyddsdispens föreligger därför. Berörda grannar har givits 
tillfälle att yttra sig.  
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på 
platsen, 
 
att med hänvisning till vad som ovan anförts och med stöd av 7 kap 
18 § MB lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
illustrerade tomter enligt gällande delegationsbestämmelser, 
 
att byggnadernas utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt,  
 
att byggnaderna ansluts till gemensam avloppsanläggning som 
godkänns senast i samband med bygglovprövning, samt 
 
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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Sökande     BYGG 2009.386 
Akten 

 
 
 
§ 300 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
STUBBETORP 3:13 
 
Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus i upp till två våningar 
alternativt souterränghus med inredd vind. Platsen ligger inom 
område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller. 
I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för 
vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och 
läge samt föreliggande behov. Detta innebär bl a att det ska prövas 
om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras 
tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt 
PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a 
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på 
platsen. Vid bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken 
(MB) kap 3 om skydd av riksintressen. Platsen utgörs idag av 
hagmark med inslag av hassel, björk och stora ekar, del av tomten är 
sank och vatten rinner från högre belägna marker i norr. I 
omgivningarna finns flera fasta fornlämningar. Området 
karaktäriseras av heterogen bebyggelse där flera jordbruksfastigheters 
brukningscentra möter bostadsbebyggelse från olika tidsepoker. 
Bebyggelsen är till största delen uppförd längs med den mindre 
grusväg som löper genom landskapet. Den föreslagna tomten ligger 
avskilt från befintlig väg och bebyggelse där bedöms inte vara någon 
lämplig komplettering av bebyggelsestrukturen.  

De befintliga bostäderna försörjs alla med enskilda avlopps-
anläggningar. Miljöavdelningen har bedömt att anordnande av egen 
avloppsanläggning på fastigheten inte är lämplig då detta kan innebära 
risk för negativ påverkan på grundvattnet.  
(Bilaga 1.) Sökande har underhand inkommit med revidering av ansökan 
avseende placering av byggnad där den hamnar i anslutning till befintlig 
byggnad och väg. Revideringen avser även avloppslösning som innebär 
att en gemensam anläggning anordnas med närmast intilliggande 
bostadshus.  
 
Forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus på 
platsen, 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt,  
 
att anslutning sker till avloppsanläggning som godkänns senast i 
samband med byggsamråd, samt 
 
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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Sökande     BYGG.2009.664 

 
 
 
 
§ 301 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
STUBBETORP 6:2 
 
Handlingar: Ansökan (2009.04.17), situationsplan. 
Ansökan avser lokalisering av ett enbostadshus i en våning utan 
källare och inred vind. Platsen ligger inom område där de generella 
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att 
markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt 
föreliggande behov. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken 
är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur 
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna 
trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader 
placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till 
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Vid 
bedömningen gäller också vad som sägs i miljöbalken (MB) kap 3 om 
skydd av riksintressen. Platsen utgörs idag av öppen ängsmark i 
anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms inte inrymma några 
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Tomten är 
belägen inom ett förtätat område med heterogen bebyggelse. Flera 
jordbruksfastigheters brukningscentra möter bostadsbebyggelse från 
olika tidsepoker. De befintliga bostäderna försörjs alla med enskilda 
avloppsanläggningar.  Miljöavdelningen har bedömt att anordnande 
av egen avloppsanläggning på fastigheten inte är lämplig då detta kan 
innebära risk för negativ påverkan på grundvattnet. (Bilaga 1.) 
Sökande har underhand inkommit med revidering av ansökan 
avseende avloppslösning som innebär att en gemensam anläggning 
anordnas med närmast intilliggande bostadshus. Berörda grannar har 
givits tillfälle att yttra sig.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus på 
platsen, 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt,  
 
forts 
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att anslutning sker till avloppsanläggning som godkänns senast i 
samband med byggsamråd, samt 
 
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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Sökande     BYGG 2004.1141 
Akten 
Fastighetsägare 1:114 

 
 
§ 302 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
FÄJÖ 1:75 
 
Handlingar: Ansökan (2009-10-01), reviderad ritning. 
Ansökan avser avstyckning av en tomt på södra Fäjö. Platsen ligger 
inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål 
för vilka områdena är mest lämpade. Detta innebär bl.a. att det ska 
prövas om marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den 
bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt 
bl.a. med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på 
platsen. Den föreslagna tomtplatsen är belägen utmed Fäjövägen 
mellan två bebyggda tomter. En avstyckning enligt förslaget innebär 
en naturlig komplettering till befintlig bebyggelsegrupp och tillfart kan 
ske mot Fäjövägen. Kommunalt vatten och avlopp ligger i bakkant av 
den föreslagna tomten. Marken utgörs av lövskogsbevuxen naturmark 
och släpp föreslås på båda sidor om tomten som medger passage för 
allmänheten till naturmark i öster. Marken bedöms inte inrymma några 
särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Berörda grannar 
har givits tillfälle att yttra sig.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

 
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på 
platsen, 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
 
att anslutning sker till allmän vatten- och avloppsanläggning, samt 
 
forts 
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    Sign  
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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. 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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Sökande     BYGG 2009.1498 
Akten 

 
 
 
 
§ 303 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
HORSARYD 1:16 
 
Handlingar: Ansökan (2009-05-28), karta. 
Ansökan avser avstyckning av en tomt om ca 9000 kvm i Horsaryd. 
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 bl.a. att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det 
är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. 
Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, 
vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader 
placeras på ett sätt som är lämpligt bl.a. med hänsyn till 
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Den 
föreslagna tomtplatsen är belägen utmed befintlig byväg som utgör 
gräns i norr. Området avgränsas i öster av en stenmur mot öppen mark 
och i söder av slybevuxen naturmark. I väster finns en mindre grupp av 
hus utmed byvägen. Det föreslagna området utgörs av plan naturmark 
med tät slyvegetation. Marken bedöms inte inrymma några särskilda 
naturvärden eller andra allmänna intressen. En avstyckning enligt 
förslaget innebär en naturlig komplettering av befintlig 
bebyggelsegrupp och det faller in i det traditionella 
bebyggelsemönstret på platsen. Infart kan anordnas från befintlig väg 
och anslutning avses ske till enskild vatten- och avloppsanläggning där 
miljöavdelningen har gjort bedömningen att förutsättningar finns att 
anordna godtagbar lösning inom den generöst tilltagna tomten. På sikt 
kan en samlad VA-hantering dock bli aktuellt för området. 
Berörda grannar har givits tillfälle att yttra sig.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett bostadshus på 
platsen, 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt, 
 
forts 
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    Sign  
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att anslutning sker till avloppsanläggning som godkänns senast i 
samband med byggsamråd, samt 
 
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. 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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Sökande     BYGG 2007.3174 
Akten 

 
 
 
§ 304 
Förlängning av beviljat lov för förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten SANDHAMN 14:1 
 
Handlingar: Ansökan (2009-10-05) 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på platsen i beslut 2008-
02-14 § 62. 
Ansökan stämmer överens med det tidigare fattade beslutet, och de 
förutsättningar som låg till grund för detta har inte förändrats. 
Tomten har nu avstyckats och har fastighetsbeteckningen Sandhamn 
14:8.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett fritidshus till 
den föreslagna platsen.  
 
 
 
Upplysningar: 

 
- beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov 
 
- byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
- anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
- tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 762 ska föreligga 
före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden 
______ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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Sökande     BYGG 2009.2745 
Akten 

 
 
 
 
§ 305 
Förlängning av beviljat lov för förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten ASPÖ 5:161 
 
Handlingar: Ansökan (2009-09-08) 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på platsen i beslut 
2007-09-13 § 302. Ansökan stämmer överrens med det tidigare fattade 
beslutet, och de förutsättningar som låg till grund för detta har inte 
förändrats. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus till 
den föreslagna platsen. 
 
Upplysningar: 
 
- beviljat lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år 
och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov 
 
- byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnads-förvaltningen 
 
- anslutning ska ske till det kommunala VA-nätet 
 
- tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före 
byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
______ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande      
Akten 

 
 
 
 
 
§ 306 
Bygglov för tillbyggnad fastigheten Furen 2 
 
Utgår. 
_____ 
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Sökande     BYGG 2009.2350 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 307 
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av fritidshus på 
fastigheten TORSTÄVA 9:12 
 
Handlingar: Ansökan (2009-08-14), situationsplan, ritningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område. 
Ansökan gäller tillbyggnad av fritidshus med 38,8 m2. Enligt gällande 
detaljplan är högsta tillåtna byggnadsyta för huvudbyggnad 50 m2. 
Befintlig byggnad har en yta på 39 m2. Tillsammans med den 
föreslagna tillbyggnaden blir den sammanlagda  byggnadsytan 77,8 
m2. Detta överskrider tillåten byggnadsyta med 27,8 m2, vilket ger en 
överyta på 55%. 
Den föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan 
omfattning, att den inte kan anses vara en mindre avvikelse förenlig 
med planens syfte. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avslår ansökan, med hänvisning till att förslaget strider mot gällande 
detaljplan. 
 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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Sökande     BYGG 2009.1415 
Akten 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Länsstyrelsen 

 
 
 
 
§ 308 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av förråd, båtplats  på 
fastigheten ASPÖ 1:20 
 
Handlingar: Ansökan (2009-05-19), ritningar 
Ansökan gäller nybyggnad av förråd med båtförvaring, beläget 25 m 
från stranden. Placering och utformning uppfyller kraven i 3 kap 1 § 
plan- och bygglagen (PBL). Platsen är belägen inom område med 
strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 
§§. Marken är redan ianspråktagen för ändamålet, vilket är ett särskilt 
skäl att medge undantag från strandskyddet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens 
från strandskyddsbestämmelserna, varvid den avstyckade fastigheten 
får tas i anspråk som tomt. 
 
Upplysningar: 
 
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
- anmälan ska 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 åtgärderna inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. 
 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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Sökande     BYGG 2009.694 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 309 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
FRÄNDATORP 26:15 
 
Handlingar: Ansökan (2009-03-11), kartor 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska 
användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 
ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av 
sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur 
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna 
trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader 
placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till 
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Platsen 
utgörs av inre delen av en vallodling och är kringgärdad av 
trädvegetation. Den ligger i anslutning till samlad bebyggelse, och 
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna 
intressen. Infart kan anordnas via befintlig, mindre väg, vilket måste 
godkännas av Vägverket. Framdragning av kommunalt VA förväntas 
ske under 2010, vilket är en förutsättning för att byggnation ska kunna 
komma till stånd. Ett fritidshus på platsen får anses vara en lämplig 
komplettering. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över 
ansökan 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till 
den föreslagna platsen med villkor 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Forts 
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    Sign  
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att anslutning sker till det kommunala VA-nätet, tillstånd för enskild 
avloppsanläggning kan inte påräknas 
 
att tillstånd från Vägverket att anordna utfart mot väg 738 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. 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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Sökande     BYGG 2009.935 
Akten 
Fastighetsägare 1:48 
 
 

 
 
 
 
§ 310 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Färmanstorp 4:1 
 
Handlingar: Ansökan (2009-04-02), karta 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas 
för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.  Detta 
innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det är 
av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare 
ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. 
Enligt PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a 
med hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen, 
och så att de inte medför betydande olägenheter för omgivningen 
Platsen är bevuxen med relativt snårig träd- och buskvegetation, och 
ligger i direkt anslutning till en befintlig bebyggelsegrupp. 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 från direkt angränsande granne på 
Färmanstorp 1:48 har inkommit, där synpunkter framförs på byggnadens 
placering och bevarande av vegetation. Dessa synpunkter ska följas upp i 
samband med bygglovansökan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar 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 
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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. 
_____ 
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. 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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Sökande     BYGG 2009.674 
Akten 
 

 
 
 
§ 311 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus alt. fritidshus på 
fastigheten HASSLÖ 1:256 
 
Handlingar: Ansökan (2009-03-11), karta 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och 
bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska 
användas för de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 
ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning.  Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av 
sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur 
allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna 
trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader 
placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till 
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. På platsen 
gäller strandskyddsförordnande enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 
Marken är avskiljd från strandområdet av en större väg, vilket får anses 
utgöra särskilt skäl att medge undantag från strandskydds -
bestämmelserna. Strandskyddsfrågan bör inte behandlas formellt 
förrän i samband med bygglovansökan. Platsen utgörs av en delvis 
igenvuxen restyta, 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.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämnar positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till 
den föreslagna platsen med villkor 
 
att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt 
utvändigt färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska 
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden 
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att strandskyddsdispens ska föreligga före byggstart 
 
_____ 
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. 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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Sökande     BYGG 2009.1792 
Akten 

 
 
 
 
§ 312 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus samt 
garage på fastigheten HASSLÖ 9:168 
 
Handlingar: Ansökan (2009-06-29), ritningar 
Då ansökan gäller bygglov på en tidigare obebyggd tomt utanför 
detaljplanelagt område omfattar handläggningen även 
lokaliseringsprövning. 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 bl a att det ska prövas om marken är av sådan 
karaktär, att det är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig 
synpunkt. Vidare ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad 
för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, 
vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska byggnader 
placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till 
landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Platsen 
utgörs i huvudsak av en gräsbevuxen yta av halvprivat karaktär, och 
ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Den bedöms inte inrymma 
några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. Infart kan 
anordnas via 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.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. 
 
Upplysningar: 
 
- utsättning ska ske av person med kompetens enligt 
mätningskungörelsen 
 
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen             
 Forts 
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- anslutning ska göras till kommunalt VA 
 
- byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid 
byggsamrådet 
 
- tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska 
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
- anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet 
påbörjas och då det avslutats 
 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  
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Sökande     BYGG 2009.1193 
Akten 
Naturvårdsverket 
Vägverket 
Länsstyrelsen 

 
 
§ 313 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av komplementbyggnad 
på fastigheten TORHAMNS-LÅNGÖREN 1:35 
 
Handlingar: Ansökan (2009-04-28), ritningar Ansökan gäller att riva 
en befintlig bod i dåligt skick och ersätta den med en ny, större 
komplementbyggnad. Ersättningsbyggnaden får en utformning som 
stämmer med det traditionella sättet att bygga i omgivningen. Platsen 
är belägen inom område med strandskyddsförordnande enligt 
miljöbalken (MB) 7 kap 13, 14 och 16 §§. Marken är redan 
ianspråktagen för ändamålet, vilket är ett särskilt skäl att medge 
undantag från strandskyddet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § MB dispens 
från strandskyddsbestämmelserna, varvid den avstyckade fastigheten 
får tas i anspråk som tomt . 
 
Upplysningar: 
 
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
- byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid 
byggsamrådet 
 
- anmälan ska 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 åtgärderna inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. 
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Sökande     BYGG 2009.1210 
Akten 

 
 
 
 
§ 314 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten VIÖ 1:40 
 
Handlingar: Ansökan (2009-04-29), ritningar 
 
Då ansökan gäller bygglov på en tidigare obebyggd tomt utanför 
detaljplanelagt område omfattar handläggningen även 
lokaliseringsprövning. Platsen ligger inom område där de generella 
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att 
markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning.  Detta innebär bl a att det ska prövas om 
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras 
tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt 
PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med 
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. 
Platsen utgör en del av en öppen betesmark, och ligger i direkt 
anslutning till ett befintligt bostadshus på samma fastighet. 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 under förutsättning att det sker i form av en gemensam 
anläggningtillsammans med det befintliga bostadshuset. Ett bostadshus 
på platsen får anses vara en lämplig komplettering. Den föreslagna 
byggnaden har en traditionell utformning som bedöms passa väl in på 
platsen. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig över ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. 
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Upplysningar: 
 
-  senast i samband med byggsamrådet ska måttsatt situationsplan 
inlämnas som lägger fast byggnadens läge och visar vilken yta som är 
avsedd att tas i anspråk som tomtplats 
 
- utsättning ska ske av person med kompetens enligt 
mätningskungörelsen 
 
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
- byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid 
byggsamrådet 
 
-  godkänt förslag till anordnande av avloppsanläggning som är 
gemensam med det befintliga bostadshuset ska föreligga före byggstart 
 
- tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig väg ska 
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
- anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet 
påbörjas och då det avslutats 
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Akten 

 
 
 
 
 
§ 315 
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av övernattningsstugor 
på fastigheten ÄLMTERYD 1:13 
 
Handlingar: Ansökan (2009-02-17), ritningar 
Då ansökan gäller bygglov på en tidigare obebyggd plats utanför 
detaljplanelagt område omfattar handläggningen även 
lokaliseringsprövning. Platsen ligger inom område där de generella 
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) gäller. I PBL kap 2 sägs att 
markområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning.  Detta innebär bl a att det ska prövas om 
marken är av sådan karaktär, att det är av vikt att den bevaras 
tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt 
PBL kap 3 ska byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med 
hänsyn till landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. 
Ansökan gäller två övernattningsstugor om vardera 24 m2. Platsen 
ligget inne i ett parti med skogsvegetation, en bit ifrån bostadshuset på 
den avstyckade fastigheten. Den 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 på fastigheten, i form av gemensam 
anläggning med befintligt bostadshus. De föreslagna 
övernattningsstugorna får anses vara en lämplig komplettering på 
fastigheten. Berörd granne har getts möjlighet att yttra sig över 
ansökan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att beviljar bygglov. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut om lov. 
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Upplysningar: 
 
- anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet 
påbörjas och då det avslutats 
 
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
- byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid 
byggsamrådet 
 
-  godkänt förslag till anordnande av avloppsanläggning ska föreligga 
före byggstart, och ska lösas som gemensam anläggning med befintligt 
bostadshus 
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Sökande     BYGG 2009.352 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 316 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
FRIHULTEN 21 
 
Handlingar: Ansökan (2009-02-09), karta 
Fastigheten ligger på Hästö inom detaljplanelagt område. Ansökan 
gäller att få dela en bebyggd tomt och uppföra ett enbostadshus på den 
nya avstyckningen. Den nuvarande fastighetens yta är 1680 m2, och 
den föreslagna avstyckningen blir ca 670 m2. I de ursprungliga 
stadsplanebestämmelserna för Hästö från 1949-03-11 angavs i 4 § att 
inom det aktuella området får tomt inte ges mindre yta än 800 m2. 
Denna bestämmelse upphävdes emellertid genom planändring 1957-
10-30, varför ingen formell begränsning av tomtstorleken numera 
finns. Enligt gällande detaljplan får 20 % av tomtens yta bebyggas, 
vilket ger en byggrätt på ca 135 m2 i två våningar. Den föreslagna 
byggnadstypen blir inte belägen närmare någon fastighetsgräns än 4.5 
m. Tillfarten löses med en smal väg över stamfastigheten som tillhör 
den nya avstyckningen. Berörda grannar har getts möjlighet att yttra 
sig över ansökan.  
 
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 
överensstämmer med gällande detaljplan 
 
att tillstånd från väghållaren att anordna utfart mot befintlig gata ska 
föreligga före byggstart, vilket ska ombesörjas av sökanden 
 
att anslutning ska göras till kommunalt VA 
_____ 
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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Sökande     BYGG 2009.2460 
Akten 

 
 
 
 
§ 317 
Rivningslov för befintlig byggnad samt bygglov och bygganmälan 
för nybyggnad av garage på fastigheten SKILLINGE 14:3 
 
Utgår för ytterligare beredning. 
_____ 
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Sökande     BYGG 2009.2302 
Akten 

 
 
 
 
§ 318 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
MJÖVIK 1:15 
 
Handlingar: Ansökan (2009-08-11), situationsplan, orienteringskarta 
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Ansökan gäller 
nybyggnad av enbostadshus på 100 m2. Byggnaden avses uppföras i 
två våningar. Enligt gällande detaljplan är högsta tillåtna byggnadsyta 
för bostadshus 50 m2. Byggnad får uppföras med högst en våning. Den 
föreslagna åtgärden strider mot gällande detaljplan i sådan omfattning 
att den inte kan anses vara en sådan avvikelse från detaljplanen som 
kan medges av Miljö- och byggnadsnämnden. Sökande har getts 
möjlighet att yttra sig över förslaget till beslut.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna negativt förhandsbesked med hänvisning till att ansökan 
strider mot gällande detaljplan.  
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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§ 319 
Sammanträdesplan 2010 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fastställa föreslagen 
sammanträdesplan enl bilaga 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta den föreslagna sammanträdesplanen för 2010 
_____ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
 
 
 
§ 320 
Val till ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Till förslag till ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
istället för Sophia Bothorp (MP) har föreslagits Henrik Ny (MP) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att Henrik Ny(MP) väljs som ersättare i miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott. 
_____ 
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§ 321 
Övriga frågor 
 
Marcel Abedini (-) tar upp frågan hur arbetet går med hitta tomt till 
byggnation för bostad för hemlösa. Hans Juhlin meddelade att 
socialnämnden har tillgång till delar av gamla motellet Rosenbom.  
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Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 12 december 2009. 
 
§ 343     Informationer 
§ 343 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre sammanträdesrummet Freden  
 Torsdagen den 10 december 2009, kl.08.30-11.25 
 
Ordförande  Carl-Göran Svensson (M) 
1:e vice ordförande  Marcel Abedini (-) 
2:e vice ordförande                    Magnus Johansson (S) kl 10.45—1125. 
   
Ledamöter  Eva Öhman (S)  
  Katarina Möller (S) 
  Michael Ryge (S) 
  Ulla Ohlsson (S) 
  Morgan Mattsson (S) 
  Anna Ottosson (M) 
  Margareta Rodin (FP) 
  Magnus Larsson (C) 
  Jan Spjuth (KD) 
  Per Björklund (SD)  
   
Tjänstgörande ersättare  
       
  
Närvarande ersättare Christer Wihlborg (S) 
  Lotta Holgersson (S) 
  Gert Olsson (S) 
  Gert Bengtsson (S) 
  Henrik Larsen (M) 
  Eva Röder (FP) 
  
      
Närvarande tjänstemän  Förvaltningschef Hans Juhlin 
  Plan- bygglovschef Ola Swärdh 
 Anders Klar, miljöchef 

Leif Larsson, bygglovsarkitekt 
Kim Welser, planarkitekt 
Tina Tidhammar, planarkitekt 

   Kommunsekreterare Elisabeth Areback 
  Anna Steinwandt, Planarkitekt 
   

 
Utses att justera  Eva Öhman  
 
Justeringens plats och tid 2009-12-16 Kommunhuset Ruthensparre kl 1500 
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Sekreterare  ………………………………………   
  Håkan Aronsson/Elisabeth Areback 
 
 
Ordförande  ……………………………………… 

Carl-Göran Svensson   
   

   
   
Justeringsledamot ………………………………………  
  Eva Öhman     
 
 
 
Tillkännagivandet av justeringen av har den  17  december 2009 anslagits på kommunens 
anslagstavla intygar: 
 
 
Håkan Aronsson 
Nämndsekreterare 
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§ 343 
Informationer 
 
- Personalnyckeltal  
- Medarbetarenkät samhällsbyggnadsförvaltnngen 2009. 

 
 
 Miljö – och byggnadsnämnden beslutar 
  
 att ta redovisningen till dagens protokoll 
 
   

_____ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 344 
Delårsbokslut 2010 budgetuppföljning oktober 2009 
 
Den tidigare befarade mindre negativa avvikelsen för verksamheter inom 
ramansvaret har kunnat undvikas på grund av bättre intäktsmöjligheter inom miljö- 
och hälsoskyddsverksamheten. Den tidigare prognostiserade avvikelsen avseende 
bostadsanpassningsbidrag kvarstår.  
Verksamheter inom ramansvaret förväntas generera ett mindre överskott om + 0,1 
mkr Resultatet inkludera de besparingar som omställningsprogrammet och 
förväntad minskad semesterlöneskuld (-0,3 mkr) ger direktiv om. Negativa 
avvikelser prognostiseras för bygglovärenden (0,4 mkr) och planärenden (-0,2 
mkr). Miljöärendena generera en positiv avvikelse på (0,7 mkr) 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna budgetuppföljning per 2009-10-31 med helårs prognos 
_____ 
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§ 345 
Inriktningsbeslut inför internbudget 2010 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till inriktningsbeslut för 
internbudget 2010 med plan för 2011—2012 enligt bifogade handlingar. 
 
Yrkande 
 
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut men lämna följande kompletteringsyrkande- Nämnd och förvaltning skall 
verka för att ge allmänheten största möjliga insyn i planprocesserna. Särskilt skall 
beaktas barn- och ungdomars rätt till inflyttnade enligt FN:s barnkonventions del 1, 
artikel 12.  
Carl-Göran Svensson (M) yrkar bifall till Magnus Johanssons yrkande. 
 
Propositioner och beslut 
 
Per Björklund deltar ej i beslutet. 
Ordförande ställer proposition på om nämnden skall besluta enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag eller enligt Magnus Johanssons (S) och 
Carl-Göran Svenssons yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Magnus 
Johanssons (S) och Carl-Göran Svenssons yrkande. 
 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att godkänna förslag till inriktningsbeslut för internbudget 2010 med plan för 
2011-2012 
 
2. att uppdra åt förvaltningen att upprätta detaljerad internbudget i enlighet med 
inriktningsbeslut samt med de tekniska justeringar som 
kommunledningsförvaltningen meddelar 
 
3. att på nämndsordförandens initiativ, inför februarisammanträdet 2010, 
återkomma med förslag till åtgärder för balansera det sparkrav 
omställningsprogrammet utgör. 
 
4. att nämnd och förvaltning skall verka för att ge allmänheten största möjliga 
insyn i planprocesserna. Särskilt skall beaktas barn- och ungdomars rätt till 
inflyttnade enligt FN:s barnkonventions del 1, artikel 12.  
 
_____ 
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§ 346 
Miljöpriset 2009 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har att utse miljöpristagare för 2009. 
 
Ordförande i miljöpriskommittén Magnus Larsson (C) redogör för kommitténs 
motivering till att föreslå Seth Nilsson till pristagare av Karlskrona Kommuns 
miljöpris 2009.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att i enlighet med miljöpriskommitténs förslag tilldela Seth Nilsson 2009 års 
miljöpris 
 
_____ 
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§ 347 
Ombyggnadspriset 2009 
 
Utgår. 
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Näringsdepartementet     DIA 2009.3835 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 348 
Ang remiss om pionjärbanor för spårbilar, analys av aktuella förutsättningar  
 
Syftet med utredningen är att sammanställa kunskaper och bedöma möjligheterna 
med spårbilsystem. Utredningen har tagit reda på hur stort och spritt det 
kommunala intresset är och vilka utredningar som gjorts. 
 
Karlskrona bandstad ger förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikförsörjning 
där spårbilar kan vara ett av flera alternativ. I dagsläget har Karlskrona Kommun 
inga konkreta planer på utbyggnad av spårbilsysteme men vid en framtida 
utbyggnad av kollektivtrafiken bör alternativet med spårbilar tas i beaktade. 
Karlskrona Kommun följer utvecklingen av spårbilsystem med intresse och ser det 
som positivt att systemet prövas i praktiken. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.  
_____ 
 
Paragrafen förklaras omedelbar justerad 
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 § 349 
       Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

 
Se förteckning över fattade beslut. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ta redovisningen till dagens protokoll. 
_____ 
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 § 350 
       Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens ordförande 

 
Se förteckning över fattade beslut. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ta redovisningen till dagens protokoll. 
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§ 351 
Beslut fattade av miljö- och byggnadsnämndens tjänstemän 
 
Se förteckning över fattade beslut. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att ta redovisningen till dagens protokoll. 
_____ 
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§ 352 
MEDDELANDEN (skrivelser och rapporter) 
Miljö - och byggnadsnämndens sammanträde 2009-12-10 
   

1. Kommunfullmäktige, beslut 2009-10-22 Kommunala val. 
 
2. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-20  Överklagand delegationsbeslut ang 

klagomål lukt och ventilation fastigheten Trädgården 2. 
 
3. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-16. Tillstånd till utsläpp av koldioxid om 

handel med utsläppsrätter. 
 
4. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-16. Tillstånd till utsläpp av koldioxid om 

handel med utsläppsrätter. 
 
5. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-16. Tillstånd till utsläpp av koldioxid om 

handel med utsläppsrätter. 
 
6. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-16. Tillstånd till utsläpp av koldioxid om 

handel med utsläppsrätter. 
 
7. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-11-09. Detaljplan för Gullvivan 1. 
 
8. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-22, Tillstånd för transport av avfall. 
 
9. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-11-04, Beslut om strandskyddsdispens 

uppförande av staket fastigheten Hasslö 8:130. 
 
10. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-11-03, Ansökan strandskyddsdispens nybyggnad 

friggebod och båthus fastigheten Fäjö 1:54 
 
11. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-11-02, Anmälan om vattenverksamhet enl 1 kap 

9 a § miljöbalken ledningsförläggning i St Petriån fastigheten Milasten 1:23. 
 
12. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-26, Förprövning enl djurskyddsförordningen. 
 
13. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-22, Anmälan vattenverksamhet enl 11 kap 9 a 

§ miljöbalken. Restaurering av damm/våtmark fastigheten Olsäng 17:1. 
 
14. Länsstyrelsen i Blekinge län, beslut 2009-10-29. Överklagande detaljplan Västra Nättraby 

6:17. 
 
15. Länsrätten i Blekinge län, dom 2009-10-21. Överklagande beslut om nybyggnad båthus 

fastigheten Aspö 3:22. 
 
16. Regeringsrätten, beslut, 2009-11-13. Fråga om förhandsbesked. 
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Sökande     PLAN 2009.3931 
Akten 

 
 
 
 
§ 353 
Detaljplan Målaren 10 
 
Karlskrona-Ronneby missionsförsamling har inkommit med begäran om ändring av 
detaljplan för del av fastigheten Målaren 10, Mariedal. Ansökan gäller den 
nuvarande pastorsbostaden. Kyrkan har inte längre något behov av bostaden och 
vill därför få möjlighet att avstycka och sälja denna del av Målaren 10. 
Gällande detaljplan medger endast C, samlings och föreningslokaler. Inom gällande 
detaljplan finns planlagt för bostäder strax norr om kyrkans fastighet, den tidigare 
pastorsbostaden anpassas till dessa bestämmelser så långt som möjligt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget och anser att frågan 
bör prövas i detaljplan med enkelt planförfarande.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för Målaren 10, 
 
2. att planen kan hanteras med enkelt planförfarande 
 
3. att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Fastighetsägare Sheldon 43   DIA 1999.3146 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 354 
Detaljplan för Sheldon 43 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 januari 2000 § 2 ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplan för Sheldon 43 
Kommunikation har skett med sökande. 
Den olovligt uppförda påbyggnaden påbörjades för mer än 10 år sedan och är 
preskriberad. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att planarbetet för Sheldon 43 avbryts och avskrivs 
_____ 
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Kommunfullmäktige    PLAN 2004.2815 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 355 
Detaljplan för Sjövik 1:1 och Hälleviksäng 1:14 
 
Detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14, Kristianopel har varit 
utställd för granskning från den 2 januari till den 30 januari 2009. 
Förslaget innebär 13 friliggande enbostadshus uppförs på enskilda tomter. 
Detaljplanen syftar till att skapa en enhetlig boendemiljö. 
Området ligger inom riksintresse för naturvården och kulturmiljövården och 
kulturmiljövården enligt 3 kapitlet 6 § miljöbalken. Hälleviksäng har ett speciellt 
kulturhistoriskt värde då området ingår i Avaskärs medeltida stadsområde och är 
registrerat fornlämning. Festområdeplatsen och marken söder därom är registrerad 
fast fornlämning enligt 2 kapitlet lagen om fornminnen m m. området omfattas av 
generella strandskyddsbestämmelser. Enligt förordning SKSFS 1983:1 från 
Skogsstyrelsen är området norr Kristianopel avsatt som skyddsskog enligt 
skogsvårdslagen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att godkänna detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14, 
Kristianopel, Karlskrona kommun, upprättad den 24 november 2008 och reviderad 
den 24 november 2009, samt att överlämna den till kommunfullmäktige för 
antagande 
 
2. att godkänna ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan. 
_____ 
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Kommunfullmäktige    PLAN 2008.1065 
Akten 

 
 
 
 
§ 356 
Detaljplan för Gullbernahult 31 västra delen 
 
Detaljplanen för del av Gullbernahult 31 m fl, västra delen, Gullberna Park varit 
utställd för allmän granskning. Under tiden 2 oktober—30 oktober 2009 har 
utställningshandlingarna funnits tillgängliga på karlskrona Kommun, 
stadsbiblioteket samt kommunens webbplats. 
Detaljplanens syfte är uppföra bostäder i form av flerbostadshus inom fastigheten 
Gullbernahult 31. Planförslaget rymmer som mest ca 200 bostäder. Delar av dessa 
kan bytas ut mot skola/förskola, vårdlokaler, parkerings- och eller kontorshus. 
Området är till stora delar bevuxet av ek- och bokskog. Bebyggelsen kommer ta i 
anspråk skogsmark. 
 
Yrkande 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är antagande  
Marcel Abedini (-) yrkar avslag till förslaget. 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag eller enligt Marcel Abedinis (-) yrkande 
och finner att nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Reservationer 
 
Marcel Abedini (-) reservera sig till förmån för eget yttrande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att i enlighet med med kommunfullmäktiges delegation anta detaljplan för del av 
Gullbernahult 31 m fl, västra delen, Gullberna Park, Karlskrona kommun 
 
2. att anta ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
______ 
 

perwimmerman
Markering
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Sökande      
Akten 

 
 
 
 
 
§ 357 
Detaljplan Gullbernahult 1 
 
Det har inkommit en ansökan om att upprätta detaljplan på fastigheten 
Gullbernahult 1. området är i dag beläget i den östra delen av GullbernaPark. 
Dagon Karlskrona AB står som sökande i ärendet och är också ägare till marken. 
Dagon har för avsikt att utveckla fastigheten tillsammans med Litorina 
Folkhögskola för deras verksamhet. Förändringen avser en utveckling av 
folkhögskolan med tillgång till en egen aula. 
För den del av utökningen av yggnaden föresslås ske anfger detaljplanen att 
marken inte får bebyggas. En mindre del av föreslagen utbyggnad blir placerad 
inom detaljplanen för del av Gullbernahult 31, östra delen, laga kraft 2009-09-11. 
Detta bör studeras vidare i planarbetet. 
Planärendet bedöms kunna drivas med enkelt planförfarande. Ett genomförande av 
planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Yrkande 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är planuppdrag 
Marcel Abedini (-) yrkar avslag till förslaget. 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag eller enligt Marcel Abedinis (-) yrkande 
och finner att nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av 
Gullbernahult 1 
 
2. att planarbetet inleds med enkelt planförfarande 
 
3. att ett genomförande av detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande     PLAN 2009.1139 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 358 
Detaljplan Urmakaren 76 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått in en förfrågan om ändring av detaljplan 
för fastigheten Urmakaren 76. syftet är att möjliggöra studentlägenheter på 
parkeringshusets översta våningsplan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen avstyrker det önskade planuppdraget med 
motiveringen att den önskade planändringen att möjliggöra studentlägenheter 
kommer att ta ca 450 parkeringsplatser i anspråk. Vid en eventuell byggnation enl 
ansökan krävs en parkeringsnorm på 0,1 parkeringsplatser per lägenhet, vilket 
betyder 4,4 antal nya parkeringsplatser. Då inga ny parkeringsmöjligheter kan 
redovisas anses inte parkeringsbehovet uppfyllt. 
De befintliga parkeringsplatserna är viktiga att bibehålla. 
Kommunikation med sökande har skett under 2009.  
 
Yrkande 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är avslag 
Marcel Abedini (-) och Per Björklund (SD) yrkar avslag till förslaget. 
 
Propositioner och beslut 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet skall avgöras enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag eller enligt Marcel Abedinis (-)och Per 
Björklunds (SD) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Reservationer 
 
Marcel Abedini (-) och Per Björklund (SD) reservera sig till förmån för eget 
yrkande 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om planändring av detaljplan Urmakaren 76. 
_____ 
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Sökande     PLAN 2006.1811 
Akten 

 
 
 
 
§ 359 
Detaljplan Rättikan 5 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått in en ansökan om att upprätta detaljplan på 
fastigheten Rättikan 5. En begäran om återkallande av ansökan har inkommit av 
fastighetsägaren. Kommunikation med sökande har skett. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avskriva ärendet. 
_____ 
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Sökande      PLAN 2001.5616 
Akten 

 
 
 
§ 360 
Detaljplan kv Kölen m fl (Hästö marina) 
 
Detaljplan för Kv Kölen m fl har varit utsänt för samråd. 
Syftet med planen är att ombilda området från industriändamål till bostadsändamål 
och småbåtshamn/marina. Förslaget innebär 20-26 bostadshus direkt anslutning till 
småbåtshamn/marina. 
Länsstyrelsen har angett att man inte kan utesluta att detaljplanen kan komma att få 
en betydande miljöpåverkan. Detta med anlednming att detaljplanen omfattar 
vattenområden som är klassat som ekologiskr känsligt område enl 3 kapitlet 3 § 
miljöbalken. dessutom är i dag området i dag ianspråktaget för industriändamål 
vilket har medfört att det finns ett antal kända markföroreningar i området vilket 
kan ha en negativ påverkan på människors hälsa och säkerhet då planen medför 
ändrad användning till bostadsområde. Det behöver utredas hur ett genomförande 
av planen kan komma att påverka på vattenmiljö och växt och djurliv, människors 
hälsa och säkerhet samt vilken belastning/avlastning en ev ökad/minskad båttrafik 
kan komma att få för vattenområdet. Länsstyrelsen förordar att kommunen inleder 
ett förfarande med miljökonsekvensbeskrivning alternativt att kommunen ta fram 
ytterligare underlag innan slutning ställning kan tas till om planen medför 
betydande miljöpåverkan eller ej. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att detaljplan för Kv Kölen m fl Karlskrona kommun, ställs ut för allmän 
gransknnig 
 
att kungöra ställningstagandet om att detaljplanen inte bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. 
_____ 
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Sökande     BYGG 2007.3805 
Akten 

 
 
 
 
§ 361 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten SANDA 1:48 
 
Handlingar: Ansökan (2007-11-26) 
Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
I en skrivelse 2008-04-14 anmodades sökanden att inkomma med kompletterande 
handlingar för att handläggningen av ärendet skulle kunna fortsätta. Några sådana 
handlingar har inte inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. I en skrivelse 
2009-05-28 uppmanades sökanden återigen att lämna in de begärda handlingarna 
till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 2009-06-28. Sökanden har även 
informerats om att om handlingarna inte inkommit till detta datum kommer 
ansökan att behandlas och avslås på grund av bristfälliga handlingar. Full avgift 
kommer därefter att debiteras enligt gällande taxa. Sökande har även getts 
möjlighet att återkalla ärendet, och har fått upplysning om att endast tid för redan 
nedlagt arbete då kommer att debiteras. Sökanden har inte inkommit med 
kompletterande handlingar eller önskemål om återkallande av ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avskriva ansökan.  
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande     BYGG 2006.847 
Akten 

 
 
 
 
§ 362 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten SÄBY 5:10 
 
Handlingar: Ansökan (2006-02-14) 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.  
I en skrivelse 2008-01-04 anmodades sökanden att inkomma med kompletterande 
handlingar för att handläggningen av ärendet skulle kunna fortsätta. Några sådana 
handlingar har inte inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. I en skrivelse 
2009-07-24 uppmanades sökanden återigen att lämna in de begärda handlingarna 
till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 2009-08-20. Sökanden har även 
informerats om att om handlingarna inte inkommit till detta datum kommer 
ansökan att behandlas och avslås på grund av bristfälliga handlingar. Full avgift 
kommer därefter att debiteras enligt gällande taxa. Sökande har även getts 
möjlighet att återkalla ärendet och har fått upplysning om att endast tid för redan 
nedlagt arbete då kommer att debiteras. Sökanden har inte inkommit med 
kompletterande handlingar eller önskemål om återkallande av ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avskriva ansökan.  
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande     BYGG 2008.1753 
Akten 

 
 
 
 
§ 363 
Strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av friggebod på fastigheten 
SJUHALLA 1:28 
 
Handlingar: Ansökan (2008-06-24) 
Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse.  
Ansökan avser strandskyddsdispens samt bygglov för nybyggnad av friggebod.  
I en skrivelse 2008-08-08 anmodades sökanden att inkomma med kompletterande 
handlingar för att handläggningen av ärendet skulle kunna fortsätta. Några sådana 
handlingar har inte inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. I en skrivelse 
2009-06-02 uppmanades sökanden återigen att lämna in de begärda handlingarna 
till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 2009-07-02. Sökanden har även 
informerats om att om handlingarna inte inkommit till detta datum kommer 
ansökan att behandlas och avslås på grund av bristfälliga handlingar. Full avgift 
kommer därefter att debiteras enligt gällande taxa. Sökande har även getts 
möjlighet att återkalla ärendet, och har fått upplysning om att endast tid för redan 
nedlagt arbete då kommer att debiteras. Sökanden har inte inkommit med 
kompletterande handlingar eller önskemål om återkallande av ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avskriva ansökan.  
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande     BYGG 2007.3219 
Akten 

 
 
 
 
§ 364 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten SANDHAMN 
5:4 
 
Handlingar: Ansökan (2007-09-21) 
I en skrivelse 2008-04-25 anmodades sökanden att inkomma med kompletterande 
handlingar för att handläggningen av ärendet skulle kunna fortsätta. Några sådana 
handlingar har inte inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. I en skrivelse 
2009-06-11 uppmanades sökanden återigen att lämna in de begärda handlingarna 
till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 2009-07-11. Sökanden har även 
informerats om att om handlingarna inte inkommit till detta datum kommer 
ansökan att behandlas och avslås på grund av bristfälliga handlingar. Full avgift 
kommer därefter att debiteras enligt gällande taxa. Sökande har även getts 
möjlighet att återkalla ärendet, och har fått upplysning om att endast tid för redan 
nedlagt arbete då kommer att debiteras. Sökanden har inte inkommit med 
kompletterande handlingar eller önskemål om återkallande av ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avskriva ansökan.  
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Sökande     BYGG 2008.1434 
Akten 

 
 
 
 
§ 365 
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av 
garage på fastigheten ALLATORP 5:8 
 
Handlingar: Ansökan, (2008-05-26) 
I skrivelser 2008-05-28 och 2008-10-02 anmodades sökanden att inkomma med 
kompletterande handlingar för att handläggningen av ärendet skulle kunna fortsätta. 
Några sådana handlingar har inte inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. I 
en skrivelse 2009-06-02 uppmanades sökanden återigen att lämna in de begärda 
handlingarna till samhällsbyggnadsförvaltningen senast 2009-07-02. Sökanden har 
även informerats om att om handlingarna inte inkommit till detta datum kommer 
ansökan att behandlas och avslås på grund av bristfälliga handlingar. Full avgift 
kommer därefter att debiteras enligt gällande taxa. Sökande har även getts 
möjlighet att återkalla ärendet, och har fått upplysning om att endast tid för redan 
nedlagt arbete då kommer att debiteras. Sökanden har inte inkommit med 
kompletterande handlingar eller önskemål om återkallande av ansökan.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att avskriva ansökan.  
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
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Akten     BYGG 2007.2035 
Sökanden 

 
 
 
 
§ 366 
KÄTTILSMÅLA 1:18 – förlängning av förhandsbesked 
 
Handlingar: Ansökan (2009-10-16) 
Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus på platsen i beslut 2007-09-13 § 309. 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 två enbostadshus till den 
föreslagna platsen. 
 
_____ 
 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
 
Upplysningar 
 
- byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt färg- och 
materialval skall bestämmas i samråd med samhällsbyggnads-förvaltningen 
 
- anslutning skall ske till det kommunala VA-nätet 
 
- tillstånd att anordna utfart mot befintlig väg ska föreligga före byggstart, vilket 
ska ombesörjas av sökanden 
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Sökande     BYGG 2009.92 
Akten 

 
 
 
 
§ 367 
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten ASPÖ 31:1 
 
Utgår. 
_____ 
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Sökande     BYGG 2009.1082 
Akten 
Fastighetsägare Binga 15:2 
Fastighetsägare Binga 5:18 
Fastighetsägare Hallarum 20:2 

 
 
§ 368 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten BINGA 21:1 
 
Handlingar: Ansökan (2009-04-17), karta  
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det 
är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska 
byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden 
och natur- och kulturvärdena på platsen. Platsen utgörs av en lucka i en befintlig 
bebyggelsegrupp. Den har huvudsakligen karaktären av igenvuxen naturmark, och 
bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. 
Två tillfartsvägar till andra bostadsfastigheter samt en elledning passerar över 
platsen, vilket måste beaktas vid bygglovprövningen. Infart kan anordnas från 
befintlig väg. 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.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor 
 
2. att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
3. att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
4. 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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Sökande     BYGG 2009.731 
Akten 

 
 
 
 
 
 
§ 369 
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus fastigheten Klackebäck 3:2 
 
Utgår. 
______ 
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Sökande     BYGG 2009.501 
Akten 
Fastighetsägare Sanda 1:111 
Fastighetsägare Sanda 1:128 

 
 
§ 370 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten SANDA 1:209 
 
Handlingar: Ansökan (2009-02-20), karta  
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det 
är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska 
byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden 
och natur- och kulturvärdena på platsen. Ansökan gäller att få dela en större 
fastighet bebyggd med ett bostadshus.  Platsen utgörs av en lucka i en befintlig 
bebyggelsegrupp. Den har delvis karaktären av naturmark, med en del mindre 
trädvegetation. Marken bedöms inte inrymma några särskilda naturvärden eller 
andra allmänna intressen. Infart kan anordnas från befintlig väg. VA-verket uttalar i 
en skrivelse att 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.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor 
 
2. att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
3. att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
4. 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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Akten 

§ 371 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten SENOREN 
33:4 
 
Utgår. 
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Sökande     BYGG 2009.1103 
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§ 372 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten STURKÖ-
BREDAVIK 24:12 
 
Handlingar: Ansökan (2009-04-20), karta 
Platsen ligger inom område där de generella reglerna i plan- och bygglagen (PBL) 
gäller. I PBL kap 2 sägs att markområden ska användas för de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Detta innebär bl a att det ska prövas om marken är av sådan karaktär, att det 
är av vikt att den bevaras tillgänglig ur allemansrättslig synpunkt. Vidare ska 
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och avlopp. Enligt PBL kap 3 ska 
byggnader placeras på ett sätt som är lämpligt bl a med hänsyn till landskapsbilden 
och natur- och kulturvärdena på platsen. Ansökan gäller att få dela en större 
fastighet bebyggd med ett bostadshus. Platsen utgörs av en lucka i en befintlig 
bebyggelsegrupp. Den har huvudsakligen karaktären av ängsmark, och bedöms inte 
inrymma några särskilda naturvärden eller andra allmänna intressen. 
Infart kan anordnas från befintlig väg. 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.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
1. att lämna positivt förhandsbesked för lokalisering av ett bostadshus till den 
föreslagna platsen med villkor 
 
2. att byggnadens utformning, storlek och placering på tomten, samt utvändigt 
färg- och materialval skall bestämmas i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
3. att anslutning sker till det kommunala VA-nätet 
 
4. 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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Sökande     BYGG 2009.3521 
Akten 

 
 
§ 373 
Bygglov och bygganmälan samt strandskyddsdispens för nybyggnad av 
bostadshus på fastigheten TJURKÖ 2:135 
 
Handlingar: Ansökan (2009-10-21), ritningar, situationsplan 
Positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på platsen lämnades av 
miljö- och byggnadsnämnden i beslut 2009-05-14 § 160. Ansökan stämmer med 
det lämnade förhandsbeskedet. På platsen gäller strandskyddsförordnande enligt 
miljöbalken (MB) 7 kap, vilket genereras av en mindre göl. Byggnadsplatsen ligger 
topografiskt avskild från det område vid gölen som bedöms vara av intresse ur 
allemansrättslig synpunkt, varför allmänhetens möjlighet att vistas vid eller röra sig 
inom strandområdet inte påverkas negativt. Detta får anses vara ett särskilt skäl att 
medge undantag från strandskyddsförordnandet. Miljöavdelningen har lämnat 
tillståndsbevis för enskild avloppsanläggning. Berörd granne hade synpunkter på 
byggnadens placering i förhandsbeskedsärendet, och har beretts möjlighet att yttra 
sig över bygglovansökan 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov samt medger med stöd av 7 kap 18 § miljöbalken dispens från 
strandskyddsbestämmelserna varvid den avstyckade fastigheten får tas i anspråk 
som tomt. 
_____ 
Bilaga. Hur man överklagar till länsstyrelsen 
 
 
 
Upplysningar: 
 
 - utsättning ska ske av person med kompetens enligt       mätningskungörelsen 
 
- färgsättning ska ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
- byggnadens exakta plushöjd på färdigt golv bestämmes vid byggsamrådet 
 
- anmälan ska inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden då arbetet påbörjas och 
då det avslutats 
OBS! Beviljat lov upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom 
två är och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov. 
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Sökande     BYGG 2009.771 
Akten 

 
 
 
§ 374 
Bygglov nybyggnad sjöbod fastigheten Tjurkö 9:13 
 
Utgår. 
_____ 
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Sökande     BYGG 2009.1902 
Akten 
Fastighetsägare Verkö 3:116 

 
§ 375 
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten VERKÖ 
3:114 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att företa syn på platsen 
_____ 
 

perwimmerman
Markering

perwimmerman
Markering

perwimmerman
Markering
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Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
 
§ 376 
Val till ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
 
att utse Michael Ryge (S) som ersättare i miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott. 
 
_____ 
 
 



 2009-12-10 38 
 

Miljö- och byggnadsnämnden  Sammanträdesprotokoll 
 

 
   Sign 

 
    Sign 

 
    Sign  

 

 

 Sammanträdesdatum Blad

 
 
 
§ 377 
Övriga frågor 
 
Michael Ryge (S) vill ha tillgång till trycksak rörande översiktsplanen. Hans Juhlin 
skall kontrollera hur det förhåller sig. 
_____ 
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